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É notável o uso da fitoterapia como uma opção de tratamento terapêutico em diversos países. 

Sendo que o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos tornou-se uma 

alternativa eficaz para as necessidades de saúde da população. Além disto, a grande 

biodiversidade vegetal existente no Brasil possibilita o acesso e a adesão ao tratamento 

através da utilização das plantas com fins medicinais. Tais fatores despertaram o interesse do 

governo em incentivar a promoção de pesquisas e políticas públicas que incentive o uso da 

fitoterapia pelo Sistema Único de Saúde. Dentre estes, destaca a Política Nacional de Práticas 

integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS) e a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com intuito de garantir o acesso e o uso racional das 

plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos de uma forma mais segura e eficaz. 

Mesmo contendo as políticas que consolida a fitoterapia, existe uma deficiência na 

implementação devido à falta de capacitação dos profissionais de saúde. Neste sentido, esse 

estudo tem como objetivo, analisar os profissionais de saúde do Município de Santo Antonio 

de Jesus-BA, se percebem a importância, utilização e indicação de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos no SUS. Será aplicado um questionário semiestruturado para os profissionais de 

saúde de 06 unidades básicas de saúde no município de Santo Antonio de Jesus Bahia. Após 

aplicação dos questionários, os resultados dessa análise temática será exibido em tabelas e 

gráficos. Nessa etapa será utilizado recursos disponíveis no Excel para ordenação dos dados e 

separação em porcentagem das respostas a serem analisadas. 
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