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A utilização de plantas medicinais com finalidades terapêutica ou preventiva de 
doenças e considerada pratica milenar, associada aos saberes populares, médicos e 
ate míticos. No século passado, com o avanço da tecnologia e das descobertas 
cientificas, foram desenvolvidos os medicamentos fitoterápicos a partir dessas 
plantas medicinais. Estes produtos, assim como quaisquer outros tipos de 
medicamentos, apresentam também possíveis efeitos colaterais, o que exige 
bastante cuidado na sua utilização. Assim, a legislação sanitária obriga que estes 
medicamentos sejam acompanhados de bulas orientativas e o seu acesso seja 
intermediado por profissionais farmacêuticos. Apesar disso, nem sempre e garantido 
o uso correto e seguro por parte da população. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar alguns aspectos da orientação farmacêutica bem como bulas dos 
medicamentos mais comercializados em farmácias do centro de Curitiba, PR. Foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 farmacêuticos e investigados os 
cinco medicamentos fitoterápicos mais dispensados e suas respectivas marcas 
comerciais, analisadas suas bulas e feitas comparações entre as mesmas e entre 
estas e os dados científicos. Também foram analisadas suas adequações em 
relação as exigências da legislação sanitária. Os medicamentos fitoterápicos mais 
dispensados foram Ginkgo, Castanha-da-India, Isoflavona, Maracuja e Alcachofra. 
Entre os vários resultados, destaca-se que em todas as bulas de todos os produtos 
foram encontradas falhas quanto as possíveis interações medicamentosas. 
Observaram-se falhas pontuais em relação a outros parâmetros, como posologia e 
indicações, alem de uso de linguagem técnica dificultando sua compreensão por 
leigos. Em relação aos profissionais farmacêuticos, todos os entrevistados 
demonstraram não estarem devidamente preparados para a correta orientação 
profissional aos usuários. Considerando que a produção de medicamentos 
fitoterápicos e um importante ramo industrial a serviço da saúde individual e coletiva, 
esperar-se-ia que a qualidade das informações disponibilizadas aos usuários fossem 
as melhores possiveis, o que não foi observado nesta pesquisa. Concluiu-se que as 
bulas poderiam ser mais bem elaboradas, principalmente nas informações técnicas 
e informações ao paciente, alem de serem atualizadas com base na RDC 140/03 - 
ANVISA, especifica para bulas. Por outro lado, o farmacêutico também precisa se 
conscientizar de suas obrigações profissionais, buscando constante atualização 
cientifica para a correta dispensacao dos produtos sob sua responsabilidade. 


