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Na atenção básica de saúde são desenvolvidas estratégias que visão a prevenção e promoção à 

saúde, sobre essa perspectiva desenvolveu-se estratégias que possibilita um vinculo o maior 

com a sociedade, como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC), dentre essas práticas encontramos o uso de plantas medicinais recurso que pode ser 

utilizado para tratamento e prevenção de patologias, assim também encontramos dentre os 

usuários as gestantes que, decorrente das suas mudanças fisiológica da gravidez, acabam 

recorrendo ao uso das plantas medicinais, porém as mesmas em sua maioria não conhecem os 

efeitos adversos presentes nesses produtos naturais como os abortivos e teratogênicos que 

podem levar o feto a óbito. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer as plantas medicinais 

com fins terapêuticos utilizados por gestantes em unidades básicas de saúde (UBS) do distrito 

de são José do Itaporã, Muritiba, Bahia. A metodologia será descritiva com abordagem 

qualitativa. Farão parte da mesma as gestantes cadastradas nas (UBS), com idade igual ou 

superior a 18 anos, com capacidade de se comunicar e que utilize plantas medicinais como 

forma de tratamento. Serão excluídas as gestantes que se neguem a participar, que possuam 

problemas psíquicos e que não possam responder sobre si. Para cada unidade serão 

selecionados gestantes que aceitarem e estiverem de acordo com os critérios de inclusão da 

pesquisa, serão realizadas em três unidades de saúde da família onde serão entrevistados 20 

gestantes em cada unidade, tendo um total de 60 gestantes, será aplicada uma entrevista semi-

estruturada; a análises dos dados será feita a partir da análise de conteúdo. Os critérios éticos 

serão fundamentados pela resolução do conselho de saúde 466/12, respaldando as gestantes 

que propõem a pesquisa. Como resultado espera-se identificar as principais plantas medicinais 

que as gestantes mais utilizam no período gestacional. Evidenciar as patologias e/ou sintomas 

que levam a utilização das plantas medicinais, identifica quais possíveis plantas podem risco 

para gestação, orientar as gestantes quanto ao assunto. 
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