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No contexto da ampla divulgação de fake news reforçando o uso desenfreado de plantas medicinais 

no tratamento de Covid-19, o Grupo Técnico de Trabalho (GTT) em Fitoterapia do Conselho Regional 

de Farmácia (CRF/MG) acha crucial que a(o) Farmacêutica(o) esteja bem-informada(o) sobre este 

assunto para esclarecer as dúvidas da população. Afinal, essas notícias falsas têm levado à adoção 

de medidas equivocadas e que podem representar risco à saúde. 

 

Enfatizamos que não existe comprovação de que alguma planta possa curar o paciente acometido 

por Covid-19. O uso de plantas medicinais e fitoterápicos neste momento de pandemia pode sim ser 

útil, colaborando para fortalecimento do sistema imunológico, para manutenção da saúde mental 

durante a pandemia e também para tratamento sintomático da infecção por Covid-19. Mas é 

importante reforçar que o uso da fitoterapia só deve acontecer adotando os cuidados pertinentes, e 

qualquer orientação ou prescrição deve ser baseada nas melhores evidências científicas. 

 

Os seguintes documentos oficiais brasileiros devem ser utilizados a fim de nortear a conduta do 

profissional farmacêutico, garantindo informações corretas e seguras sobre o uso de plantas 

medicinais e fitoterápicos:  

 Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira 

 Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira – Primeiro Suplemento 

 Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira 

 

Pode-se ainda consultar o Mapa de Evidências Online disponibilizado pela Biblioteca Virtual em 

Saúde com o título Contribuições das medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) 

em tempos de COVID-19. 

https://www.crfmg.org.br/site/uploads/arquivos/formulario_de_fitoterapicos_da_farmacopeia_brasileira_2011.pdf
https://crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20200916%5b101757%5dSuplemento_do_Formula%C2%B4rio_de_Fitoterapia_2018.pdf
https://crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20200916%5b100111%5dMemento_Fitoterapico_da_Farmacopeia_Brasileira_2016.pdf
http://mtci.bvsalud.org/pt/contribuicoes-das-medicinas-tradicionais-complementares-e-integrativas-mtci-no-contexto-do-covid-19/
http://mtci.bvsalud.org/pt/contribuicoes-das-medicinas-tradicionais-complementares-e-integrativas-mtci-no-contexto-do-covid-19/
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Nesse sentido, além de confirmar a real serventia do fitoterápico em questão, é indispensável 

considerar cuidadosamente os medicamentos naturais e sintéticos que o paciente já utiliza antes de 

qualquer prescrição, para evitar interações indesejáveis. No caso de pacientes em tratamento de 

Covid-19, usualmente eles também já estão em tratamento com outros medicamentos, então é 

necessário ter cuidado redobrado.  

 

Além disso, é importante notar que as plantas também possuem efeitos adversos, e assim faz-se 

necessário avaliar se os benefícios da intervenção justificam seus riscos potenciais.  

 

O farmacêutico deve educar pacientes e clientes para a importância de seguirem as medidas de 

prevenção recomendadas pelos órgãos oficiais de saúde, e para não acreditarem em notícias sobre o 

uso “milagroso” de medicamentos fitoterápicos ou plantas medicinais, potencialmente prejudiciais à 

saúde. 

 

O GTT em Fitoterapia do CRF/MG está à disposição para esclarecer e orientar os Farmacêuticos de 

Minas Gerais sobre o uso correto e seguro de fitoterápicos e plantas medicinais. 


