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BREVE HISTÓRIA DA MEDICINA 
 
500 d.C. – Venha até aqui e coma esta raiz. 
1000 d.C. - Esta raiz é coisa de ateu. Faça esta oração ao 
Deus que está no céu. 
1792 d.C. - Deus não está no céu. Quem reina é a razão. 
Venha até aqui e beba esta poção. 
1917 d.C. - Esta poção é para enganar o oprimido. Sugiro 
que você tome este comprimido. 
1960 d.C. - Este comprimido é exótico. Chegou o momento 
de tomar antibiótico. 
1999 d.C. - Antibiótico te deixa fraco e infeliz. Eis um novo 
tratamento: coma esta raiz. 
(Contos do Alquimista – Paulo Coelho) 
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RESUMO 
 
 

As práticas populares correspondem aos recursos utilizados pelas famílias, pessoas 
leigas e terapeutas populares, cuja apreensão do saber se constrói no cotidiano. 
Nesse contexto, a criança doente pode se tornar vulnerável por estar na 
dependência de um cuidador familiar, o qual, muitas vezes decide empregar práticas 
populares. Assim, o cuidado à criança deveria ser compartilhado entre cuidador e 
profissional de saúde. Entretanto, estes pouco sabem sobre os recursos que a 
família emprega ao perceber algum agravo na criança. Diante disso, a pesquisa em 
apreço objetivou analisar o uso de práticas populares por cuidadoras de crianças 
com zero a cinco anos de idade. Realizou-se um estudo exploratório e descritivo, 
com abordagem qualitativa, junto a 15 cuidadoras de crianças, que eram atendidas 
na Unidade Mista de Felipe Camarão, localizada no município de Natal, Rio Grande 
do Norte, Brasil. Para escolha das participantes, estas deveriam ter idade igual ou 
superior a 18 anos; ser cuidadora de criança(s) com até cinco anos de idade; e, 
residir na área adscrita da Unidade Mista de Felipe Camarão. A coleta de dados 
ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2013, por meio da entrevista em 
profundidade. Esta etapa foi antecedida pela anuência da Secretaria de Saúde do 
município de Natal; da direção da Unidade Mista de Felipe Camarão; bem como, do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 
Certificado de Apresentação e Apreciação Ética, n° 15467013.8.0000.5537. Além 
disso, as entrevistadas autorizaram formalmente sua participação na pesquisa, por 
meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados 
foram tratados conforme a técnica de Análise de Conteúdo na modalidade de 
análise temática, segundo Bardin. Deste processo, emergiram quatro categorias: 
“Tipos de práticas populares utilizadas nos cuidados com a criança”; “Fonte de 
informações das práticas populares”; “Resultados obtidos com as práticas 
populares”; “Fatores que dificultam a adoção de práticas populares”. Os resultados 
revelaram a utilização de práticas populares pelas cuidadoras, nos casos de 
adoecimento da criança, como as preparações caseiras com plantas medicinais e a 
rezadeira. O ambiente familiar foi referenciado como principal espaço de 
aprendizado e propagação das práticas populares, as quais são influenciadas pelas 
relações culturais presentes nesse contexto. Quanto aos resultados obtidos com os 
recursos populares, as cuidadoras afirmaram ser satisfatórios, e isto desencadeia 
um sentimento de confiança e aceitabilidade de tais medidas. Conclui-se, que o uso 
de práticas populares no cuidado à criança persiste no cotidiano da maioria das 
participantes, apesar da hegemonia da terapia alopática. As cuidadoras afirmaram 
que tais práticas são eficazes e de fácil obtenção, estando asseguradas no seu 
contexto pela cultura popular. Além disso, os profissionais de saúde, sobretudo os 
enfermeiros, foram pouco citados pelas cuidadoras quanto às informações 
referentes aos recursos populares utilizados por elas, o que sugere a fragilidade no 
processo dialógico e de negociação de práticas entre ambos.   
Palavras-chave: Medicina tradicional. Cuidado da criança. Cultura. Família. 
Enfermagem pediátrica. 
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ABSTRACT 
 
 

Popular practices correspond to the resources used by households, lay people and 
popular therapists, whose perception of knowledge is constructed in the everyday. In 
this context, the sick child can become vulnerable to be dependent on a family 
caregiver, who often decide to employ popular practices. Thus, the child care should 
be shared between carer and health professional. However, they know little about the 
resources that the family uses to detect a grievance in infant. Therefore, the present 
research aimed to analyse the use of popular practices by caregivers of children with 
zero to five years old. We conducted an exploratory and descriptive study with a 
qualitative approach, together with 15 caregivers of children who were treated at the 
Joint Unit Felipe Shrimp, located in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. To select the 
participants, they should be age and above 18 years; be caregivers of children up to 
five years of age; and reside in the area ascribed the Joint Unit Felipe Shrimp. The 
data collection took place between September and October 2013, through in depth 
interview. This step was preceded by the approval of the Health Department of the 
city of Natal; the direction of the Joint Unit Felipe Shrimp; as well as, the Committee 
on Ethics in Research from the Federal University of Rio Grande do Norte with 
Certificate of Presentation and Consideration Ethics, No 15467013.8.0000.5537. 
Furthermore, the interviewees formally authorized their participation in the research 
by signing the consent form. The data were treated according to the technique of 
content analysis in the form of thematic analysis according to Bardin. This process, 
four categories emerged: "Types of popular practices used in the care of the child"; 
"Source of information of popular practices"; "Results obtained with popular 
practices"; "Factors that hinder the adoption of common practices." The results 
showed the use of popular practices by caregivers in the case of illness to children 
such as the homemade preparations with medicinal plants and folk healers. The 
family environment was referenced as the main learning space and spread of popular 
practices, which are influenced by cultural relations present in this context. As to the 
results obtained with popular features, the caregivers said to be satisfactory, and this 
triggers a feeling of confidence and acceptability of such measures. It is concluded 
that the use of popular practices in child care persists in everyday most of the 
participants, despite the hegemony of allopathic therapy. The caregivers stated that 
such practices are effective and easy to obtain, being secured in context by popular 
culture. In addition, health professionals, especially nurses, were seldom mentioned 
by the caregivers as to the information concerning popular resources used by them, 
which suggests the weakness in dialogic process of negotiating practices between 
both of them. 
Keywords: Traditional Medicine. Child care. Culture. Family. Pediatric nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A evolução das práticas de saúde, ao longo do tempo, esteve relacionada ao 

contexto cultural e às transformações sociais, econômicas e políticas. Assim, mesmo 

com o desenvolvimento de aparatos tecnológicos para assistência em saúde e a 

descoberta de formas terapêuticas contra várias doenças, observa-se nas últimas 

décadas a crescente busca por práticas não convencionais de cuidado. Tais práticas 

abrangem desde as já legalmente reconhecidas, como também as práticas 

populares, ambas utilizadas no enfrentamento dos problemas de saúde.  

 Encaradas como um resgate de práticas antigas, as modalidades não 

convencionais de cuidado atendem a uma lógica mais ampla e mais integrada de 

saúde. Estas valorizam o caráter holístico e naturalístico do cuidado e consideram a 

doença como resultado de um desequilíbrio interno de energias. Por estes motivos, 

conseguem diminuir as lacunas ocasionadas pelo excesso da especialização e pela 

perda do sentido da totalidade presentes no modelo biomédico. Como exemplos 

dessas práticas, incluem-se: a homeopatia, a acupuntura, o termalismo, a fitoterapia, 

dentre outras já respaldadas em leis; e os chás, lambedores, benzeduras, banhos, 

emplastos, os quais resultam das relações culturais estabelecidas entre os povos 

(QUEIROZ, 2000; SIQUEIRA et al., 2006; BRASIL, 2006a).  

O fortalecimento no emprego de tais terapias é evidente em todo o mundo. De 

acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), na China, as práticas 

não convencionais correspondem a cerca de 40% dos cuidados à saúde no país. Na 

África, 80% da população faz uso de terapias tradicionais, a fim de atender às suas 

necessidades de saúde. De maneira semelhante, na América Latina, a população, 

por questões históricas e culturais, utiliza crendices espirituais, cuidados à base de 

ervas e de minerais, técnicas manuais, dentre outras práticas. Esta realidade 

também está presente em países desenvolvidos como Estados Unidos da América 

(EUA), Canadá, Austrália e Reino Unido. Estes têm dispensado milhões de dólares 

com a medicina tradicional (OMS, 2013).  

Em face da heterogeneidade dos recursos não convencionais, a OMS, por 

meio do documento “Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023”, 

instituiu uma classificação, subdividindo-as em dois grupos: medicinas tradicionais 

(MT), representadas pelos saberes, práticas e crenças de grupos culturais; e 

medicinas complementares e alternativas (MCA) que referem-se a todas as outras 
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formas de cuidados, diferentes daqueles que compõem o modelo biomédico (OMS, 

2013). 

Tratando-se das medicinas tradicionais ou práticas populares, concorda-se 

com Silva e Franco (1996), quando afirmam que estas compreendem todos os 

recursos utilizados pelas famílias, por pessoas leigas e por terapeutas populares, 

cuja apreensão do saber se constrói no cotidiano. Dessa forma, são transmitidas 

entre gerações e não têm relação com os serviços oficiais de saúde. Rocha (1985) 

complementa essa definição ao referir que as medidas caseiras apresentam três 

condições que as caracterizam: a origem nas camadas populares, a resistência 

diante do saber científico e seu método movido pela intuição. Ainda de acordo com 

este autor, “[...] a medicina popular é mesmo de domínio do povo e em cada lar há 

um médico” (ROCHA, 1985, p.42). 

Assim sendo, as práticas populares advêm da necessidade de resolver os 

problemas cotidianos de saúde e constituem o primeiro recurso utilizado pelas 

famílias no cuidado aos seus entes. Tais medidas terapêuticas são resultantes do 

conhecimento do senso comum e da experiência empírica, compartilhadas entre 

gerações e influenciadas pela cultura nos diferentes espaços sociais (OLIVEIRA et 

al., 2006).  

Nesse sentido, a cultura aparece como fator determinante na escolha das 

práticas populares. De acordo com Acioli e Luz (2003), as ações de saúde 

realizadas pela população em seu cotidiano estão imbuídas de normas e valores 

culturais resultantes de influências institucionais, familiares e de grupos sociais, que 

se relacionam entre si. 

Reforça-se que as medidas populares de cuidado são concretizadas na 

realidade do indivíduo, principalmente, no domicílio. De acordo com Gutierrez e 

Minayo (2010), os cuidados em saúde são desenvolvidos em, no mínimo, dois 

contextos distintos, tidos como a rede oficial de serviços e a rede informal. A primeira 

representada pelo saber biomédico-científico é altamente valorizada enquanto isso, 

a rede informal, é realizada na maioria das vezes pela família, e não conta com tanto 

prestígio, visto serem tradicionais e advindas da vivência dos cuidadores. Estes são 

influenciados pelas crenças e costumes do espaço social onde estão inseridos.  

  Dentre os grupos mais expostos às práticas populares, as crianças ocupam 

posição de destaque. Isto porque, nos primeiros anos de vida, ela está na 

dependência direta de um cuidador, representado pela mãe ou outra pessoa 
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responsável. Ressaltando as mães, observa-se sua preferência em seguir as 

orientações de pessoas do seu convívio como sogras, avós, vizinhas e outros 

parentes, que já adotaram estratégias tradicionais de cuidado com resultados 

positivos (OLIVEIRA et al., 2006; ZANATTA, 2006). 

Reitera-se que o cuidado no domicílio está permeado por crenças, mitos e 

costumes resultantes da tradição cultural da família, como também o ambiente social 

que a envolve. Nesse sentido, a adoção de medidas caseiras no cuidado à criança 

ocorre pela fácil obtenção de tais terapias e pelo vínculo existente entre as mães e 

as pessoas que a recomendam. Soma-se a isto a dificuldade de acesso aos serviços 

e aos profissionais de saúde (ZANATTA, 2007). Tais fatores determinam o modo de 

a família agir e cuidar, o que por sua vez, também interfere na atuação dos 

trabalhadores da saúde.  

A grande variedade de recursos populares de cuidado direcionadas à criança 

tem constituído objeto de interesse em alguns estudos. A exemplo, em investigação 

junto a mães e/ou responsáveis por crianças, os resultados apontaram que todos os 

entrevistados já fizeram uso de alguma prática caseira no cuidado de seus filhos ou 

de crianças próximas. Dentre tais práticas, incluem-se: chás de ervas como cidreira, 

camomila, arnica, canela, capim santo, bem como benzedura e alguns cuidados com 

o coto umbilical do recém-nascido, sendo referido o uso do pó de fumo, azeite, 

pomada e açafrão. Em outra pesquisa, mães mencionaram empregar banhos com 

picão, telha virgem, rosa branca e banho de sol para tratamento da icterícia 

neonatal. Também foi constatado em estudo o uso de chás, benzeduras, lã 

vermelha na testa, banho morno para baixar a febre, dentre outras práticas, mesmo 

entre as mães que têm acesso aos serviços de saúde (SOUZA et al., 2006; 

LUCHESI; BERETTA; DUPAS, 2010; AMARAL et al., 2012). 

A partir do exposto, desperta-se para a necessidade de reconhecer o 

emprego dessas práticas pelas famílias, comumente utilizadas na rotina de cuidados 

à criança. Porém, de acordo com Acioli (2006), ainda é reduzido o número de 

estudos que consideram as práticas de saúde desenvolvidas pela população, e isto 

resulta no pouco conhecimento e, consequentemente, na naturalização de tais 

práticas pelos profissionais de saúde.  

Nessa perspectiva, reconhece-se que o compartilhamento de ações 

alternativas entre profissionais e familiares direcionados à criança, tem constituído 

um desafio na integralidade da assistência nessa fase da vida. A partir desse 
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entendimento, faz-se necessário admitir a existência de várias vozes e práticas 

voltadas para a saúde e a doença, que nem sempre são consideradas as mais 

eficazes, de acordo com o modelo de saúde dominante. É imprescindível, porém, 

estabelecer uma aproximação entre a sabedoria empírica e o saber científico, a fim 

de consolidar práticas de saúde mais integrais (ACIOLI; LUZ, 2003). 

Reitera-se que o modelo biomédico, considerado hegemônico frente às 

práticas populares, tem se caracterizado por priorizar os aspectos físicos e a visão 

fragmentada do indivíduo, o que vai de encontro ao cuidado integral e ao 

acolhimento nos serviços de saúde (SARAIVA; FILHA; DIAS, 2011). Além disso, 

diante dessa coexistência de saberes distintos na saúde, a medicina ainda é 

encarada como a prática científica e oficial, a qual estabelece critérios para a saúde, 

a doença e a cura, enquanto que as práticas populares, ditas ilegítimas, continuam a 

fazer parte do cotidiano das pessoas. Pois, quando o indivíduo adoece, é a família 

que primeiro desenvolve o processo de cuidar, ou seja, observação, identificação do 

problema e tomada de decisão quanto ao melhor cuidado a ser prestado (MANDU; 

SILVA, 2000; HOFFMANN; OLIVEIRA, 2009). 

Corroborando esse pensamento, em pesquisa realizada junto a usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS), foi constatado que estes preferem recorrer às 

medidas profiláticas e terapêuticas caseiras antes de procurar os serviços de saúde. 

Ainda de acordo com o estudo, essa clientela não está preocupada com a 

cientificidade das práticas populares tendo em vista que a maioria reconhece a 

eficácia desses recursos no enfrentamento de seus problemas de saúde (SIQUEIRA 

et al., 2006). 

No que se refere aos recursos populares usados nos cuidados infantis, 

entende-se que pouco se conhece, do ponto de vista científico, sobre algumas 

práticas populares empregadas nas situações de adoecimento da criança. Logo, 

como qualquer terapia de cuidado, a popular também é capaz de tornar a criança 

vulnerável a problemas de saúde, visto se adotar um conhecimento empírico, o que 

pode levar ao uso inadequado de tais terapias e influenciar negativamente na 

recuperação do infante. 

Neste sentido, Scholze e Silva (2005) consideram que os danos à saúde 

podem ter origem em qualquer itinerário de cura ou cuidado realizado pela 

população, ou seja, nos setores formal, informal ou popular. Por isso, a relevância 
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das ações de prevenção e promoção da saúde que englobem os variados itinerários 

percorridos por cada comunidade. 

Nessa linha de raciocínio, Amaral et al. (2012) identificaram que diante do 

adoecimento do filho, as mães recorrem, inicialmente, ao seu saber prático, 

buscando a melhora dos sintomas do infante e só procuram auxílio médico caso a 

saúde da criança não seja restabelecida. Ademais, ao serem questionadas sobre os 

fatores que consideram no processo de cuidado do filho, as mães destacaram seu 

próprio julgamento do quadro, o bom senso e a experiência de outras pessoas. 

Da mesma forma, Costa et al. (2013) observaram em investigação que as 

mães fazem uso do aprendizado advindo do seu contexto, mesmo entre aquelas 

orientadas quanto a condutas cientificamente comprovadas. Consequentemente, 

algumas práticas são perigosas para a criança, tendo em vista a falta de avaliação 

dos riscos aos quais o recém-nascido pode estar exposto. O mesmo autor destaca 

que diante dessas atitudes, torna-se necessário uma intervenção profissional. 

Nesse sentido, estudos têm alertado para ineficácia ou mesmo para possíveis 

agravos do quadro da criança ocasionados por recursos populares de cuidado. 

Dentre estas práticas, sobressaem-se as utilizadas na cicatriz umbilical, a exemplo 

da faixa para evitar herniação, e algumas preparações caseiras com variadas 

plantas medicinais. Soma-se a isto, a pouca comunicação entre usuário e 

profissional de saúde o que potencializa atitudes inadequadas para a saúde da 

criança (SILVA; FREIRE; MACHADO, 2010; ISERHARD et al., 2009; TÔRRES et al., 

2005). 

É importante esclarecer que a criança não está sujeita a problemas apenas 

quando é submetida às práticas populares em si, mas também quando se faz 

associação entre estas práticas e as terapias alopáticas, ou mesmo quando o 

tratamento convencional, orientado pelo profissional de saúde, é substituído pelo 

recurso caseiro. Assim sendo, o que determina a existência ou não de danos ao 

organismo infantil provocado pela prática popular é o tipo de conduta adotada pelo 

cuidador.  

Destarte, concorda-se com Luchesi, Beretta e Dupas (2010) quando 

reconhecem a necessidade de desenvolver novos estudos, a fim de elucidar a 

verdadeira função terapêutica das práticas populares utilizadas em crianças. A partir 

de tais pesquisas, os profissionais de saúde, sobretudo os da atenção básica, 
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poderão intervir junto aos cuidadores, mantendo uma relação horizontal com estes, 

por meio de um diálogo aberto sobre os recursos caseiros. 

Nessa perspectiva, o cuidado infantil constitui um elo para a interação entre 

cuidadores e profissionais de saúde. No entanto, para que este contato seja efetivo, 

o caráter intersubjetivo do cuidado deve ser levado em conta pelos profissionais, 

visto ser a criança o resultado de um projeto familiar (BUSTAMANTE; TRAD, 2007). 

Assim sendo, o processo de cuidado à criança envolve particularidades que o 

determinam, como por exemplo, “[...] percepção dos pais acerca das necessidades 

das crianças, recursos utilizados nesse cuidado, influências sociais e culturais, 

acesso a serviços de saúde [...]” (MORAIS, 2013, p. 20). 

Destacando os preceitos da Estratégia Saúde da Família (ESF), segundo 

Junges et al. (2011) esta é uma proposta que aponta para uma assistência 

diferenciada, na qual os profissionais deveriam desempenhar suas atividades com 

base em dinâmicas relacionais. Além disso, a ESF por estar inserida numa 

comunidade e nas suas representações sociais, requer dos trabalhadores o 

conhecimento deste espaço de atuação, e isto resulta na agregação de diversos 

saberes. 

Conforme descrito anteriormente, é imprescindível considerar o contexto que 

envolve a criança e mais especificamente, o processo de cuidado dispensado a ela. 

Mediante a estas reflexões, pressupõe-se que os cuidadores de crianças, 

embasados pela cultura local, utilizam práticas populares quando elas apresentam 

sinais e sintomas de alguma doença, apesar do pouco conhecimento de sua 

eficácia. Diante disso, formulam-se os seguintes questionamentos de pesquisa: 

quais as práticas populares adotadas por cuidadores de crianças com zero a cinco 

anos de idade? O que justifica o uso dessas práticas? 

Desse modo, torna-se relevante conhecer os saberes e as práticas populares 

de cuidado direcionadas à criança, a fim de analisar os riscos a que esse grupo 

pode estar exposto, ao ser submetido a terapias, cuja segurança é, por vezes, pouco 

conhecida. Outrossim, o trabalho dos profissionais de saúde será favorecido, uma 

vez que propiciará o desenvolvimento de melhores ações de cuidado à criança, por 

meio da negociação de práticas entre profissional e cuidadores.     

Nesse cenário, Souza et al. (2006) consideram que o enfermeiro, por estar 

em maior contato com as famílias, tem o compromisso de prestar uma assistência 

integral e contínua a todos os seus membros, nas suas diferentes faixas etárias, 
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sem desconsiderar suas relações socioculturais. Ainda complementando esta ideia, 

segundo Boehs et al (2007), as próprias características da ESF, a exemplo do 

território adstrito, direcionam os profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro, a 

estarem mais próximos e integrados com os valores das famílias, nesse espaço o 

qual é culturalmente determinado. 

Além destas constatações, a motivação para este estudo resultou da leitura 

de vários trabalhos que ressaltam o emprego indiscriminado de medidas populares, 

nos espaços familiares, predispondo a criança a agravos. Associado a isto, algumas 

pesquisas enfatizam o pouco conhecimento e, consequente, desvalorização por 

parte do enfermeiro acerca de tais práticas. Ademais, a vivência de uma das 

pesquisadoras durante os estágios em Unidades Básicas de Saúde, no período da 

graduação, e também durante a experiência como docente assistida, na pós-

graduação, quando foi possível constatar a confiança atribuída pelos cuidadores às 

práticas populares e, muitas vezes, a preferência por essas em relação à alopatia, 

mesmo quando não se sabia seus verdadeiros efeitos na criança.  

Nesse sentido, a partir dos resultados obtidos com esta pesquisa, espera-se 

contribuir com a divulgação das principais práticas populares utilizadas pelos 

cuidadores de crianças no domicílio. Isto poderá favorecer a aproximação do 

conhecimento do enfermeiro com o saber da família e, assim, possibilitar uma 

negociação entre ambos sobre a conduta mais adequada à necessidade da criança, 

sem lhe causar prejuízos. Espera-se colaborar também, com a ampliação dos 

conhecimentos acerca das práticas populares o que facilitará a integralização da 

assistência à criança. Além disso, pretende-se despertar as instituições de formação 

para a necessidade de incluir disciplinas no currículo de enfermagem as quais 

abordem as terapias populares de cuidado, e também instigar o desenvolvimento de 

pesquisas nesta área. 

Na perspectiva de responder às questões de pesquisa, foi elaborado o seguinte 

objetivo: analisar o uso de práticas populares por cuidadores de crianças com zero a 

cinco anos de idade. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO 

 

Com o intuito de fundamentar o presente estudo, buscou-se neste capítulo 

tecer algumas considerações acerca do percurso histórico das práticas não 

convencionais de cuidado, a influência cultural sobre as práticas populares e a 

adoção de práticas populares pela família no cuidado à criança.    

 

2.1 A EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS NÃO CONVENCIONAIS DE CUIDADO  

 

 As mudanças ocorridas na sociedade influenciam de maneira expressiva no 

campo da saúde, e isto impõe novos desafios aos pesquisadores e profissionais da 

área. Estes têm que atender a múltiplas necessidades e singularidades advindas de 

condições sociais, culturais, econômicas e epidemiológicas, tanto em nível 

individual, como coletivo (ERDMANN; SCHLINDWEIN; SOUSA, 2006). 

Nas últimas décadas, o avanço na utilização de terapias não convencionais 

de cuidado, tanto as legalizadas como as populares, têm exigido dos profissionais 

de saúde, a compreensão dos fatores que vêm interferindo no fortalecimento de tais 

práticas. Desse modo, Luz (2005) justifica que a persistente escolha por práticas não 

convencionais é resultante de duas crises: a sanitária ou da saúde e a médica.  

A primeira é consequência das desigualdades sociais e da concentração de 

capital, fruto da política neoliberal. Isto vem suscitar a associação de doenças 

infectocontagiosas e crônico-degenerativas, o reaparecimento de antigas patologias 

como tuberculose, hanseníase e sífilis, além do consumo de drogas e aumento da 

violência. Ainda concernente à crise sanitária e às condições socioeconômicas que a 

define, a autora destaca a existência de outra faceta desta crise, definida por Michel 

Joubert, na década de 1990, como o “mal-estar difuso ou coletivo”. Este consiste 

numa síndrome biopsíquica caracterizada por dores imprecisas, depressão, 

ansiedade, pânico, dentre outras condições, a qual tem atingido milhares de 

pessoas, ocasionando um estado permanente de sofrimento (LUZ, 2005). 

 Relativo à crise da medicina, são vários os fatores que a determina, tanto no 

âmbito socioeconômico, quanto no cultural, a saber: corporativismo (relações 

intracategoria e intercategoria), questões éticas (relação médico-paciente), questões 

bioéticas (a exemplo da genética), busca desmedida pela eficácia institucional 
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médica (substituição do ato de curar pelos avanços tecnológicos, esquecendo do 

sujeito) e formação profissional (LUZ, 2005). 

 As crises apresentadas anteriormente reforçam a ineficiência do modelo 

hegemônico de assistência em saúde, o qual passa a apresentar mais veemente 

suas limitações a partir de meados da década de 1970. Nesse período, ocorre uma 

expansão na urbanização e os profissionais de saúde, já não estavam conseguindo 

atender aos “novos” sintomas difusos e descontextualizados da população. Isto os 

levou a priorizar, cada vez mais, as tecnologias duras, ou seja, o uso de 

equipamentos para diagnósticos e procedimentos, em detrimento das tecnologias 

leves caracterizadas pela relação profissional-usuário (MOROSINI, 2007). 

 Assim, na medida em que o desenvolvimento tecnológico favoreceu o 

surgimento de novas terapias e a cura para várias doenças, também contribuiu para 

o distanciamento entre profissional de saúde e usuário, resultando numa assistência 

mecânica e desumanizada. Além disso, o aumento da especialização do cuidado, 

fruto da fragmentação do corpo humano, vem prejudicando a integralidade da 

assistência quando na abordagem do indivíduo (SOUSA, 2004).  

 É importante destacar que não se trata de condenar a clínica, devido sê-la 

indispensável para a assistência em saúde, mas a sua hegemonia frente as práticas 

de cuidados. Segundo Cunha (2004), o Modelo de Pronto Atendimento (PA) 

difundido no país desde o final da década de 1980, tem contribuído para o 

estabelecimento de uma clínica a qual, ao invés de ampliada, é dita degradada. Tal 

modelo é condizente com altos custos, aumento da medicalização, baixa autonomia 

dos usuários, pouco ou nenhum vínculo com a comunidade, desvalorização do 

potencial dos profissionais de saúde e impossibilidade de atuação frente aos 

problemas de saúde coletivos. 

  Em sentido contrário ao da crise, observa-se o fortalecimento de novos 

modelos de saúde a partir de meados do século XX, principalmente, na década de 

1960 nos EUA e em países europeus, com o movimento conhecido por 

contracultura. No Brasil e nos países latino-americanos, a importação de novas 

terapêuticas ocorreu, sobretudo, nos anos de 1980 representada pela adoção das 

práticas da medicina tradicional chinesa e da ayurvédica, além da reinserção das 

práticas populares como as xamânicas e as afro-indígenas (LUZ, 2005). 

 Ainda de acordo com Luz (2005), o impacto na utilização dessas terapêuticas 

foi refletido nos grandes centros urbanos. Houve uma propagação de lojas de 
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produtos naturais, o reconhecimento do vendedor de ervas como agente de cura em 

feiras populares e a grande divulgação pela imprensa dos benefícios na utilização 

dos tratamentos não convencionais, o que incentivou a procura por estes. 

 Nesse mesmo período, mais especificamente em 1978, a conferência de 

Alma Ata, realizada na União Soviética, constituiu um marco legal e de incentivo 

para consolidação das terapias não convencionais, principalmente na Atenção 

Primária em Saúde (APS). Foi a partir desta, que o diretor da OMS, diante da 

dificuldade do modelo biomédico em solucionar grande parte dos problemas de 

saúde da população, reforçou a necessidade de adotar práticas mais simplificadas e 

desse modo, priorizar modelos de saúde que privilegiassem a medicina tradicional. 

Foi lançado, então, o lema “Saúde para todos no ano 2000” (OMS, 1979).  

 No Brasil, desde a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que, 

posteriormente, culminou na instituição do SUS, foi difundida oficialmente a proposta 

para inclusão de práticas alternativas de assistência nos serviços de saúde, 

possibilitando ao usuário optar pela terapêutica que mais lhe agradasse. Outrossim, 

discutiu-se sobre a importância de inserir, nos currículos dos cursos de saúde, 

disciplinas que abordassem os recursos não convencionais de cuidado (BRASIL, 

1988).   

A inclusão, propriamente dita, das primeiras terapias alternativas no Brasil 

aconteceu em 1988, quando a Comissão Interministerial de Planejamento e 

Coordenação (CIPLAN) estabeleceu diretrizes, procedimentos e rotinas para 

implantação de homeopatia, acupuntura, termalismo, fitoterapia e técnicas 

alternativas voltadas para saúde mental no SUS (QUEIROZ, 2000).  

Apesar dos esforços para consolidar as práticas não convencionais nos 

serviços de saúde, somente em junho de 2003 teve início o processo de construção 

de uma política pública que regulamentasse a utilização de tais terapias. 

Inicialmente, formaram-se grupos de trabalho os quais apresentaram, em fevereiro 

de 2005, a proposta da Política Nacional de Medicina Natural e Práticas 

Complementares (PMNPC). Após algumas alterações nesse primeiro documento, o 

Ministério da Saúde (MS), através da Portaria n° 971 de maio de 2006, instituiu a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. 

Respaldada nas orientações da OMS, a PNPIC resgatou experiências que já vinham 

sendo desenvolvidas em alguns municípios brasileiros e reconheceu a importância 

em estimular práticas naturais de promoção e recuperação da saúde, enfatizando o 
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autocuidado e uma visão ampliada sobre o processo saúde-doença (BRASIL, 

2006a).  

Posteriormente, por meio do Decreto n° 5.813, de junho de 2006, o governo 

aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esta determina o 

acesso seguro, racional e eficaz às plantas medicinais e fitoterápicos; o incentivo às 

tecnologias e inovações relacionadas a estas medidas; o desenvolvimento 

socioeconômico aliado ao uso sustentável da biodiversidade nacional; como 

também, a criação do Complexo Produtivo da Saúde (BRASIL, 2006b). 

Mediante ao exposto anteriormente, percebe-se que a partir da década de 

1980, no Brasil, começou a se pensar em modelos de saúde mais voltados para a 

promoção e a prevenção da saúde. Essa nova postura foi impulsionada pela 

implantação, em 1994, do Programa Saúde da Família, atualmente denominado 

Estratégia Saúde da Família. A ESF, dentre outras características, atende aos 

preceitos da integralidade da assistência, considerando as influências do ambiente 

onde o indivíduo está inserido; e, a adoção da educação em saúde como ferramenta 

de trabalho dos profissionais, de modo a valorizar o conhecimento popular, 

facilitando a independência do indivíduo e o tornando capaz de decidir sobre 

aspectos de sua saúde (CEOLIN et al., 2009).  

Para fortalecer esse novo olhar sobre as condições de saúde da população, 

esse modelo de atenção exige algumas mudanças, seja no foco da assistência, na 

atuação dos profissionais, além da organização dos serviços. Dessa maneira, os 

trabalhadores das equipes de Saúde da Família devem solidificar sua prática a partir 

do entendimento da saúde como um direito de cidadania e do reconhecimento do 

ambiente familiar como importante espaço para estabelecimento de vínculos e de 

mútua responsabilidade entre profissionais e indivíduos. Em outras palavras, a 

família deve ser compreendida a partir do contexto que a envolve (OLIVEIRA; 

BORGES, 2008). 

No entanto, reitera-se que as atividades dos profissionais de saúde ainda 

estão muito atreladas ao modelo biomédico e às suas características, sendo 

necessário voltar-se a modelos de atenção que priorizem a promoção da saúde. 

Para isto, é imprescindível incentivar a autonomia das pessoas, fortalecendo suas 

capacidades individuais, sociais e coletivas, considerando as diferenças e o contexto 

ao seu redor. Além disso, é preciso repensar a formação dos profissionais de saúde, 

a fim de prepará-los para esta nova realidade na assistência (BACKES et al., 2009).  
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É nessa perspectiva que o profissional de saúde, apesar do fazer 

predominantemente técnico, deve priorizar tecnologias de cuidado voltadas ao 

convívio e ao respeito à diferença, como o acolhimento e a escuta. É importante que 

este trabalhador conheça os valores, visões de mundo e condições de vida, os quais 

influenciam as práticas de cuidado dos usuários, estabelecendo, assim, uma relação 

de confiança entre ambos (BUDÓ et al., 2008). 

Destarte, se de um lado os profissionais de saúde atuam, prioritariamente, 

com base no modelo biomédico, do outro lado os sujeitos desenvolvem formas de 

encarar o processo saúde-doença. As práticas realizadas pela população carregam 

consigo o fator cultural como principal determinante e fortalecedor destas ações. Por 

isso, a importância em considerar a interferência da cultura no contexto das práticas 

populares de cuidado.   

 

2.2 A CULTURA PERMEANDO AS PRÁTICAS POPULARES 

 

 Desde o início das civilizações, o homem tem se preocupado com os diversos 

comportamentos existentes entre os povos. Para explicar essa diversidade, duas 

condições foram assinaladas: o determinismo biológico, que atribui as diferenças 

culturais à variedade genética; e o determinismo geográfico, o qual considera o 

ambiente físico como definidor da cultura. No entanto, estas explicações restritas 

não são suficientes para compreender as diferenças de vida entre os sujeitos, 

mesmo porque o homem conseguiu a superioridade em relação aos outros seres, 

rompendo suas próprias limitações e desenvolvendo esta peculiaridade que só ele 

possui: a cultura (LARAIA, 2001).   

 A primeira definição de cultura foi feita por Edward Tylor, em 1871, o qual 

estabeleceu ser esta um conjunto complexo de crenças, saberes, moral, arte, 

costumes, leis, hábitos que são adquiridos pelos indivíduos em uma sociedade. De 

maneira sucinta referia-se a todo comportamento que se aprende, independente da 

genética (TYLOR, 1871 apud LARAIA, 2001).  

 Após este primeiro significado da cultura, vários outros estudiosos da 

antropologia foram ampliando o debate acerca deste tema. Todavia, seria difícil 

estabelecer um conceito imutável para a cultura, tendo em vista que ela é 

diretamente relacionada à natureza humana, a qual está sofrendo constantes 

modificações (LARAIA, 2001). Mesmo assim, na tentativa de facilitar a compreensão 
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deste termo, optou-se por adotar um conceito mais recente de cultura, sugerido por 

Langdon e Wiik (2010, p. 175):  

 
Cultura pode ser definida como um conjunto de elementos que mediam e 
qualificam qualquer atividade física ou mental, que não seja determinada 
pela biologia, e que seja compartilhada por diferentes membros de um 
grupo social. Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais 
constroem significados para as ações e interações sociais concretas e 
temporais, assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições 
e seus modelos operativos. A cultura inclui valores, símbolos, normas e 
práticas. 

 

 Destarte, a cultura é uma condição transversal porque determina os variados 

segmentos da vida em sociedade, dentre eles, o processo saúde-doença. Assim, o 

significado do adoecer modifica-se de acordo com as experiências vivenciadas pelos 

atores envolvidos neste processo, dentre os quais se incluem: o indivíduo, a família 

e o profissional de saúde. Nesse espaço de interações, percebe-se a existência de 

lacunas que se devem à distância do sentido da doença entre os sujeitos, às ações 

de saúde promovidas e à assistência recebida. A fim de ultrapassar tais lacunas, é 

necessário compreender que as práticas de cuidado ocorrem em macros e 

microcontextos determinados socialmente e sustentados pelas dimensões subjetivas 

e culturais (AMADIGI et al., 2009). 

Chama-se a atenção para o fato de o homem não se restringir a sua 

dimensão prática, visto produzir símbolos, representados por valores, ideias, leis, 

linguagem, dentre outros. É desta forma que ele ultrapassa as condições naturais da 

sua existência, rompendo com a animalidade e o instinto, ao passo que estabelece a 

liberdade, a linguagem e a educação, peculiaridades estas determinantes da sua 

cultura (SILVA et al., 2008). 

 Aproximando a cultura e o cuidado em saúde, Collière (2003) afirma que o ato 

de cuidar tem sua origem em todas as culturas. Desde o princípio da história, há 

uma luta constante pela sobrevivência humana. Assim, as várias maneiras de 

manter o essencial para o prolongamento da vida, foi o que suscitou as crenças e os 

modos de organização social, os quais estão presentes em cada cultura. 

 Daí a importância em priorizar o encontro e a interação entre os indivíduos 

(usuário e profissional) e as peculiaridades e características culturais das famílias, a 

fim de cooperar para a reconstrução de práticas de saúde mais congruentes com a 

realidade (MELLO; LIMA; SCOCHI, 2007). Pois, a cultura pode provocar a cura das 
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doenças, na medida em que a fé do sujeito no agente de cura ou na eficácia de 

determinada prática impulsiona-o para a melhora daquele quadro (LARAIA, 2001). 

É importante destacar que conforme Silva e Franco (1996), o cuidar se 

modifica a partir da visão de mundo individual, ou seja, da cultura pessoal e 

institucional de cada um, e isto influencia na construção das ações e percepções dos 

sujeitos, inclusive nos momentos de interação com o outro.  

 Assim sendo, dentre as práticas de cuidado utilizadas pela população, as 

quais são sustentadas pela cultura, incluem-se aquelas que fazem parte do grupo 

denominado de medicina tradicional, medicina popular ou práticas populares. Estes 

recursos estão incorporados às nossas ações concretas e cristalizados em hábitos, 

costumes e tradições. Justamente por serem vivenciadas no cotidiano e não seguir 

um padrão, como no conhecimento científico, as práticas populares são bastante 

singulares. Pois, não existe um modelo único, original e ideal, apropriado para todas 

as pessoas e classes sociais, o que desencadeia a criação de diferentes estratégias 

de vida, e dentre estas, as de cura (OLIVEIRA, 1985). 

A variedade de terapias utilizadas pela população pode ser justificada 

segundo o entendimento de Boehs et al. (2007), os quais destacam que a cultura é 

um “terreno movediço de significações”, cujas características englobam o fato de 

esta ser dinâmica, desuniforme, aprendida, coerente e compartilhada. Reforçando 

estas características, Ratti, Pereira e Centa (2005) ratificam o âmbito familiar como 

espaço reprodutor da tradição cultural, tendo em vista os ritos e mitos, permeados 

de significados e significantes, que definem a história particular, as relações afetivas 

e sociais e o universo psicológico dos sujeitos.  

Nessa linha de raciocínio, observa-se a cultura como organizadora das 

relações de cada grupo social. Por isso, ela integra e mantêm os grupos que, de 

maneira comum, compartilham, comunicam e propagam entre eles as mesmas 

formas, instituições, princípios e valores culturais (LANGDON; WIIK, 2010). É nesse 

contexto que as práticas populares de cuidado sobrevivem, mesmo diante da 

valorização das terapias ditas científicas, sustentadas pelo modelo biomédico de 

saúde.   

Campos (2002) compreende a cultura, como sendo um atributo humano, fruto 

de uma construção histórica e disciplinadora, uma vez que impõe os modos de viver 

a vida. Além disso, considera a existência de diversas e heterogêneas culturas, 



28 
 

inclusive entre profissionais de saúde e usuários, destacando a necessidade de 

contato entre ambas.   

Nesse espaço de cuidados em saúde, permeados pela cultura tanto dos 

usuários, quanto dos profissionais, torna-se imperativo adotar-se o relativismo 

cultural. Consoante Langdon e Wiik (2010), no meio onde convivem distintas 

culturas, não se deve fazer julgamentos com base em apenas um dos sistemas 

culturais. Ao contrário, é importante compreender as ações e os significados 

atribuídos a estas de maneira coerente, sem hierarquizações entre as culturas, 

sendo necessário somente reconhecê-las como diferentes. 

A partir do exposto, admite-se serem as práticas de cuidado adotadas pela 

população sustentadas por condições socioculturais que demandam dos 

profissionais de saúde entender a forma como os indivíduos pensam e agem diante 

dos seus problemas. Com isto é possível manter a comunicação entre ambos, 

possibilitando um cuidado mais adequado e facilitando a realização das ações de 

saúde (ROSA et al., 2009). 

Após reconhecer a cultura como princípio inerente às práticas populares de 

cuidado é pertinente destacar que esta cultura é mantida viva, principalmente, no 

cerne das relações familiares. Assim, a família é a principal propagadora das 

práticas populares, as quais são utilizadas de forma relevante nos cuidados infantis. 

 

2.3 A FAMÍLIA E O EMPREGO DE PRÁTICAS POPULARES NO CUIDADO À 

CRIANÇA 

 

A expressão “família” teve origem em Roma e referia-se a uma organização 

social, cujo poder masculino prevalecia sobre a mulher, os filhos e os escravos.  

Porém da antiguidade até os tempos atuais, a família tem passado por diversas 

conformações, visto os papéis de seus integrantes serem determinados pelas 

conjunturas histórica, cultural, social e econômica vigentes (ENGELS, 2012; 

PERROT, 1993).  

Nesse sentido, as relações familiares e suas características acabam por 

representar o contexto mais próximo do sujeito, contexto este que dentre as suas 

variadas facetas, inclui os cuidados em saúde. Destarte, cada família possui 

significados próprios e práticas singulares de cuidar definidos pelas suas condições 

socioculturais (RATTI; PEREIRA; CENTA, 2005).  
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 Referente ao ato de cuidar, segundo Collière (1999), este é uma prática 

milenar na história da humanidade que possibilita a continuidade da espécie. Nesse 

cenário, a mulher desempenha papel fundamental, pois é ela quem se encarrega de 

“tomar conta” de um conjunto de atividades indispensáveis à manutenção e 

desenvolvimento da vida. Assim, essas práticas de cuidado, influenciadas por 

diversos fatores, dão origem aos hábitos de vida, rituais e crenças, os quais 

atendem às necessidades de períodos específicos, dentre eles a infância. 

 Quanto à evolução das práticas de cuidados é importante destacar que, 

atualmente, estas podem ser realizadas tanto por profissionais de saúde, como 

também por pessoas comuns, ambos objetivando contribuir com a melhoria das 

condições de saúde do outro. Assim, dependendo de quem desempenha os 

cuidados, estes são permeados pelo conhecimento científico e/ou popular 

(SARAIVA, 2008). 

Considerando o saber popular, percebe-se a sua forte influência no cotidiano 

da população. A permanência dessas práticas populares de cuidado, ao longo dos 

tempos, justifica-se pela possibilidade de oferecer um estado de bem-estar ao 

indivíduo, próximo do que é reconhecido como ideal. Consequentemente, tais 

práticas não conseguem ser substituídas pelo saber científico porque estão 

arraigadas ao contexto sociocultural, onde o sujeito está inserido, sendo 

compartilhadas entre gerações (SIQUEIRA et al., 2006). 

Destaca-se que para compreender o início do uso dessas práticas, faz-se 

necessário identificar a função social do homem e da mulher em tempos remotos. 

Logo, durante milhares de anos, enquanto o homem realizava a caça e a pesca, a 

mulher responsabilizava-se pela agricultura, cuidados e educação das crianças. É 

nessa relação estreita com as plantas que as mulheres desenvolveram as variadas 

preparações caseiras, dando início a um processo de observação e constatação 

empírica do poder terapêutico das plantas. Com o passar do tempo, as plantas já 

representavam a base das práticas de cuidados essenciais para a manutenção da 

vida (COLLIÈRE, 1999). 

Complementando o exposto acima, Silva e Franco (1996, p. 60) afirmam que: 

 

Através das ervas medicinais, ou por meio das benzeduras, no meio familiar 
busca-se o restabelecimento do equilíbrio orgânico do indivíduo 
comprometido, como forma de reestruturar a própria harmonia doméstica. 
Na verdade, a doença deixa de lado o corpo, que é visto muitas vezes como 
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depositário de processos biológicos, e alcança todos os elementos que 
constituem a família, envolvendo a todos em um quadro de angústia e dor.  

 

Nessa linha de raciocínio, Souza et al. (2006) reconhece que a escolha do 

recurso popular pelo indivíduo está baseada na vivência, na experiência empírica e 

na avaliação da resolutividade dessas práticas, diante dos problemas de saúde. 

Além disso, o compartilhamento de experiências entre as famílias inseridas em um 

mesmo contexto influencia na preferência pelas medidas caseiras de cuidado.     

Ainda sobre a permanência das medidas populares no cotidiano das famílias, 

Leite e Vasconcellos (2006) reforçam que tal fato se deve ao indivíduo acreditar na 

cura por meio destas práticas e esta fazer sentido para ele. Isto ultrapassa a 

justificativa colocada por alguns autores da falta de recursos biomédicos como a 

causa principal da utilização de práticas populares.  

Para Rocha (1985), a família é a principal propagadora da medicina 

tradicional. Logo, são considerados agentes dessas práticas: o homem do povo 

(raizeiro, curandeiro); a parteira; a avó; e a mãe de família que cuida das crianças, 

do adulto doente e dos idosos. Tais representantes, de geração em geração, 

inspiram aqueles que fazem parte do seu convívio, a utilizarem as práticas 

populares. 

Assim sendo, para a criança, desde o início do cuidar até os dias de hoje, o 

ambiente familiar funciona como sua referência, pois é onde ela se sente amada, 

acolhida e segura. São as relações familiares que permitem a formação da 

identidade da criança e servem de alicerce para o desenvolvimento e o crescimento 

saudáveis desta (GOMES, 2005).  

Em meio às influências do espaço familiar, as crianças representam um grupo 

de interesse para a saúde coletiva, tendo em vista a necessidade de estarem sob os 

cuidados de adultos e os possíveis impactos que agravos e hábitos adotados nessa 

etapa poderão exercer ao longo da sua vida (REMOR et al., 2009). Nesse sentido, 

as crianças se apresentam como importantes receptoras das práticas populares de 

cuidado e algumas pesquisas têm aprofundado esta temática.  

Desta forma, Iserhard et al (2009) constatou uma gama de práticas populares 

empregadas por puérperas tanto no seu cuidado próprio como no do bebê. Dentre 

os recursos utilizados na criança foram identificados a prática da benzedura para 

“mau olhado” e outros incômodos da criança e o emprego de chás, principalmente, 

nos casos de cólica e febre. 
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Ainda em relação ao uso de chás, mães referiram utilizar, frequentemente, a 

erva-doce, a hortelã e a camomila para cólicas intestinais, para gripe e para acalmar 

seus filhos. Outra questão preponderante no discurso dessas mães e que veio 

reforçar a existência do compartilhamento de experiências entre gerações foi o 

relato de que a forma e o tipo de terapia a ser utilizada partiram das informações 

colhidas com pais e avós das mães entrevistadas (ALVES; SILVA, 2003). 

De forma semelhante, cuidadores de crianças de um centro de saúde, 

revelaram a utilização de vinte e cinco espécies de vegetais no cuidado a essa faixa 

etária, destacando-se: hortelã, capim santo, boldo, camomila, erva cidreira, acerola, 

alfavaca e poejo (PONTES; MONTEIRO; RODRIGUES, 2006). 

 Em contrapartida, apesar da importância dessas práticas no cuidado à criança 

no âmbito familiar, em pesquisa realizada com profissionais de saúde sobre os 

saberes populares, foi mencionado por muitos a não valorização da cultura popular 

no processo saúde/doença. Outros ainda afirmaram aceitar tais saberes apenas 

como forma de garantir que o usuário fizesse uso da terapêutica prescrita pelo 

profissional. Somente uma minoria dos trabalhadores considera a utilização de tais 

terapias como importantes na construção da integralidade da assistência em saúde 

(JUNGES et al., 2011).   

 A partir dessa constatação, reconhece-se que os profissionais de saúde, 

durante o cuidado às crianças e suas famílias, estão muitas vezes preocupados 

apenas com bons resultados técnicos. O êxito técnico é imprescindível para uma 

assistência de qualidade, no entanto, torna-se necessário o envolvimento no 

processo de cuidar desempenhado pela família. O atendimento à criança realizado 

nos serviços de saúde pode não ter o efeito esperado, caso se desconsidere os 

cuidadores infantis como fundamentais na recuperação, manutenção e proteção à 

saúde da criança no espaço domiciliar (MELLO; LIMA, 2009). Pois, é a família que 

reflete sobre as questões do seu cotidiano e, assim, decide quais as melhores 

alternativas de cuidado para cada situação (HOFFMANN; OLIVEIRA, 2009). 

Diante do exposto, verifica-se a existência de uma infinidade de práticas 

populares utilizadas pela família, sobretudo pelas mulheres, e que estão fortemente 

inseridas no contexto de cuidados à criança. Todavia, em contrapartida, há uma 

distância entre o fazer da família e as práticas que o profissional conhece e valoriza 

no cuidado à criança, interferindo assim, na prestação de um cuidado integral nesta 

faixa etária. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as etapas metodológicas que subsidiaram 

os resultados desta pesquisa. Segundo Minayo (2010), a metodologia compreende 

as concepções teóricas, o conjunto de técnicas ordenadas que permitem desvendar 

a realidade, além do potencial criativo do investigador. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. 

Consoante Gil (2010), as pesquisas exploratórias favorecem a familiaridade com o 

problema, tornando-o mais explícito. Além disso, facilita a clareza de ideias e o 

encontro de intuições do pesquisador.  

 No que se refere aos estudos descritivos, estes objetivam delinear 

características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou 

realidade investigada. A partir da realização do estudo descritivo é possível 

observar, registrar, avaliar e correlacionar fatos, a fim de aprofundar um fenômeno e 

o que está a sua volta (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

 A escolha pela abordagem qualitativa justifica-se porque por meio desta é 

possível perceber os significados que os sujeitos atribuem as suas experiências de 

vida. Logo, possibilita a interpretação de fenômenos sociais, a exemplo de 

comportamentos ou interações, considerando o significado e a representação destes 

para o indivíduo (POPE; MAYS, 2009). 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 O estudo foi desenvolvido na Unidade Mista de Saúde1 de Felipe Camarão 

(UMFC), localizada no bairro de Felipe Camarão, no município de Natal/RN, Brasil. A 

escolha da referida instituição deu-se, principalmente, porque esta unidade constitui 

campo de estágio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o que 

                                                           
1
 A Unidade Mista constitui um espaço no qual é realizado atendimento em atenção básica e integral 

à saúde, de maneira programada ou não. Pode oferecer assistência odontológica e de outros 
profissionais, além da assistência médica ser permanente. Este serviço dispõe ainda de unidades de 
internação, podendo realizar também atendimentos de urgência e emergência, estando todas as 
ações sob a mesma administração (BRASIL, 2006c).   
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facilitaria adentrar neste espaço. Além disso, o número considerável de equipes de 

Saúde da Família, ao todo seis, que presta atendimento nesta unidade, viabilizando 

assim, se chegar a uma maior quantidade de crianças no mesmo território.  

 O bairro supracitado localiza-se no Distrito Sanitário oeste da cidade de Natal 

e foi reconhecido como bairro em 1968, porém só na década de 1980 é incorporado 

à região metropolitana de Natal. Sua área corresponde a 4,5% do município de Natal 

e conta com uma população estimada em 50.997 habitantes, o que o define como 

um dos maiores e mais populosos bairros da cidade (FERNANDES et al., 2004; 

NATAL, 2012).    

 Referente a estabelecimentos de saúde, o bairro dispõe de 3 Unidades de 

Saúde, sendo duas básicas e a Mista (NATAL, 2013).   

 A UMFC oferece atendimento ambulatorial de segunda a sexta-feira, além de 

pronto-socorro e obstétrico, 24h por dia. Quanto às instalações físicas, é subdividida 

em quatro espaços: ambulatorial; hospitalar; urgência e emergência; serviços de 

apoio. O primeiro é formado por seis consultórios médicos de clinica básica, três 

consultórios não médicos, sala de curativo, de enfermagem e de imunização. A parte 

hospitalar é constituída por salas de parto normal, pré-parto e alojamento conjunto. 

Quanto à urgência e emergência esta é formada por salas de atendimento, sala de 

curativo, sala para pequena cirurgia e observação. E o quarto espaço diz respeito a 

central de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, central de nutrição e 

dietética (BRASIL, 2014). 

 Em relação ao atendimento ambulatorial, a UMFC conta atualmente com seis 

equipes de saúde da família, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde. No que se refere às equipes de 

saúde bucal, a unidade dispõe de apenas cinco, ficando uma área sem cobertura 

odontológica (BRASIL, 2014). 

 

3.3 PATICIPANTES DO ESTUDO 

 

 Participaram da pesquisa 15 cuidadoras de crianças que atenderam aos 

critérios de inclusão pré-estabelecidos: estar adstrito na área de abrangência da 

ESF; ter idade igual ou superior a 18 anos; e ser cuidador(a) de criança(s) com zero 

a cinco anos de idade. Foram excluídos os cuidadores que estavam acompanhados 

por crianças doentes ou por crianças inquietas, as quais impossibilitavam a 
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concentração para aqueles responderem aos questionamentos. O número de 

cuidadoras entrevistadas foi determinado durante o processo de coleta de dados 

quando se observou a saturação das informações por elas mencionadas.  

 Para alcançar uma amostra ideal na pesquisa qualitativa, não se deve levar 

em conta o critério numérico, mas a possibilidade de tal amostra refletir um 

determinado contexto, considerando suas variadas dimensões (MINAYO, 2010).  

A fim de manter o anonimato das participantes, decidiu-se atribuir nome de 

pássaro a cada cuidadora. Esta analogia está baseada no fato de os pássaros 

representarem, depois dos mamíferos, a classe que mantém uma relação parental 

do macho e da fêmea com seus filhotes. Tal relação visa a sobrevivência da prole, e 

abrange cuidados como: a construção dos ninhos para abrigar os ovos, a busca de 

alimento para oferecer aos filhotes e a defesa contra os predadores. Assim como as 

cuidadoras, sujeitos deste estudo, que dispensam cuidados às crianças, percebeu-

se essa relação de cuidado dos pássaros com sua prole, o que despertou nomeá-

las, de maneira aleatória, com os seguintes pseudônimos: Acauã, Andorinha, Arara, 

Asa-branca, Bandoleta, Beija-flor, Bem-te-vi, Gaivota, Irerê, Jaçanã, Jandaia, Juriti, 

Rouxinol, Sabiá e Tangará. 

  

3.4 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da entrevista em profundidade. 

Considerando a ideia de Minayo, Deslandes e Gomes (2007), as entrevistas servem 

como fontes de informações construídas a partir do diálogo com o indivíduo 

entrevistado e constituem a própria reflexão do sujeito acerca da realidade que 

vivencia. Em relação à entrevista em profundidade, Pope e Mays (2009) afirmam 

que esta modalidade de entrevista é pouco estruturada, podendo envolver apenas 

um ou dois aspectos, porém com maior detalhamento.  

 Quanto ao instrumento para coleta de dados, foi utilizado um roteiro de 

entrevista subdividido em duas partes - a primeira, constituída por questões 

sociodemográficas tendo em vista a caracterização da população estudada, o que 

incluiu: idade, gênero, grau de escolaridade, estado civil, ocupação, renda familiar, 

grau de parentesco com a(s) criança(s) e experiência anterior em cuidar de 

criança(s). Este item também contemplou informações referentes à criança, quais 

sejam: idade e gênero. A segunda parte do roteiro constou de uma questão 
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norteadora referente ao objeto específico do estudo – O que o(a) senhor(a) faz em 

casa quando a(s) criança(s) apresenta algum problema de saúde? (APÊNDICE C). 

    O roteiro proposto foi antecipadamente submetido ao pré-teste, em outra 

unidade de saúde, com uma população semelhante a pesquisada, a fim de averiguar 

a compreensão desta quanto à questão norteadora. Foram entrevistados três 

cuidadores, os quais demonstraram compreensão ao responderem a pergunta, não 

sendo necessárias modificações no instrumento. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a importância desta fase refere-se 

à detecção de falhas no instrumento e, consequentemente, na possibilidade de 

reformulação dos questionamentos, resultando na maior clareza das perguntas para 

maior fidedignidade das respostas. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Antes de dar início à coleta de dados foi realizado um contato formal, por 

meio de um ofício, à Secretaria Municipal de Saúde do Natal (RN) e à diretora da 

UMFC, a fim de conseguir a anuência para coleta de dados neste espaço (ANEXO 

A).  

Em seguida, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), obtendo 

aprovação sob o número de parecer 267.704 e o CAAE 15467013.8.0000.5537 

(ANEXO B). 

 Os dados foram coletados pela mestranda entre os meses de setembro e 

outubro de 2013. Inicialmente, realizou-se um contato prévio com as enfermeiras e 

as estagiárias que estavam atuando na unidade, com o objetivo de saber o 

calendário das consultas de enfermagem à criança e para informá-las sobre a coleta 

de dados naquele período.  

A seleção das entrevistadas ocorreu de maneira aleatória, de modo que, ao 

comparecerem à unidade para acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento infantil ou para atualizarem o cartão de vacinação da criança, 

abordava-se a cuidadora, questionando-a sobre sua disponibilidade em participar da 

pesquisa. Caso esta demonstrasse interesse, procedia-se com esclarecimentos 

acerca dos objetivos e propósitos da pesquisa, bem como ressaltava-se o caráter 

voluntário de participação, podendo a entrevistada desistir, a qualquer momento, 
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sem que lhe fossem causados prejuízos, conforme Resolução n° 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012).  

Em seguida, foi disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), e após leitura em conjunto e pleno acordo da 

entrevistada com o documento, solicitou-se a assinatura deste. Finalizados tais 

procedimentos, dava-se início às entrevistas, as quais foram realizadas na própria 

UMFC. Vale salientar também que tendo em vista a preservação da fidedignidade 

das falas, realizou-se a gravação das mesmas, através de um gravador portátil, 

mediante autorização da entrevistada (APÊNDICE B).  

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Após a transcrição integral das entrevistas gravadas, os depoimentos foram 

tratados de acordo com a técnica de análise de conteúdo na modalidade de análise 

temática, proposta por Bardin (2011). Segundo essa autora, o termo análise de 

conteúdo refere-se a um conjunto de passos sistematizados e objetivos que visam 

obter indicadores, os quais permitirão inferir conhecimentos relativos às mensagens 

produzidas (BARDIN, 2011). 

 Dessa forma, justifica-se a escolha por determinada técnica, ao fato de a 

mesma possibilitar o aprofundamento dos significados manifestos. Para isso, na 

análise de conteúdo, procura-se articular aquilo que foi expresso pelos participantes 

em suas falas com as variáveis que podem determiná-las, a exemplo das 

psicossociais, culturais e o próprio contexto da formação da mensagem (MINAYO, 

2010). 

A análise categorial-temática se traduz pelo desmembramento do texto em 

unidades-tema, indicada para aplicação a discursos diretos, através de significações 

manifestas e simples. O tema é eficaz como unidade de registro para estudar 

motivações de opiniões, atitudes, valores, crenças e tendências (BARDIN, 2011), o 

que se acredita possibilitar a apreensão do objeto deste estudo. 

A partir deste entendimento, o processo de análise dos dados foi iniciado, 

sendo necessário percorrer três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e o 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise consistiu na organização dos dados obtidos, o que incluiu a 

leitura flutuante e aprofundada do material, permitindo conhecer e desvelar o 
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conteúdo não aparente nas falas, e a escolha dos documentos devendo considerar 

aqueles que fornecessem informações relevantes acerca do tema estudado. Todo 

esse processo obedeceu às regras de exaustividade, homogeneidade, 

representatividade e pertinência. Após a demarcação desses documentos, foi 

possível estabelecer um corpus, o qual é definido por Bardin (2011, p. 90) como 

“conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos”.  

Posteriormente, deu-se início à exploração do material, etapa que 

correspondeu à análise propriamente dita. Nessa etapa, foram realizadas operações 

de codificação, que compuseram a representação do conteúdo, a partir da 

transformação dos dados presentes no texto por meio da escolha das unidades de 

registro, das regras de contagem e das categorias. 

Em seguida, fez-se a categorização, na qual os elementos presentes em um 

conjunto foram classificados por diferenciação, e o reagrupamento por gênero de 

acordo com critérios de natureza semântica. No final de todo processo, resultaram 

quatro categorias temáticas, a saber: tipos de práticas populares utilizadas nos 

cuidados com a criança; fonte de informações das práticas populares; 

resultados obtidos com as práticas populares; e, fatores que dificultam a 

adoção de práticas populares. 

 A análise das categorias ocorreu embasada na influência da cultura sobre o 

processo saúde-doença. A discussão teve como base os achados literários sobre o 

assunto estudado.  
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4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 O presente capítulo é composto pela caracterização das participantes do 

estudo, mediante a apresentação dos dados sociodemográficos, seguido pela 

exposição das categorias temáticas construídas a partir das falas. Estas foram 

analisadas e discutidas de acordo com os achados na literatura científica pertinente 

às práticas de cuidado à criança. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CUIDADORAS  

 

 O estudo foi desenvolvido junto a 15 cuidadoras de crianças. Esse dado 

reforça os achados no estudo de Wegner e Pedro (2010), no qual a mulher é 

reconhecida como a principal cuidadora da família, função determinada pela cultura 

e por tradições históricas. 

 A idade das entrevistadas variou entre 20 e 53 anos, predominando a faixa 

etária de 20 a 29, ou seja, mulheres jovens. Quanto ao estado civil, 14 eram 

casadas ou viviam em união estável, enquanto que apenas uma era solteira. Com 

base nos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), entre os anos de 2000 e 2010, o percentual de uniões consensuais 

aumentou de 28,6% para 36,4%, principalmente, nas camadas com menor 

rendimento financeiro (IBGE, 2013). Essas características se assemelham às 

encontradas na pesquisa em questão. 

 No tocante à escolaridade, os níveis variaram do não alfabetizado ao superior 

completo, porém evidenciou-se baixo grau de instrução, tendo em vista que a 

maioria das cuidadoras (6) não havia concluído o ensino fundamental. Esta 

informação fortalece a taxa de abandono escolar precoce, representada no Brasil 

por um percentual de 31,9% entre as mulheres com faixa etária de 18 a 24 anos. É 

importante destacar que a evasão escolar guarda relação com o rendimento mensal 

da família. Nesse sentido, a renda familiar, segundo 13 das participantes foi de até 

dois salários mínimos, reafirmando a questão dos baixos salários no país. Tal 

realidade, de acordo com o censo de 2010, é prevalente em 60,7% das famílias 

brasileiras, as quais sobrevivem com menos de um salário mínimo por pessoa 

(IBGE, 2013). 
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Em se tratando da ocupação, a maioria das cuidadoras (14) referiu não 

desempenhar atividade remunerada no momento da entrevista, e isto pressupõe 

serem estas, as responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos, 

ficando a cargo apenas do companheiro, o sustento da família. Segundo Silva, 

Freire e Machado (2010), essas características familiares relacionadas à ocupação, 

renda e escolaridade podem influenciar positivamente ou negativamente, na maneira 

como os cuidados básicos são prestados à criança de 0 a 11 anos, sobretudo, em 

relação à higiene, alimentação e à própria saúde da criança. 

Além desses dados, as cuidadoras foram questionadas sobre aspectos 

relacionados a ela e à criança. Assim sendo, ressalta-se que 11 afirmaram ter 

experiência anterior no cuidado infantil. Concernente à relação delas com a criança 

cuidada, todas possuíam grau de parentesco com estas, sendo 14 mães e 1 avó. 

Destaca-se ainda que a idade das crianças variou de 1 mês a 4 anos, destas 9 eram 

do sexo feminino e 6 do sexo masculino. 

 Reitera-se que as cuidadoras foram nomeadas com os seguintes 

pseudônimos: Acauã, Andorinha, Arara, Asa-branca, Bandoleta, Beija-flor, Bem-te-

vi, Gaivota, Irerê, Jaçanã, Jandaia, Juriti, Rouxinol, Sabiá e Tangará. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

  

Neste item são apresentadas as quatro categorias temáticas – Tipos de 

práticas populares utilizadas nos cuidados com a criança; Fonte de informações das 

práticas populares; Resultados obtidos com as práticas populares; e Fatores que 

dificultam a adoção de práticas populares - as quais resultaram do tratamento das 

falas das entrevistadas e concorreram para o surgimento da temática central, 

Práticas populares de cuidado à criança: o saber/fazer de cuidadoras. 

 

4.2.1 Tipos de práticas populares utilizadas nos cuidados com a criança 

   

De acordo com a maioria das cuidadoras, quando a criança apresenta algum 

problema de saúde, elas recorrem, inicialmente, ao uso de plantas medicinais 

preparadas de várias formas: chás, lambedores, banho e sumo (suco puro), 

conforme ilustrado nos discursos abaixo: 
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Em casa o que eu faço é chá! Chá de erva doce, de erva cidreira, de 
alfazema, chá preto. (Asa Branca) 
 
Já fiz lambedor para ela. Eu faço lambedor natural de abacaxi e de 
cenoura também. (Bem-te-vi) 
 
Eu dou o banho com a folha do eucalipto. (Juriti) 
 
A gente dá o mastruz com leite que é bom, bate no liquidificador, côa 
e dá. (Gaivota) 

 

Estas revelações reafirmam a influência das práticas populares no cuidado à 

criança e a representatividade dessas medidas para as cuidadoras do território 

estudado. De acordo com Langdon e Wiik (2010), o emprego de tais preparações no 

cuidado infantil fortalece a ideia da interação entre cada grupo e seu espaço físico, 

sendo a cultura um elemento determinante nas formas de sobreviver neste 

ambiente. Assim, considerando o caráter criativo e transformador da cultura humana 

sobre o seu meio, é possível se deparar com soluções variadas para lidar com o 

mesmo problema, num mesmo espaço físico. 

No que tange às propriedades terapêuticas de uma planta, estas são 

reconhecidas pelo senso comum, por meio da experiência empírica e da vivência 

popular, ambas convergindo para a formação de uma rede de saberes. Tal rede 

coloca a figura feminina em posição de destaque, tendo em vista que a ela, são 

atribuídas as práticas de cuidado, as quais são repassadas entre as gerações, 

desde a antiguidade. Sabe-se que existem relatos da época primitiva, sobre a 

utilização de plantas medicinais por mulheres para a cura de doenças (MEDEIROS; 

CABRAL, 2002).  

Neste estudo, foi identificada uma diversidade de plantas utilizadas como 

meio de minimizar sinais e sintomas apresentados pelo infante, tais como: abacaxi, 

alfazema, camomila, hortelã, “chá preto”, erva cidreira, era doce, eucalipto, gengibre, 

agrião, corama, cebola branca, sabugueiro, sena, maracujá, mastruz e cenoura. 

Estes podem ser observados no quadro 1 juntamente com a indicação popular e a 

científica desses meios terapêuticos.  
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Quadro 1 – Plantas utilizadas pelas cuidadoras, indicação popular e indicação 
científica 

Nome Popular/ 
Nome Científico 

Indicação popular referida pelas 
cuidadoras 

Indicação científica 
(principais) 

Abacaxi/  
Ananas comosus 

Eu dei o lambedor de abacaxi porque ele 
estava com bronquite. (Tangará) 

_Digestivo* 
_Bronquite* 
_Antitussígeno** 
_Expectorante** 
(Atua nas afecções do 
Sistema Respiratório) 

Alfazema/ 
Lavandula 
officinalis 

O chá de alfazema é para ele se 
acalmar, quando tá estressado, muito 
bravo! (Asa Branca) 

_Dores de variadas 
natureza*** 
_Antitussígeno******* 
_Calmante******* 

Camomila/ 
Matricaria 
chamomilla 

Lambedor caseiro de sete ervas, um 
bocado de ervas - camomila, hortelã [...], 
eu dei quando ele estava com gripe. 
(Jaçanã) 

_Calmante* 
_Laringite* 
_Digestivo**** 

Hortelã/ Mentha 
piperita 

_Descongestionante* 
_Febrífugo**** 
_Expectorante**** 
_Sudorífico**** 
_Antigripal**** 

Chá preto/ 
Camellia sinensis 

Tem o chá preto também que eu dei 
para ela quando ela estava com dor na 
barriga. (Beija-Flor) 

_Diurético*** 
_Febrífugo*** 
_Purgativo*** 
_Expectorante*** 
_Estimulante*** 

Erva cidreira/ 
Lippia alba 

Já dei o chá de cidreira para ele, para 
barriguinha, ele estava com prisão de 
ventre. (Tangará) 

_Prisão de ventre****  
_Anemia***** 
_Resfriado***** 

Erva doce/ 
Pimpinella 
anisum 

Fiz quando ela era novinha, o chá de 
erva doce que é calmante. (Beija-Flor) 
Quando ela tá gripadinha, a gente faz o 
lambedor de erva doce. (Gaivota) 

_Antidispéptico***** 
_Antiespasmódico***** 
_Expectorante***** 

Eucalipto/ 
Eucalyptus 
globulus 

O chá que eu faço para febre é o de 
eucalipto. (Gaivota) 
O banho com eucalipto é para 
descongestionar. (Juriti) 

_Febrífugo**  
_Descongestionante***
* 
 
 

Gengibre/ 
Zingiber officinale 

Dei o lambedor de gengibre que é para a 
garganta. (Bandoleta) 

_Dor de garganta****  
_Antitussígeno**** 
_Antiemético***** 
_Antiinflamatório***** 

Agrião/ 
Nasturtium 
officinalis 

Quando ela tem uma gripe eu faço logo 
um lambedor, um xarope [...] de uma 
mistura de ervas, hortelã, corama, 
agrião. (Gaivota) 

_Atua nas afecções do 
Sistema Respiratório* 

Corama/ 
Kalanchoe 
pinnata 

_Analgésica***** 
_Bactericida***** 
_Antiinflamatória***** 
_Gastrite***** 
_Mucolítica*****  

Cebola branca/ 
Allium cepa 

Se é uma tosse muito complicada, eu 
uso a cebola branca, uma branquinha 
que tem bem miudinha, junto com a 

_Antitussígeno** 
_Antigripal**  
_Expectorante******* 
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Sabugueiro/ 
Sambucus nigra 

sabugueira, com sena, [...], só coisas 
leves. (Rouxinol) 

_Antigripal** 
_Mucolítico**** 
_Expectorante****  

Sena/ Senna 
cathartica 

_Antigripal****** 

Maracujá/ 
Passiflora edulis 

Faço o lambedor de maracujá para 
gripe. (Juriti) 

_Calmante**** 
_Broncodilatador**** 
_Antiespasmódico**** 
_Antitussígeno***** 

Mastruz/ 
Chenopodium 
ambrosioides 

Quando tá muito gripada a gente dá o 
mastruz com leite que é bom, bate no 
liquidificador, côa e dá. (Gaivota) 

_Vermífugo***** 
_Antimicrobiano***** 
 

Cenoura/ Daucus 
carota 

Eu faço o lambedor natural de cenoura, 
quando ela tá com gripe para soltar o 
catarro! (Bem-te-vi) 

_Afecções da pele* 
_Expectorante** 

*BLINI, (2005); **ALZUGARAY; ALZUGARAY (2006); ***RUDDER (1980); ****BOTSARIS 
(2006); *****CARRICONDE (2002); ******GRANDI et al (1989); *******STEFFEN (2010) 

 

A partir dos achados acima, constata-se que a utilização dos recursos 

populares é uma prática comum no cuidado à criança. Isto desperta para as 

questões relacionadas ao tipo de planta utilizada, a existência ou não de 

propriedades terapêuticas e a forma de preparo das medidas caseiras.  

 Assim, os chás e os lambedores foram os tipos de medidas mais empregadas 

pelas cuidadoras. Estas têm diversas funções desde acalmar a criança, baixar a 

temperatura corporal, tratar problemas digestivos e do trato respiratório. 

Quanto a estas preparações, o chá pode resultar de dois processos: a 

infusão, utilizada para folhas, flores e cascas finas, na qual se coloca água fervente 

sobre a planta, deixando-a repousar em um recipiente, por cinco a dez minutos; e a 

decocção, apropriada para cascas, ramos e frutos, que consiste em ferver a água 

juntamente com a planta e, em seguida, aguardar por vinte a trinta minutos. Já o 

lambedor, também denominado de xarope, é o cozimento da planta medicinal com 

uma mistura de água, açúcar ou mel que pode ser utilizado até quinze dias após o 

preparo (FRANCO, 2004). 

Referente à finalidade terapêutica das plantas, o abacaxi é uma fruta tropical 

privilegiada devido a sua composição química. Ele é rico em bromelina, uma enzima 

que atua nos processos inflamatórios. Além disso, favorece a digestão dos alimentos 

e combate os problemas respiratórios, sobretudo aqueles com produção de muco. 

Dentre estes problemas, inclui-se seu efeito benéfico nos casos de bronquite, 

podendo ser preparado na forma de xarope, o que condiz com o discurso de 

Tangará (BLINI, 2005).  
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A alfazema é uma planta decorativa, cujo uso inicial se restringia ao seu 

potencial aromático. Com o passar do tempo, descobriu-se seus efeitos medicinais 

em alguns problemas respiratórios e na diminuição das dores, podendo este último 

estar relacionado a sua ação como calmante. Entretanto, não deve ser utilizada na 

presença de processo inflamatório interno (RUDDER, 1980; STEFFEN, 2010). 

Dessa forma, Asa Branca está respaldada pelos achados na literatura, tendo em 

vista que utiliza a alfazema para acalmar o infante. 

O chá das flores da camomila é uma prática existente desde tempos remotos 

e suas principais funções incluem a sedação, propriedades anti-inflamatórias e 

proteção gástrica. É indicada para crianças no tratamento de dermatites e como 

mucolítico. Em doses elevadas pode ocasionar vômitos, excitação e insônia 

(BOTSARIS, 2006). Já a hortelã atua, principalmente, nos problemas do aparelho 

respiratório e não há registros científicos sobre ações tóxicas dessa planta. Em 

crianças pode ser utilizada nas formas de xarope, chá, vapor e sumo 

(CARRICONDE, 2002). De acordo com Jaçanã, a camomila em conjunto com a 

hortelã combatem os sintomas da gripe, o que, até certo ponto, está comprovado 

cientificamente. No entanto, chama-se a atenção, para o fato de serem utilizadas 

como lambedor (xarope), não aparecendo na literatura como preparo adequado para 

a camomila.   

Quanto ao chá preto, o mesmo tem variadas funções desde estimulante, 

febrífugo, expectorante, além de ser purgativo, podendo justificar sua utilização 

contra a dor na barriga, como relatado por Beija-Flor (RUDDER, 1980). Em estudo 

desenvolvido com habitantes de um assentamento rural, o chá preto também foi 

citado como eficaz para os distúrbios intestinais (GUERRA et al., 2010). Essas 

constatações exprimem que o uso desse chá é uma prática corriqueira entre as 

comunidades estudadas.  

A erva cidreira possui inúmeras propriedades, desde melhora do resfriado, 

anemia, calmante suave, como também, combate a prisão de ventre o que coincide 

com o discurso de Tangará. Para qualquer um desses fins, esta erva deve ser 

submetida ao processo de infusão, devendo ser modificada a dosagem em cada um 

dos casos. Não existem documentados efeitos tóxicos advindos desta planta 

(BOTSARIS, 2006; CARRICONDE, 2002). 

  A erva doce foi empregada por Beija-Flor e Gaivota como calmante e contra 

a gripe, respectivamente, o que está em desacordo parcial com a literatura científica 
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quando ressalta seus benefícios no estômago e suas propriedades expectorantes. 

Rudder (1980) afirma, inclusive, que a erva doce tem ação estimulante. Reitera-se a 

fala de uma das cuidadoras ao afirmar ter feito o lambedor de erva doce, 

contrariando o preparo comumente realizado que é a infusão (chá). Um dos seus 

componentes, o anetol, já foi relatado como desencadeador de dermatites de 

contato, além de outras reações em doses elevadas. Uma curiosidade relacionada a 

erva doce é sobre a parte empregada nas preparações caseiras ser o fruto e não a 

semente, como a maioria das pessoas acredita (CARRICONDE, 2002).  

O eucalipto conhecido por seus efeitos positivos nos problemas respiratórios 

atua como febrífugo e descongestionante, como mencionado por Gaivota e Juriti. 

Sua essência é antisséptica e mucolítica. Pode ser utilizado sobre diversas formas: 

infusão (chá), como essência pura misturada ao mel, inalação (vapor) e banhos, a 

depender do quadro do paciente (ALZUGARAY; ALZUGARAY, 2006; BOTSARIS, 

2006). 

O gengibre também foi citado de forma correta por Bandoleta, tendo em vista 

suas funções de antitussígeno, antiemético, anti-inflamatório, além de diminuir a dor 

de garganta. Torna-se relevante destacar, porém, que nos documentos consultados 

as preparações com o gengibre abrangiam a decocção ou o pó, não sendo 

encontrada referência a xaropes (BOTSARIS, 2006; CARRICONDE, 2002). A 

preparação proposta por Bandoleta pode estar relacionada ao sabor forte do 

gengibre, de forma que, estando este como lambedor, a criança o aceitará mais 

facilmente. 

O agrião é uma hortaliça, rica em ferro e vitaminas, cuja ação sobre o sistema 

respiratório, especialmente, nos casos de asma, é comprovada cientificamente 

(BLINI, 2005). A corama é uma planta que pode ser utilizada tanto para problemas 

internos como externos. Internamente, age sobre as afecções respiratórias e 

gástricas, a exemplo da bronquite e gastrite, devendo ser utilizada nas formas de 

xarope e sumo, respectivamente. Pode ser utilizada também em problemas 

infecciosos de pele (CARRICONDE, 2002). Ressalta-se que o lambedor feito por 

Gaivota, a partir da mistura dessas duas plantas, está coerente com a literatura 

científica em termos de finalidade, todavia deve-se manter cautela com a 

combinação de variadas plantas em um mesmo preparo.  

A cebola branca, o sabugueiro e a sena atuam, de maneira geral, nas 

afecções do sistema respiratório, estando o relato de Rouxinol coerente com a 
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literatura (STEFFEN, 2010; ALZUGARAY; ALZUGARAY, 2006; BOTSARIS, 2006; 

GRANDI et al., 1989). Adverte-se, mais uma vez, quanto à mistura de muitas plantas 

em um mesmo xarope, reconhecendo a possibilidade de efeitos nocivos à criança. 

Além disso, Carriconde (2002) reforça que não se deve usar as folhas ou as flores 

frescas do sabugueiro, visto apresentarem cicutina, uma substância tóxica ao 

organismo.    

O maracujá apresenta como principal função conhecida a de calmante e 

sedativo. Contudo, o chá ou xarope das suas folhas também podem ser utilizados 

como broncodilatadores, nos casos de asma; antiespasmódico, para diminuir cólicas 

abdominais; e, antitussígeno (BOTSARIS, 2006; CARRICONDE, 2002). Não possui 

registros sobre sua atuação contra gripe, como evidenciado por Juriti. Ademais, 

segundo Carriconde (2002), em doses elevadas o maracujá pode ser tóxico, o que 

requer cautela na sua utilização. 

O mastruz é uma planta com gosto picante, que além de medicinal, é 

comestível quando misturado em saladas. Foi referenciado por Gaivota para 

tratamento da gripe, porém, na bibliografia consultada este é vermífugo e 

antimicrobiano. De acordo com Tôrres et al (2005), é importante destacar o efeito 

hepatotóxico desta erva sendo por isso contraindicada para crianças, a menos que 

seu uso seja acompanhado por um profissional de saúde. Carriconde (2002) é mais 

prudente ao não recomendar o mastruz para crianças com menos de dois anos de 

idade. Também destaca que seu uso não deve ultrapassar sete dias seguidos, 

podendo ser repetido depois de três ou quatro semanas.  

Quanto à cenoura, esta é uma importante fonte de vitamina A, a qual contribui 

para o crescimento infantil, ajuda no combate a infecções e no bom funcionamento 

dos olhos (RUDDER, 1980). Devido ao seu potencial contra agentes infecciosos, 

pode ser utilizada em algumas afecções de pele, a exemplo da brotoeja, dermatite 

seborréica, intertrigo, molusco, devendo-se ingerir o suco, ao invés da cenoura. Da 

mesma forma, estudiosos reconhecem que o suco e o xarope feitos com a cenoura, 

podem ser oferecidos à criança em casos de bronquite e tosse produtiva, 

respaldando, deste modo, Bem-te-vi (BLINI, 2005; ALZUGARAY; ALZUGARAY, 

2006).    

Assim, em relação às preparações citadas pelas cuidadoras, foi constatado 

que a maioria faz uso de plantas medicinais adequadas aos problemas das crianças. 

Entretanto, algumas cuidadoras desconhecem o tipo de preparo mais eficaz, a fim 
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de propiciar o melhor aproveitamento da planta. Outro aspecto importante se refere 

à mistura de plantas, atitude de risco para a saúde da criança.  

Percebe-se a partir dos discursos das entrevistadas, que apesar das 

incertezas relacionadas ao uso das medidas caseiras, estas perduram nas diversas 

situações que exigem cuidados à criança. Para compreender os aspectos que 

determinam essa postura faz-se necessário reconhecer a doença como um 

processo. Sendo assim, conforme Langdon (1995), tal processo envolve três 

aspectos: a identificação do problema; o diagnóstico e escolha do tratamento; e a 

avaliação do tratamento.  

A primeira destas etapas está diretamente relacionada às questões culturais, 

pois cada cultura reconhece sinais diferentes para indicar o mesmo problema de 

saúde. Sobre a etapa seguinte, é a família quem primeiro avalia as condições do 

doente e decide qual postura adotar, seja um cuidado caseiro, seja a procura pelo 

serviço oficial de saúde. E, por fim, a análise do tratamento, que fortalece ou não a 

propagação daquela prática, dependendo dos resultados obtidos (LANGDON, 1995).  

Na presente pesquisa, constatou-se a presença da cuidadora nas três etapas, 

já que é ela quem reconhece o problema da criança; decide por utilizar a preparação 

caseira; e, por conseguinte, subtende-se que as expectativas de melhora do quadro 

da criança são alcançadas, visto as práticas populares serem sustentadas pela 

experiência empírica, repassada entre gerações. 

Sobre os problemas mais referenciados quanto ao uso das medidas 

populares, destacam-se os respiratórios. As cuidadoras relataram por diversas 

vezes, o emprego de alguma prática popular, a fim de melhorar o quadro respiratório 

da criança, e isto desperta para prevalência das Infecções Respiratórias Agudas 

(IRAs) na população estudada, bem como a preocupação e os cuidados imediatos 

prestados pela família à criança doente.  

Dessa mesma forma, resultados de pesquisa sobre o uso de plantas 

medicinais no tratamento das IRAs em crianças, apontaram que os cuidadores 

valorizam esta medida; alcançam efeitos benéficos com a sua adoção; e, 

consequentemente, confiam no tratamento a base de plantas (ARAÚJO et al., 2012). 

Em nível nacional, as IRAs continuam sendo consideradas um problema de 

saúde pública. Estima-se que o Brasil está em 15° lugar em relação ao número de 

casos anuais de pneumonia clínica em menores de 5 anos (1,8 milhão). Além disso, 
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de 30 a 50% das consultas ambulatoriais e mais de 50% das internações 

hospitalares estão voltadas para esse grupo (CARDOSO, 2010).  

Em estudo realizado com mães de crianças menores de dois anos e 

profissionais de saúde de Unidades Básicas, constatou-se a recorrência das 

infecções respiratórias em um número elevado de crianças. Dentre as dificuldades 

relacionadas ao controle das IRAs, incluíram-se: a falta de remédios para as 

infecções; a carência de atividades educativas relacionadas à higiene e à limpeza 

como maneira de prevenção; e o pouco preparo dos profissionais de saúde quanto 

as ações de informação, a exemplo do médico que se restringe ao atendimento 

clínico da criança doente (COSTA et al., 2011). 

Retomando os aspectos relacionados às medidas caseiras, foi possível 

identificar nos discursos, algumas precauções quanto ao emprego destas práticas, 

como evidenciado nas seguintes falas: 

 

Eu nunca dei lambedor a ela não, porque ela é muito pequena! Já dei 
a essa maior aí. (Beija-Flor) 
 
[...] lambedor eu ainda não dei a ele não, porque eu acho ele muito 
novinho [risos] para dar, aí eu ainda não dei não! (Irerê) 
 
O lambedor que a gente faz depende do tamanho, da idade. 
(Gaivota) 
 
Lambedor era [...] só de coisas leves, agora tudo a gente faz na 
medida certa, para não causar nenhum problema, dependendo da 
idade! Só coisas leves! E o chá eu sempre dava desse jeito também, 
bem fraquinho. (Rouxinol) 
 

Esses depoimentos expressam a cautela das cuidadoras diante das terapias 

caseiras. Conforme Beija-Flor e Irerê, a utilização do lambedor está condicionada à 

idade infantil, de forma que as crianças receptoras dos cuidados são caracterizadas 

como “pequena”, “novinho” e por isso não devem ser submetidas a este tipo de 

medida.  

Gaivota e Rouxinol afirmaram empregar lambedor e chá, todavia com 

prudência, relacionando também a forma de preparo conforme a idade da criança. 

Rouxinol vai mais além, ao demonstrar preocupação com o tipo de planta e a 

quantidade colocada na preparação caseira, “só de coisas leves, agora tudo a gente 

faz na medida certa”.  
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Essa atitude cuidadosa é pertinente, tendo em vista a possibilidade de 

problemas advindos das preparações caseiras, ao passo que estando a terapia 

convencional respaldada no conhecimento científico, a medicina tradicional 

sustenta-se no saber empírico.  Logo, sendo as práticas populares resultado das 

experiências diárias, compartilhadas entre gerações, pode-se afirmar que a 

vigilância das cuidadoras ao prepararem e utilizarem a medida caseira é fruto de 

vivências anteriores, suas ou de pessoas do seu convívio, que possivelmente, 

contribuíram para a definição desta rotina.  

Corroborando esse pensamento, Laraia (2001, p. 24) assinala que:  

 
O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é 
um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 
conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações 
que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse 
patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não 
são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do 
esforço de toda uma comunidade.  
 

 
A ponderação das cuidadoras com as plantas medicinais constitui atitude 

importante e, muitas vezes, peculiar visto as pessoas não associarem possíveis 

efeitos adversos ao uso de plantas na sua forma “in natura”. Exemplo disto é 

vislumbrado em estudo com 50 famílias do Paraná, desenvolvido por Tomazzoni, 

Negrelle e Centa (2006), no qual se identificou que sobre a dosagem correta das 

plantas medicinais, os entrevistados afirmaram adotar as recomendações de amigos 

e familiares. Além disso, alguns participantes não demonstraram preocupação com a 

dosagem, já que para eles “planta não faz mal à saúde”. 

Em investigação realizada com usuários de Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) de Volta Redonda (RJ), apesar de mais de 90% dos entrevistados declararem 

não apresentar reação adversa relacionada ao uso de plantas medicinais, uma 

minoria referiu condições indesejáveis como diarreia, dor no estômago, sonolência, 

diminuição da pressão arterial, palpitação, dentre outras, em consequência da 

ingestão de plantas (GONÇALVES et al., 2011). 

Nesse sentido, a preocupação volta-se ao profissional de saúde, em especial 

o enfermeiro, uma vez que se exige maior participação desse no processo de 

educação em saúde voltado para as práticas populares, a exemplo das plantas 

medicinais. Portanto, conhecer o potencial terapêutico das plantas e os benefícios 
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advindos dessas pode facilitar a aproximação do enfermeiro com a população, 

viabilizar maior segurança nas ações de saúde e oportunizar o elo entre os saberes 

científico e popular (HECK et al., 2011). 

Apesar de a maioria das entrevistadas ter aludido ao emprego de plantas 

medicinais quando a criança adoece, alguns discursos evidenciam também as 

crenças como meio de cura para as crianças, como é mostrado nas falas a seguir: 

 

[...] a dona da loja começou a elogiar a menina, dizer que ela era 
bonita, que parecia filha de rico. Quando eu cheguei em casa, a 
menina já estava toda se esticando, mole, parecia que estava com 
dor. Aí eu levei ela para uma rezadeira que quando viu a menina, 
disse que ela estava com mau olhado. Daí rezou nela, eu levei para 
casa, continuei rezando e a menina ficou boa! (Gaivota) 
 
Eu levo ele direto para rezadeira [risos]! Quando eu vejo que ele tá 
assim molinho, sem querer comer, ai eu acho que ele tá com olhado 
aí eu corro para uma senhora que mora lá em frente a minha mãe, 
daí ela reza nele. (Irerê) 
 
[...] a criança não tá com nada, de repente eu saía com ela e todo 
mundo dizia: ‘Ah, essa menina é muito aumentada para ter só essa 
idade!’ Aí quando chegava em casa, ela começava a vomitar sem ter 
nada, vomitar e febre. Aí eu mandava passar o ramo nela para saber 
se era olhado [...] Porque se fosse alguma coisa [olhado], ali mesmo 
ela ficava boazinha e eu não ia para lugar nenhum mais. (Rouxinol) 

 

No contexto das entrevistadas, observa-se a forte influência da rezadeira 

como agente que restabelece a saúde das crianças, por meio da invocação 

religiosa, principalmente, nos casos em que as cuidadoras não conseguem associar 

o problema da criança a alguma doença específica. É nesse momento que elas 

apelam à figura da rezadeira, a qual identifica os sintomas da criança como 

resultado de energias negativas, denominadas de mau-olhado ou quebrante. Isto 

desperta para a confiança da cuidadora na rezadeira, como o sujeito que pode 

devolver à criança a recuperação daquela condição indesejável. 

Observa-se que a fé no agente de cura, neste caso a rezadeira, motiva a 

cuidadora a procurá-la. Essa atitude mantém relação com a cultura, pois é a 

disseminação dessa cultura, de acreditar na rezadeira e no ritual seguido por esta, a 

condição capaz de provocar a cura, real ou imaginária dos problemas de saúde 

(LARAIA, 2001). 

Destacando as possíveis causas da doença, Minayo (1988) afirma a 

existência daquela denominada pelos indivíduos de sobrenatural. Esta dá origem 
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aos chamados transtornos espirituais, que inclui o mau-olhado resultante de 

energias negativas transmitidas pelo olhar. Acomete, principalmente, crianças as 

quais passam a apresentar sintomas como: febre, irritação, prostração, náusea, 

desidratação ou diarreia. 

Corroborando o exposto, Costa et al. (2013) em seu estudo, identificaram que 

as mães enfatizaram a existência de forças negativas no ambiente ou advindas de 

outras pessoas, as quais influenciavam no adoecimento da criança. Logo, no 

cuidado cotidiano são comuns as crenças e o uso de objetos no recém-nascido, a 

fim de prevenir tais forças e reequilibrar a condição de saúde da criança. 

Reitera-se que a escolha por determinada alternativa de cuidado resulta da 

forma como o indivíduo encara a doença, sendo esta um palco de interações entre 

sujeitos, grupos e instituições e a cultura, por vezes, implícita (LEITE; 

VASCONCELLOS, 2006). Destarte, o indivíduo ao nascer já está inserido numa 

determinada cultura, a qual está relacionada ao momento histórico. 

Consequentemente, cada pessoa vai direcionar suas ações conforme seus valores, 

crenças, costumes e ideias adquiridos ao longo do tempo, ou seja, de acordo com a 

percepção subjetiva, resultantes da sua história pessoal e social (SILVA; FRANCO, 

1996).  

Segundo Medeiros et al. (2007), recorrer à religião como meio de cura é uma 

situação comum no Brasil, em especial, nas regiões Norte e Nordeste. Isso se deve 

a influências culturais advindas da pluralidade de povos que por aqui passaram. 

Ademais, a existência dessa prática vai além da falta de serviços formais de saúde 

em localidades isoladas. Ela é um fenômeno cultural, inserido no cotidiano das 

pessoas e excluí-la representaria negar a cultura de um povo.    

Retomando os discursos de Gaivota, Irerê e Rouxinol evidencia-se a 

rezadeira como importante agente de cura e primeira referência para as cuidadoras 

em resposta às situações julgadas por elas como desencadeadoras dos sintomas 

nas criança. Nota-se, segundo Gaivota e Rouxinol que atitudes de elogiar e de 

admirar a criança, feitas por pessoas estranhas no cotidiano daquela mulher-

cuidadora, constituem o fator principiante do adoecimento infantil.  

Conforme Leite e Vasconcellos (2006), quando o sujeito procura um 

curandeiro popular, está implícito nesta ação o entendimento coerente que ele 

possui em relação à doença. De maneira mais ampla, estão subtendidos seus 

conceitos referentes à saúde, à causa da doença, ao tratamento e ao próprio corpo 
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que estão acordadas com a sua percepção. O “fazer sentido” é fruto da harmonia 

entre a base cultural do indivíduo e todo o processo percorrido até a ação de saúde.     

As entrevistadas referiram ainda a importância da fé para assegurar os bons 

resultados com o emprego da medida caseira: 

 

Aí dá certo, né? Quando a gente tem fé tudo dá certo! Dá certo que 
eu tenho fé e quero que meu filho fique bom e ele fica! (Irerê) 
 
[...] mas a gente tem que crer que vai dar certo, que vai melhorar. Aí 
tem muita gente que dá [medida caseira], mas que não tem aquela 
fé, por isso que o bebê não fica bom. (Jaçanã) 
 

 

A fé é reconhecida por Irerê e Jaçanã como condição imprescindível para o 

restabelecimento da saúde da criança. O valor atribuído a esta se dá pela melhora 

da criança a partir do emprego da medida caseira associada ao “acreditar” que fará 

efeito, como é demonstrado em: “quando a gente tem fé tudo dá certo!” Isto é 

enfatizado por Hoffmann e Oliveira (2009) ao acrescentarem que familiares de 

crianças de 1 a 5 anos atestaram que a fé em Deus está diretamente relacionada 

aos resultados positivos obtidos nos cuidados à saúde. Além disso, deve-se sempre 

recorrer a ela durante o processo saúde-doença da criança. 

Apelar à espiritualidade, como cita Iserhard et al. (2009) é ação intrínseca ao 

ser humano e está intimamente relacionada às práticas culturais para a saúde. Em 

sua pesquisa, puérperas afirmaram que a fé em Deus e as orações são as únicas 

“terapias” seguidas quando o recém-nascido adoece. Estas mães ainda reforçaram 

que a fé e a vontade de Deus consentiriam à melhora do bebê.  

Trazendo as concepções de Minayo (1988, p. 378),  

 

A característica fundamental da visão religiosa da saúde-doença (ou 
melhor, da vida) é a relação intrínseca entre a fé e a graça. Pede-se 
a Deus, aos santos, aos orixás, exus, e aos espíritos de luz, a cura 
de todos os males. A relação religosa está referenciada nas 
dificuldades do cotidiano e visa a prática, o resultado concreto: ela 
traz para perto o milagre e o torna parte do cotidiano, como solução, 
às vezes única, para as agruras do dia-a-dia. 

 

 Reforçando a questão cultural, alguns depoimentos justificam o emprego da 

medida caseira não em situações de doença, mas como sendo uma prática 
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cotidiana, tradicional entre as cuidadoras, referenciada por pessoas experientes do 

seu convívio:  

 

Quando ele era bem novinho, minha avó mandou eu dar um 
chazinho preto bem fininho, não muito forte, por conta de resto de 
parto, aí eu dei umas duas vezes só! (Irerê) 
 
Então quando ela nasceu a gente deu o chá preto porque servia para 
lavar, limpar o intestino, uma coisa assim [...] Quem mandou eu dar, 
foi a minha mãe. No caso, porque era tradicional, toda criança que 
nascia a gente usava. (Bandoleta) 

 

Pode-se desvelar nos discursos acima, que a utilização do chá preto em 

crianças recém-nascidas, corresponde a uma prática imbuída de valores culturais, 

compartilhada entre gerações e assentada no saber empírico das pessoas 

participantes do ciclo de cuidadores daquela criança: a mãe, a avó e a bisavó. 

Sobre esta afirmação, Collière (2003) já havia mencionado que a experiência, 

quando vivenciada repetidamente, contribui para a formação de saberes. Tais 

saberes apresentam três propriedades: o próprio empirismo, ou seja, resulta da 

prática; o caráter comunitário, tendo em vista ser produto da experiência de um 

grupo, a qual é partilhada entre os membros deste; e, a tradição oral, que constitui a 

forma dinâmica como a comunicação ocorre e ao longo do tempo é consagrada pela 

população. 

Ainda de acordo com esta autora, após firmar um saber, este se transforma 

em hábitos de vida, em costumes carregados de representações simbólicas. A partir 

destes hábitos, erigem-se as crenças, classificadas como boas ou ruins, de acordo 

com a cultura local. As crenças são, portanto, marcas da nossa existência tornando-

se indispensáveis à sobrevivência individual e coletiva (COLLIÈRE, 2003). 

Desse modo, infere-se a partir das falas, que o cuidado à criança no domicílio 

tem se respaldado nos saberes passados entre gerações por membros de um 

mesmo grupo, neste caso, a família. Assim, evidencia-se a família como importante 

espaço de relações, as quais são definidoras do cuidado à criança. Por isso, torna-

se pertinente considerar a influência da família no cuidado à criança, por meio das 

medidas populares. 
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4.2.2 Fonte de informações das práticas populares 

 

Ao analisar os depoimentos, evidencia-se que a maioria das entrevistadas 

compreende o ambiente familiar como espaço de aprendizado e preparo da medida 

caseira. 

 

Foi minha mãe que me ensinou, ela disse para eu fazer [chá]. (Beija-
Flor) 
 
Quando não é uma coisa muito urgente e eu moro do lado da minha 
mãe, ela faz um chazinho, dá um lambedorzinho quando ele tosse, 
ela faz tudo em casa e dá! (Tangará) 
 
Eu aprendi com minha sogra a fazer essas coisas [lambedor]! (Bem-
te-vi) 
 
Quem fez o lambedor foi minha cunhada. Ela também tem um 
bebezinho, que estava assim. Aí ela passou, deu para ele, e depois 
deu um pouquinho para mim, colocou no vidrinho e eu dei a ele! 
[aponta para o filho]. (Jaçanã) 
 

 
Considerando as falas acima, as entrevistadas relatam serem as avós, 

materna e paterna, da criança, as principais propagadoras e incentivadoras do uso 

das medidas populares. Além destas, a tia de uma das crianças também é lembrada 

como participante ativa no processo de cuidado do sobrinho pequeno.  

Chama-se a atenção para o fato de a mãe não ser a única responsável direta 

pelo cuidado do filho. De acordo com os discursos, as ações de cuidado à criança 

perpassam por uma rede de atores, os quais em conjunto, constroem um 

emaranhado de saberes pautado na confiança estabelecida entre os sujeitos, no 

caso, as mulheres-familiares. Revela-se nos depoimentos também, a transmissão 

entre diferentes gerações, das práticas de cuidado, tendo em vista que a avó ensina 

à mãe da criança os saberes adquiridos empiricamente ao longo do tempo. 

A cultura, como já colocado, é compartilhada entre os membros de um grupo 

e advêm da busca de significado dos eventos, no caso a necessidade de cuidados 

da criança, e posterior ação (uso da medida caseira). Logo, a cultura não pode ser 

encarada como um conjunto estanque de valores, crenças e normas, mas uma 

expressão do homem diante das suas condições reais. Consiste na representação 

simbólica, fluida e aberta, de um mundo em constantes transformações (LANGDON, 

1995). 
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Em relação ao ato de cuidar, segundo Collière (1999), este objetiva a 

manutenção da vida, o que é possível a partir do atendimento a um conjunto de 

necessidades diferentes na maneira como se manifestam. Consequentemente, as 

respostas a tais necessidades também são diversas, e estas dão início e perpetuam 

os hábitos de vida de cada grupo, os quais fundamentam as práticas de cuidado em 

saúde.  

Em estudo de Zanatta e Motta (2007), as mães demonstraram clareza tanto 

em relação aos saberes e práticas indispensáveis ao cuidado dos filhos, quanto à 

origem de tal conhecimento. Segundo elas, o fato de executarem o cuidar, se deve 

ao convívio com pessoas do seu cotidiano, aquelas que foram suas cuidadoras e 

que ensinaram-nas estes cuidados sendo hoje seus referenciais.  

Nesse enfoque Waldow (2005) afirma que para um sujeito se tornar cuidador 

é necessário que, anteriormente, o mesmo tenha vivenciado o cuidado, ou seja, 

tenha sido cuidado. Assim sendo, a capacidade de cuidar depende de como e de 

quanto o ser foi cuidado. Como resultado dessas relações é possível enxergar no 

outro, as marcas daquele que o cuidou. Esta assertiva reforça a questão do cuidado 

como uma teia de saberes familiares, característica encontrada neste estudo.  

De maneira geral, reconhecem-se as práticas de cuidado domiciliares, como 

componentes de um sistema terapêutico milenar, no qual, as ações de saúde 

estariam centradas nas chamadas medidas caseiras ou populares (SILVA; 

FRANCO, 1996). Estas têm resistido ao tempo e mesmo com todas as 

transformações tecnológicas e surgimento de outras práticas de saúde persistem, 

conforme os autores supracitados afirmam: 

 

As representações e práticas realizadas no sistema popular relativas 
ao processo de saúde e doença ocorrem independentemente dos 
meios formais de controle, ou seja, da medicina oficial 
regulamentada pelo Estado (SILVA; FRANCO, 1996, p. 59). 

 

Nesse sentido, reafirma-se a persistência do saber popular como uma 

estratégia terapêutica autêntica da população. Sobre este aspecto, de acordo com 

pesquisa de Badke (2008), as terapias populares, apesar de concorrerem com os 

medicamentos industrializados, se perpetuam no contexto sociocultural. Estas 

resultam das vivências da família em situações de saúde e de doença e estão 
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arraigadas no cotidiano da população, que recorre a tais práticas antes mesmo de 

procurar os serviços de saúde oficiais.  

Embora a figura feminina tenha prevalecido tanto como fonte de propagação 

quanto de realização das medidas populares de cuidado à criança, o pai também foi 

citado como participante desse processo, conforme as falas abaixo:      

 

A minha filha, teve febre no sábado porque ela estava com infecção. 
Aí meu marido pegou uma toalha molhada, jogou em cima dela e 
colocou um pouco de álcool, foi com isso que ela melhorou! [...] Eu 
nunca tinha feito isso, e meu marido deve ter aprendido com a mãe 
dele! [risos] (Acauã) 
 
O meu esposo faz o lambedor em casa. Ele já fez duas vezes [...] de 
uma raiz que amarga que só, para garganta... Ah, o lambedor de 
gengibre! O povo falou para ele que era bom fazer e aí minha mãe 
explicou para ele como era que fazia [...]. (Bandoleta) 

 

Com base nesses relatos, o pai é colocado como um protagonista no cuidado 

ao filho, visto ele demonstrar autonomia e iniciativa para preparar a medida caseira. 

Reitera-se que apesar de o homem fazer uso da prática popular feita por ele mesmo, 

os discursos de Acauã e Bandoleta, revelam a influência feminina no aprendizado de 

tais cuidados, ao afirmarem: “deve ter aprendido com a mãe dele”, “minha mãe 

explicou para ele como era que fazia”. 

Infere-se que por existir um modelo de família nuclear, composto somente por 

pai, mãe e filhos legítimos, pode haver um maior envolvimento no cuidado à criança. 

Corroborando estes achados, Bustamante e Trad (2007) asseguram que quando 

comparadas as famílias extensas com as nucleares, nesta última há uma maior 

participação dos pais no cuidado dos filhos, destacando-se a dedicação do pai 

nesse processo. Salienta-se a permanência do domínio da mãe sobre as práticas de 

cuidado, enquanto o pai desempenha ações de auxílio para cuidar dos filhos, da 

maneira como ela acha melhor. 

De forma semelhante, em investigação desenvolvida por Ferraz (2010), o pai 

também foi apontado como alguém que executa ações de cuidado com seu filho. 

Todavia, apenas como um apoiador, seja nos cuidados no domicílio, seja na procura 

pelo profissional de saúde.  

Retomando o discurso de Acauã, o uso de compressa com álcool para baixar 

a febre, apesar de já ter sido uma prática difundida em pesquisas na década de 

1980 (GILIO; MARQUES; YAMAMOTO, 1982), atualmente, não é aconselhável 
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devido ao risco de intoxicação. Reitera-se que as compressas apenas com água, os 

banhos mornos e a ingesta de bastante líquidos constituem aliados importantes no 

controle da temperatura, no entanto, em alguns casos exige-se o uso de outras 

medidas, a exemplo dos medicamentos (ANVISA, 2010). Outro risco relacionado ao 

uso de álcool em compressas refere-se aos acidentes domésticos caracterizados 

pelas queimaduras na criança, caso alguém, por descuido, acenda uma pequena 

chama de fogo próximo a ela. 

 Quanto aos cuidados realizados no domicílio, Silva, Freire e Machado (2010) 

ressaltam que as mães agem diante do processo saúde-doença de seus filhos, 

influenciadas pela cultura presente no seu cotidiano. Assim, compete aos 

profissionais de saúde, atentar para a maneira como estes cuidados são 

desempenhados e promover atividades educativas a fim de negociá-los. Barbosa et 

al. (2004) reforçam a necessidade de não contrariar a cultura das famílias, ou seja, 

trabalhar com a educação em saúde, reconhecendo os aspectos históricos e 

culturais de cada indivíduo. 

Em síntese, as cuidadoras reafirmaram a participação da família, inclusive do 

pai, no desenvolvimento de práticas populares direcionadas à criança, o que 

demonstra uma aceitabilidade na adoção de tais medidas, pelos membros desse 

grupo. Dentre outras razões, optar pelas medidas caseiras pode estar relacionado 

aos resultados obtidos durante o processo de cuidado da criança, o que foi 

evidenciado pelas entrevistadas na categoria subsequente.  

 

4.2.3 Resultados obtidos com as práticas populares 

 

 Nesta categoria as participantes mencionaram ter alcançado resultados 

satisfatórios com o emprego de medidas caseiras, o que pode ser observado nos 

seguintes trechos: 

 

Eu dei [lambedor] quando ele estava com gripe, aí ele tomou e ficou 
bom, melhorou! Ele estava com uma tosse, aí o povo disse que é 
bom para ‘afrochar’ o catarro do peito, aí eu dei para ele. (Jaçanã) 
 
[...] eu cheguei em casa, fiz o lambedor, quando ela estava com 1 
mês ela ficou boazinha. Ai a partir daí eu continuei com os outros! [...] 
Porque eu sei que o lambedor estimula que o catarro saia nas fezes, 
aí no que ela faz o cocô que sai aquele catarro, ela fica boa! 
(Rouxinol) 
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E quando a gente usa [lambedor] sempre dá certo é por isso que 
quase a gente não vem para o médico! Porque quando ela começa a 
tossir eu não vou deixar ficar muito tempo, eu faço e já dou para elas 
e pronto! (Gaivota) 

 
 

De acordo com os discursos, são enfatizados os efeitos benéficos alcançados 

com o emprego das terapias populares pelas cuidadoras que utilizam alguma 

dessas medidas. Além disso, não foram relacionados agravantes do quadro da 

criança decorrentes do uso das medidas caseiras. Corroborando o exposto, 

Tomeleri e Marcon (2009) ao desenvolverem pesquisa com mães adolescentes 

perceberam em seus relatos o contentamento com os bons resultados advindos do 

emprego de chás para acalmar e aliviar a cólica do bebê.  

Mesmo com os aspectos positivos relacionados ao uso de tais terapêuticas, é 

importante manter a cautela e não generalizar estes achados a todos os tipos de 

práticas. Nesse sentido, em pesquisa de Tôrres et al. (2005), atitudes de associar 

variadas plantas em uma mesma preparação ou associar as plantas com algum 

medicamento são apontadas como perigosas, principalmente, quando oferecidas a 

crianças. Tais situações foram relatadas por acompanhantes de crianças de 0 a 12 

anos, em um hospital na cidade de João Pessoa. 

 No depoimento de Rouxinol percebe-se que a resolutividade alcançada com 

o lambedor, respaldou a cuidadora para dar continuidade ao uso de tal medida em 

outras crianças, e isto é destacado ao afirmar “a partir daí eu continuei com os 

outros!”. Segundo Teixeira e Nogueira (2005), o cunho familiar das práticas 

populares reforça os aspectos doméstico, relacional e afetivo, características 

imbuídas nesta maneira de cuidar, e que contribuem para a permanência de tais 

medidas na vida dos indivíduos. 

Nesse cenário, sendo a mulher culturalmente designada a responsabilizar-se 

pelas questões inerentes ao processo saúde-doença no seio familiar, é ela, pois, 

quem avalia as condições de saúde dos seus membros e decide pela terapêutica a 

ser utilizada (SILVA; FRANCO, 1996). Tal condição foi expressa por Gaivota, ao 

optar pelo lambedor, antes mesmo de procurar o atendimento médico. Pressupõe-se 

que a ansiedade da mãe ao ver o filho doente em conjunto com o fácil acesso à 

medida caseira, presentes no trecho “quando ela começa a tossir eu não vou deixar 
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ficar muito tempo, eu faço e já dou para elas e pronto!”, são fatores determinantes 

para a escolha do lambedor. 

 Os resultados positivos obtidos com as práticas populares desencadearam 

um sentimento de confiança nas cuidadoras, o que é exemplificado nas falas a 

seguir: 

 

E essas medidas [caseiras] dão certo e eu confio! (Juriti) 
 
A gente dava o remédio, ele melhorava 1 ou 2 dias, mas voltava tudo 
de novo! Aí eu decidi dar o lambedor e foi com o que ele melhorou! É 
por isso que eu confio e dou aos meus outros netos! Eu confio e 
acredito muito nessas medidas caseiras! (Rouxinol) 
 
 

De maneira geral, as cuidadoras explicitaram nas suas narrativas a 

credibilidade atribuída às terapêuticas populares que está relacionada à melhora do 

quadro da criança. Ficou claro nas falas a confiança estabelecida entre as 

cuidadoras e as medidas caseiras. Nesse enfoque, em estudo realizado por Oliveira 

e Dantas (2012), mães afirmaram alcançar resultados satisfatórios e apresentaram 

familiaridade com as preparações caseiras. Logo, também se sentem confiantes e 

valorizam as práticas populares para o cuidado de seus filhos, denotando a 

necessidade de estratégias fortalecedoras deste saber, tornando-o mais seguro e 

eficaz.  

Destaca-se o trecho da fala da cuidadora Rouxinol sobre o insucesso do 

fármaco utilizado e a posterior decisão pelo emprego do lambedor. Sobre a prática 

cotidiana de cuidado à criança, Leite e Vasconcellos (2006) concebem que as mães 

e suas famílias, recorrem tanto ao serviço médico, quanto ao popular a fim de 

estabelecer a rede de apoio para manutenção da saúde dos que fazem parte do seu 

contexto. 

Nesse sentido, cuidar da criança representa para as famílias um fenômeno 

essencial e vital, o qual está embasado principalmente, em explicações advindas 

das experiências práticas, do fazer cotidiano dos seus membros (ARANDA, 2003). 

Contrariamente ao exposto, Iserhard et al. (2009) relacionam a procura pelas 

alternativas populares de cuidado às dificuldades socioeconômicas e de acesso ao 

sistema oficial de saúde. Tais condições podem interferir na escolha pelas medidas 

caseiras, no entanto, não são as únicas causas determinantes. Como exposto 

anteriormente, alguns depoimentos já evidenciaram que a população estudada 
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admite ter acesso aos serviços formais de saúde e mesmo assim continuam a fazer 

uso de medidas caseiras.  

A aceitabilidade das medidas caseiras, também constituiu fator importante 

para a disseminação e sustentação dessas práticas no dia a dia da população, como 

pode ser evidenciado nas seguintes falas:  

 

Minha filha gosta [lambedor]. Ela nunca fica com a garganta 
inflamada, mas se ela sentir que tá começando a arranhar, ela diz 
logo “Mãe, minha garganta tá arranhando, vou tomar um melzinho!” 
Ela chama de “melzinho”, aí ela vai e toma. (Bandoleta) 
 
[...] o povo só quer saber de remédio, de antibiótico! Qualquer 
coisinha já corre para o posto, para o médico passar o remédio! Eu 
mesma gosto de fazer algumas coisas em casa para evitar de tá 
dando remédio direto. O que puder resolver em casa, eu prefiro 
fazer! [Gaivota] 

 
 

 Os trechos acima revelaram a concordância e, por vezes, a preferência pelas 

medidas caseiras. Destaca-se no discurso de Bandoleta, o aprendizado e a 

transmissão entre gerações (mãe para filha) da medida caseira, no caso o lambedor, 

configurando a permanência deste saber nas relações intrafamiliares. Além disso, 

segundo Bandoleta, sua filha encara o lambedor não como um tratamento, mas 

como uma prática que aliviará o desconforto (“garganta arranhando”), evitando desta 

forma a instalação do sintoma (“garganta inflamada”).  

 É importante discorrer aqui, sobre os significados de tratamento e cuidado, 

por vezes confundidos. De acordo com Collière (2003, p.133), “cuidar não pode ser 

assimilado a tratar”. Tratar, na origem da palavra refere-se a negociar, o que não 

acontece, na prática, junto aos doentes. O tratamento atua na ação da doença, 

tentando contê-la. Já cuidar, significa originalmente, ocupar-se de. Assim sendo, os 

cuidados assentam-se sobre dois eixos: garantir o prosseguimento da vida e fazer 

retroceder a morte, de forma que é possível viver sem tratamentos, mas não sem 

cuidados; o tratamento não substitui o cuidado (COLLIÈRE, 2003). Diante desse 

entendimento, pode-se subtender a partir da fala de Bandoleta, o uso do lambedor 

como uma prática reconhecidamente de cuidado. 

 De maneira análoga, Gaivota nas entrelinhas do seu discurso, valorizou e 

aceitou o cuidado com as medidas caseiras em detrimento ao tratamento da 

medicina oficial. Essa atitude reforça a questão da autonomia da cuidadora para 
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decidir e julgar o que lhe é mais favorável diante do processo de adoecimento do 

filho. 

Referente à cultura do cotidiano, Certau (1996) destaca a importância de se 

valorizar a operatividade, ou seja, o uso que se faz das ferramentas que se tem, e o 

ordinário, que remete às “artes de fazer” das pessoas, às vivências de cada um em 

seu espaço. No caso da saúde, a operatividade referida encontra eco na relação do 

sujeito com os recursos ao seu alcance, concatenado ao ordinário, o qual alude às 

peculiaridades de cada grupo de indivíduos frente às condições a que estão 

expostos. 

Isto posto, observa-se a utilização de variados tipos de medidas caseiras no 

cuidado à criança, transmitidos nas relações intrafamiliares por diferentes gerações. 

A permanência de tais medidas no cotidiano das famílias é consequência dos bons 

resultados obtidos com as mesmas, da confiança estabelecida com estas práticas e 

da sua aceitação como um recurso inerente às ações de cuidado. Todavia, algumas 

condições dificultam a adoção de práticas populares, sendo apontado pelas 

cuidadoras e abordado na categoria seguinte. 

 

4.2.4 Fatores que dificultam a adoção de práticas populares  

 

 Esta categoria contempla as questões que interferem na decisão em não 

empregar práticas populares no cuidado à criança. Assim sendo, as cuidadoras 

conceberam o não uso de práticas populares, muitas vezes, ao pouco conhecimento 

em relação a estas, como colocado por Andorinha: 

 

[...] o povo diz que coisas assim [caseiras], às vezes são melhores do 
que essas coisas compradas em farmácia! Eu até já tentei fazer, mas 
é porque eu não sei fazer, ninguém me ensinou. [...] Aqui [posto] 
ninguém ensina não! Porque várias vezes que eu já vim e ninguém 
me ensina nada! (Andorinha) 

 

 Evidenciou-se no discurso acima, que as medidas caseiras são 

reconhecidamente importantes no cotidiano da população, de maneira que, quando 

comparadas aos “medicamentos tradicionais”, são encaradas como melhores. No 

entanto, o emprego dessas práticas esbarra na fragilidade do conhecimento da 

cuidadora, quanto à sua forma de preparo.  
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Além disso, subtende-se no caso de Andorinha, a fragilidade na transmissão 

entre gerações do saber popular no espaço das relações familiares, destacado no 

trecho “eu até já tentei fazer, mas é porque eu não sei fazer, ninguém me ensinou”. 

Diante de tal fato, a cuidadora recorre ao serviço de saúde na tentativa de os 

profissionais suprirem a carência deste saber, porém esta expectativa não é 

correspondida.  

Contrariamente ao exposto, em estudo desenvolvido por Brasil (2013), 

enfermeiras destacaram a importância em estimular o uso de medidas caseiras 

pelas mães no cuidado aos seus filhos. Esta atitude foge da lógica curativista, 

predominante no modelo biomédico, e valoriza os aspectos referentes à promoção 

da saúde. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, as enfermeiras reconheceram a 

necessidade de estabelecer confiança e vínculo com os familiares de crianças 

através de um processo dialógico, indispensável ao cuidado, e que só é possível 

através da tecnologia leve e relacional.   

Reforçando o exposto, Sousa, Erdmann e Mochel (2011) consideram que as 

práticas de cuidado à criança são complexas, porque além da integralidade, exigem 

ações interdisciplinares e intersetoriais a fim de proporcionar um processo saudável 

do crescimento e do desenvolvimento infantil. A integralidade requer, pois, romper 

com as amarras já estabelecidas e recriar espaços de cuidados que aliem o saber 

técnico e o saber operante às tecnologias relacionais e subjetivas. 

Outro fator revelado pelas cuidadoras como impeditivo para a utilização das 

medidas caseiras refere-se ao sentimento de medo, exposto nas seguintes falas:  

 

Não faço nada caseiro, porque eu tenho medo de dar [risos]. Para 
nenhum dos meus filhos eu nunca fiz. [...] Eu não gosto de dar nada 
disso porque eu tenho medo de dar diarreia neles. (Acauã)  
 
[...] lambedor eu não dou não porque eu também tenho medo, 
porque como o lambedor é feito da mistura de muitas ervas, eu 
também não dou não! Eu conheço o lambedor, mas nem minha mãe, 
assim, nem ela me orienta a dar a eles. (Arara) 
 

 

A partir das narrativas de Acauã e de Arara observou-se que a fragilidade no 

“saber-fazer” das terapias caseiras, ocasiona medo nas cuidadoras, as quais, 

consequentemente, passam a relacionar o emprego da prática popular a efeitos 

indesejados na criança, “eu tenho medo de dar diarreia neles”.  
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Estes resultados foram assinalados pela minoria das cuidadoras e vão de 

encontro a estudo desenvolvido por Budó et al. (2008), no qual, em relação às 

práticas de cuidado diante da dor, os participantes afirmaram recorrer primeiramente 

a alguma solução caseira, e caso não obtivessem resultados positivos, procurariam 

os serviços oficiais de saúde.  

Destacando o discurso de Arara, esta expõe que o fato de sua mãe não 

incentivá-la quanto à utilização do lambedor constitui fator decisivo para não 

empregá-lo. Tal assertiva fortalece a transmissão preponderante das práticas 

populares nas relações familiares. Nesse sentido, Gonçalves et al. (2011) 

concluíram em sua pesquisa que a tradição cultural do emprego de plantas 

medicinais se deve em 79% dos casos à difusão no meio familiar, contra 5,4% do 

seu uso associado à orientação médica. 

Nessa linha de raciocínio, quanto à representatividade do saber profissional, 

em especial do médico, na adoção das medidas caseiras pelas cuidadoras, Jandaia 

faz a seguinte revelação: 

 

Essa história de chá, de lambedor, eu não dou esses ‘trem’ a eles 
não! Eu não vou dar um negócio a eles que o médico não passa! 
Pode ser que dê alguma coisa neles. Aí eu tenho medo de dar. Só 
dou se o médico passar. Eu nem conheço essas coisas de chá, 
lambedor, porque eu não tomo essas coisas também! (Jandaia) 
 
 

 Na percepção de Jandaia, o fato de ela não conhecer as práticas populares 

ocasiona insegurança, o que inibe o uso dessas medidas. Desta forma, ao médico é 

atribuído o “poder” de decisão sobre a terapia mais apropriada no cuidado da 

criança, evidenciado pelo trecho “só dou se o médico passar”. 

Resgatando as questões históricas determinantes da superioridade do saber 

médico em relação ao saber popular, Edler (2010) relata que no final do período 

colonial, século XVIII, o saber erudito e o popular eram utilizados de forma 

concomitante pelos diversos segmentos sociais. Todavia, teve início nessa época as 

críticas da medicina oficial aqueles que faziam uso de práticas de cura na 

informalidade, pleiteando para si a autoridade sobre o corpo doente e 

reinterpretando o saber popular à luz da cientificidade. Dessa maneira, os sujeitos 

“formados” deveriam impor o procedimento, dito científico, em detrimento das 

crenças populares, ditas supersticiosas. É pertinente destacar que o domínio da 



65 
 

medicina oficial, contava com o apoio dos membros do reino e com o da Igreja, a 

qual passou a considerar a medicina caseira como demoníaca. 

 A partir do período supracitado, foi arraigado na sociedade, o poder da 

medicina sobre as práticas de saúde, ao passo que as terapias populares acabaram, 

de certa forma, marginalizadas no cotidiano do indivíduo. Nesse sentido, subtende-

se a partir da fala de Jandaia ser o médico possuidor de respaldo para garantir a 

melhora da criança. Isto implica na transferência de responsabilidade do cuidado, o 

qual poderia ser dispensado pela mãe, embasado no saber popular, para o 

profissional médico estando este assegurado pelo conhecimento científico, e que é 

mais valorizado. 

 É fato incontestável o avanço da medicina e toda a contribuição advinda deste 

progresso. No entanto, a pluralidade de necessidades e especificidades, cada vez 

maiores, seja nos âmbitos individual ou coletivo, tem exigido a união de esforços 

para o alcance de fins mais resolutivos aos problemas de saúde. Tais esforços 

envolvem a conexão entre saberes, o resgate de conhecimento e o estabelecimento 

do diálogo entre as diferentes culturas, e isto propiciará uma maior aproximação da 

realidade e possibilidade de intervenções mais apropriadas. Destaca-se o fato da 

produção de conhecimento na nossa sociedade estar pautado nas relações 

socioculturais firmadas no cotidiano (ERDMANN; SCHLINDWEIN; SOUSA, 2006). 

Daí a importância em reconhecer a legitimidade das práticas populares nos cuidados 

aos variados problemas de saúde.  

 Tal reconhecimento tem sido observado em nível nacional, a partir do advento 

do SUS, quando o governo começou a investir em políticas públicas (Medicina 

Natural e Práticas Complementares, em 2005; Práticas Integrativas e 

Complementares, em 2006; Plantas Medicinais e Fitoterápicos, também em 2006), 

as quais legalizaram algumas das terapias alternativas propagadas, ao longo do 

tempo, pela população. Nos serviços de saúde, é incentivado o emprego de práticas 

como acupuntura; homeopatia; plantas medicinais e fitoterapia; termalismo e 

crenoterapia; e, medicina antroposófica (BRASIL, 2005; BRASIL, 2006a; BRASIL, 

2006b).    

 Em sentido contrário, os profissionais parecem não acompanhar as novas 

práticas instituídas pelo MS. Esta realidade, segundo pesquisa de Oliveira e Oliveira 

(2012), se deve à valorização do saber biomédico e à própria formação dos 

trabalhadores que não atende a esta demanda. Azevedo e Pelicioni (2011) 
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reafirmam que os recursos alternativos são estratégias modificadoras do sistema de 

saúde e do caráter curativista das ações, no entanto, sua consolidação é dificultada 

pelo despreparo político e técnico dos profissionais.  

No cuidado à criança, Zanatta (2006) destaca que o processo de trabalho dos 

profissionais, restrito a condutas técnicas, tem dificultado a adoção de práticas 

voltadas ao contexto desse público. As ações de saúde tem se voltado apenas aos 

problemas de saúde, não atendendo ao preconizado por algumas políticas públicas, 

que sugerem atitudes mais integradoras na assistência, o que desperta para a 

necessidade da reorientação de práticas de forma à se adequarem ao cenário da 

criança.  

 Apesar das terapias não convencionais de cuidado, legalizadas ou populares, 

apresentarem obstáculos para sua efetivação, dentre eles a importância atribuída ao 

médico e às práticas de cunho científico propagadas por este, alguns relatos de 

cuidadoras associaram o “fazer” do médico ao “saber” popular: 

 
[...] teve uma vez que eu levei ela lá para o Sandra Celeste [Hospital 
Infantil] porque ela estava com início de uma virose, uma gripe e a 
pediatra foi e incentivou dar o lambedor, ela disse que poderia ser 
qualquer um, que poderia dar à vontade só para estimular a 
secreção, para poder colocar para fora, mas nada de antibiótico. Só 
o remédio para febre, se ela tivesse, e poderia dar o lambedor à 
vontade.[...] (Bandoleta) 
 
Aí a médica passou para eu dar a ela, durante dois meses, o 
lambedor. Depois disso, ela não teve mais nada não. (Rouxinol) 
 
 

 Esses depoimentos traduzem de imediato, o incentivo à medida caseira, o 

que seria positivo, pois retrataria a valorização dessas práticas pelos profissionais. 

Contudo, ao desvelar as entrelinhas, percebe-se que as médicas não reconhecem o 

lambedor como uma prática de cura propriamente dita, tendo em vista a falta de 

orientações quanto à planta correta para prepará-lo e a quantidade adequada a ser 

oferecida para a criança.  

Nesse contexto, compreende-se que a postura médica de incentivar o 

emprego do lambedor pode estar relacionada ao fato de tal preparação, aumentar a 

vontade de ingerir líquidos, o que manteria a criança hidratada. Ao mesmo tempo, 

essa medida caseira pode funcionar como alimento para a criança e isto auxiliaria na 

recuperação do seu estado de saúde.         
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Tratando-se da indicação de plantas medicinais para tratamento das mais 

diversas doenças, 3,1% da população interiorana do Rio de Janeiro referiu ser o 

médico o propagador desta medida e 1,1% declarou o agente de saúde como 

incentivador. Sendo assim, apenas 4,2% reconhece a recomendação do uso de 

plantas medicinais advinda de um profissional, número muito pequeno quando se 

pensa numa reorientação de práticas de saúde no âmbito do SUS (VEIGA JÚNIOR, 

2008). 

Ainda em relação à indicação de plantas medicinais, famílias do Paraná 

afirmaram ter aprendido com amigos e parentes (92%), por autoconhecimento (8%) 

e por meio de livros especializados (2%), não sendo mencionada a influência de 

profissionais de saúde. No entanto, ao serem questionados sobre a substituição dos 

medicamentos alopáticos por plantas medicinais, 100% dos entrevistados 

asseguraram que fariam tal substituição, caso os profissionais prescrevessem 

(TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006). 

 Além das questões já colocadas, a valorização da prática medicamentosa e 

da medicina convencional foi ressaltada por algumas cuidadoras, como 

determinantes para a não adoção das práticas populares. Assim sendo, as 

entrevistadas revelaram em suas falas a adoção da automedicação, na tentativa de 

restabelecer a saúde da criança, já que ao procurarem instituição de saúde não 

encontraram resolutividade, consoante Andorinha e Irerê: 

 

Aí ela começou a adoecer por causa dos dentes que estavam 
nascendo, aí eu vinha para o médico, mas ele não passava nada! [...] 
Daí eu tinha que comprar o remédio! Comprava o remédio na 
farmácia e dava! [Andorinha] 

 

[Quando a criança adoece] não adianta vir para aqui [posto]! Eu 
venho para cá porque eu quero deixar o cartão dele organizado. 
Agora mesmo, eu vejo que ele tá com ‘catarro no peito’, com 
dificuldade de respirar, aí eu tenho que colocar ‘sorine’ no nariz dele 
para ele poder respirar à noite. Aí eu vou entrar aí [aponta para o 
consultório de enfermagem] e sabe o que ela [enfermeira] vai dizer? 
Vai passar uma vitamina C. E vitamina C eu já dou duas vezes ao dia 
e não vejo resultado de nada! Ela não vai passar o remédio que era o 
que eu esperava para ele melhorar. Ela não vai passar! Aí às vezes 
eu compro pela minha própria vontade, eu vou na farmácia e peço 
que eles me indiquem um remédio porque ele tá com tais sintomas, 
daí eles me indicam e eu dou! Porque ela [enfermeira] não passa! Aí 
quando a gente vem cuidar a criança já tá pior! O que ela vai dizer, 
se você quiser esperar, você vai ver: ‘dê a vitamina C!’ E eu já dou 
de manhã e à noite que é duas vezes durante o dia! Só que eu não 
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vejo melhora não. Porque eu continuo sentindo ‘chiado de catarro no 
peito’ dele e tudo! Aí é o jeito eu ir, pela minha responsabilidade, na 
farmácia, aí eu digo: ‘meu menino tá assim e assim’, e eles vão e 
passam um remédio! [Irerê] 
 

 Ao descreverem o itinerário de cura diante do adoecimento da criança, 

algumas cuidadoras preferem recorrer, inicialmente, ao serviço de saúde mais 

próximo da sua casa, na tentativa de conseguir a prescrição do medicamento, que 

segundo a percepção delas é indispensável para a recuperação da criança. 

Contudo, suas expectativas não são atendidas, ao passo que os profissionais de 

saúde, representados pelo médico e pela enfermeira, não indicam o remédio. 

Perante essa atitude, as cuidadoras procuram outro espaço onde elas possam ter 

acesso ao medicamento, ou seja, a farmácia, na qual é estabelecida uma relação de 

confiança no balconista, uma vez que este supre a sua angústia ao sugerir o 

remédio.  

 Diante do exposto, percebe-se a automedicação como uma prática 

comumente utilizada por algumas das entrevistadas. De maneira semelhante, em 

investigação realizada com responsáveis legais de menores com até 18 anos, 

apontou que nos 15 dias antecedentes à pesquisa ocorreu uma prevalência de 

56,6% de automedicação, havendo uma maior frequência naqueles das faixas 

etárias mais elevadas e com acesso aos serviços de saúde. Além disso, quanto à 

indicação dos medicamentos, em 51% dos casos partiu da mãe e 7,8% do pai; o 

balconista de farmácia foi citado em 20,1% dos casos; 15,3% resultaram de 

prescrições antigas; e 1,8% aconteceram por influência da mídia (PEREIRA et al., 

2007).  

 Tourinho et al. (2008) em seu estudo, evidenciaram a necessidade da prática 

de educação em saúde e também a intervenção das agências reguladoras do uso 

racional de fármacos, no sentido de conter a automedicação em crianças. Os 

autores destacaram ainda, as questões mais críticas que precisam de ações 

imediatas, são elas: armazenar e descartar de maneira prudente os medicamentos, 

evitar desperdícios, prevenir acidentes domésticos em crianças e instituir a 

obrigatoriedade em manter as embalagens de proteção.  

 Retomando o discurso de Irerê, observa-se que a prática da automedicação 

está relacionada à dificuldade da cuidadora em estabelecer um diálogo com a 

enfermeira, de modo que esta perceba o problema da criança. Ao que parece, a 

enfermeira adota uma conduta pouco resolutiva para o restabelecimento da saúde 
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da criança, que implica na procura da mãe por um recurso perigoso, a 

automedicação. 

 Esse comportamento da enfermeira pode ser justificado por várias questões, 

sobretudo aquelas referentes à ausência das tecnologias relacionais durante a 

consulta, ou seja, a interação usuário-profissional. De acordo com Amadigi et al. 

(2009), o encontro entre ambos, tem constituído, muitas vezes, o enfrentamento de 

culturas e não o estabelecimento de diálogo entre esses dois atores sociais. Os 

profissionais de saúde descartam o conhecimento do usuário sobre seu problema e 

a prática de cuidado desenvolvida por este, o que configura uma relação desigual, 

em razão da sobreposição de um saber-fazer sobre o outro.  

 Corroborando essa ideia, segundo Garnelo e Langdon (2005), tem se 

observado, ao longo do tempo, que a cultura produzida pelos grupos sociais, 

sobretudo, aqueles subalternos, é encarada como comportamentos inconsequentes 

e impeditivos da correta adoção dos tratamentos biomédicos. Sendo sua influência 

negativa ao modelo de saúde dominante, a cultura necessita ser ultrapassada para 

que a promoção da saúde aconteça. Assim, quando os profissionais de saúde 

demonstram interesse pela cultura popular, subtende-se que estes passam a moldar 

os indivíduos, na intenção destes adotarem atitudes condizentes com o modelo 

médico-científico.  

 Todavia, é necessário que os profissionais de saúde, ao dispensarem 

cuidados às famílias, reconheçam suas fragilidades e potencialidades. A partir disso, 

o conhecimento técnico, científico e humanístico do profissional, aliado à experiência 

empírica da família poderá facilitar o alcance da resolutividade dos problemas de 

seus membros (MARCON; ELSEN, 1999). 

 Em síntese, foi constatado que algumas cuidadoras enfatizaram a fragilidade 

do conhecimento referente às práticas populares, o sentimento de medo por não 

terem segurança ao empregá-las e o pouco incentivo por parte dos médicos, como 

fatores que dificultam o uso das terapias caseiras. Além disso, as influências do 

modelo biomédico, a exemplo da automedicação, constituem fatores que se 

sobrepõem às práticas populares e acabam por prevalecer nas ações de cuidado 

direcionadas à criança.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As práticas populares de cuidado à criança situam-se em um contexto 

complexo das ações de saúde em nível mundial. Pois, se de um lado ocorre o 

desenvolvimento tecnológico e a hegemonia das terapias alopáticas, do outro, é 

persistente a utilização da medicina tradicional, a qual é sustentada na cultura 

difundida através das relações familiares.  

 O presente estudo demonstrou que no lugar do respaldo científico, a cultura 

compartilhada entre gerações é o fator que embasa o uso dessas medidas. É 

possível afirmar que a maioria das cuidadoras recorre a práticas populares de 

variadas naturezas, desde as preparações caseiras, sobretudo os chás e os 

lambedores, até a figura da rezadeira, na tentativa de sanar os primeiros sinais e 

sintomas de alguma doença na criança. 

 A permanência dessas práticas no cotidiano das entrevistadas reafirma sua 

autonomia, seu “saber/fazer” nos cuidados infantis. Assim, foram apontados como 

decisivos para o emprego das práticas populares: o fato da transmissão do saber 

tradicional ocorrer, principalmente, por pessoas do convívio da cuidadora, por meio 

das relações familiares; e, a obtenção de resultados satisfatórios advindos do uso de 

tais práticas, fato observado na experiência empírica, e que desencadeia um 

sentimento de confiança e aceitabilidade nas participantes. Todas essas questões 

concorrem para o reforço do elemento cultural sobre as práticas de cuidado 

realizadas no território pesquisado. 

 No entanto, dentre as participantes, uma minoria expressou dificuldades de 

pôr em prática as medidas caseiras, justificando o seu não uso devido a algumas 

condições. Dentre essas, incluem-se: a fragilidade do conhecimento em relação aos 

recursos populares que culmina no sentimento de medo em utilizá-los; o pouco 

incentivo dos profissionais médico e enfermeiro relacionado a tais práticas; e a 

valorização da medicalização, resultando na automedicação das crianças no 

domicílio. 

Dessa forma, acredita-se que a realidade das práticas de cuidado à criança 

revelada nesta pesquisa assenta-se sobre um território dúbio, no qual a cuidadora 

familiar divide-se entre as ações apreendidas no contexto das suas relações de 

vínculo, e entre as terapias institucionalizadas e valorizadas pelo modelo de saúde 

dominante. Diante desse cenário, a principal preocupação se deve a falta de 
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interação entre essas diferentes práticas de cuidado, o que pode dificultar um 

cuidado adequado à criança.    

Nesse âmbito, reitera-se que os profissionais de saúde, em especial, o 

enfermeiro pode contribuir, conhecendo e valorizando as práticas populares de 

cuidado à criança, a fim de aliar a sabedoria prática ao conhecimento científico, já 

que este profissional atua inserido no contexto da família. Esta atitude favorecerá, a 

negociação de práticas entre profissional e cuidadoras, uma vez que algumas 

medidas populares podem influenciar, negativamente, o processo de recuperação 

da criança. Isto foi visualizado quando parte das entrevistadas não demonstraram 

preocupação quanto a questões referentes ao tipo de planta, quantidade, preparo 

mais adequado para esta e conservação da medida caseira.  

Ainda em relação ao enfermeiro, considera-se que a aproximação deste 

profissional com as práticas de cuidado adotadas pela população, poderá colaborar 

e enriquecer suas ações, uma vez que viabilizará a compreensão das crenças, das 

relações familiares e do contexto que envolve aquela criança. 

Ao estudar as práticas populares de cuidado à criança, percebeu-se a 

necessidade de desenvolver pesquisas que envolvam também os profissionais de 

saúde, objetivando conhecer sua postura frente a tais medidas. Ademais, a partir da 

divulgação dos resultados deste estudo, espera-se despertar os profissionais, 

sobretudo, os enfermeiros, para a representatividade das práticas populares no 

contexto das cuidadoras. 

Além disso, é importante aprofundar as questões referentes ao uso de plantas 

medicinais, uma vez que estas são tão relevantes para a população nas suas 

práticas de cuidado. Assim, sabendo das diferenças culturais em cada espaço e da 

sua determinação sobre o uso dos recursos populares, é pertinente desenvolver 

estudos desta natureza em diversos territórios.  
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Somente se compreende a vida como uma luta constante, onde a 
esperança do amanhã, a vontade de participar e realizar estejam 

presentes em cada gesto e atitude. Porque é o desafio que nos difere das 
demais espécies. A capacidade de pensar, produzir, realizar, guiar 

nosso futuro pelas nossas mãos. 
(Olavo Bilac) 

 



74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 



75 
 

REFERÊNCIAS 
 
 

ACIOLI, Sonia. Sentidos e práticas de saúde em grupos populares e a enfermagem 
em saúde pública. Revista Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 21-26, 
jan./mar. 2006.  
 
 
ACIOLI, Sonia; LUZ, Madel Therezinha. Sentidos e valores de práticas populares 
voltadas para a saúde, a doença e o cuidado. Revista Enfermagem UERJ, Rio de 
Janeiro, v. 11, p. 153-158, 2003. 
 
 
ALVES, Andréa Regiani; SILVA, Maria Júlia Paes da. O uso da fitoterapia no 
cuidado de crianças com até cinco anos em área central e periférica da cidade de 
São Paulo. Revista Escola Enfermagem USP, v. 37, n. 4, p. 85-91, dez. 2003. 
 
 
ALZUGARAY, Domingo; ALZUGARAY, Cátia. Medicina Natural: a cura está  na 
natureza. São Paulo, SP: Três, 2006. 544 p. 
 
 
AMADIGI, Felipa Rafaela et al. A antropologia como ferramenta para compreender 
as práticas de saúde nos diferentes contextos da vida humana. Revista Mineira 
Enfermagem, Belo Horizonte, v. 13, n. 1, p. 131-138, jan./mar., 2009.  
 
 
AMARAL, Rubia Fernanda Cardoso et al. Itinerário terapêutico no cuidado mãe-filho: 
interfaces entre a cultura e biomedicina. Revista Rene, v. 13, n. 1, p. 85-93, 2012. 
 
 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que devemos saber sobre 
medicamentos (Cartilha). 2010. 101 p. Disponível em: 
<http://www.pharmako.com.br/cartilha/cartilha_anvisa2012.pdf> Acesso em: 10 dez. 
2013. 
 
 
ARANDA, Delia Aurora Lázaro. As dimensões do cuidado à criança: um diálogo 
entre famílias e equipe de saúde na comunidade. 2003. 136 p. Tese (Doutorado 
em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro (RJ), 2003. 
 
 
ARAÚJO, Karla Rafaella Menezes et al. Plantas medicinais no tratamento de 
doenças respiratórias na infância: uma visão do saber popular. Revista Rene, 
Fortaleza, v. 13, n. 3, p. 659-666, 2012. 

http://www.pharmako.com.br/cartilha/cartilha_anvisa2012.pdf


76 
 

AZEVEDO, Elaine de; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Práticas integrativas e 
complementares de desafios para a educação. Trabalho, Educação e Saúde 
(online), Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, nov. 2011. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-77462011000300002&script=sci_arttext> 
Acesso em: 10 dez. 2013. 
 
 
BACKES, Marli Terezinha Stein et al. Conceitos de saúde e doença ao longo da 
história sob o olhar epidemiológico e antropológico. Revista Enfermagem UERJ, 
Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 111-117, jan./mar. 2009. 
 
 
BADKE, Márcio Rossato. Conhecimento popular sobre o uso de plantas 
medicinais e o cuidado de enfermagem. 2008. 96f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul (RS), 2008.  
 
 
BARBOSA, Maria Alves et al. Crenças populares e recursos alternativos como 
práticas de saúde. Revista Enfermagem UERJ, v. 12, n. 1, p. 38-43, 2004. 
 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 1. ed. Lisboa: Editora Edições 70, 2011. 
280 p.  
 
 
BLINI, Wagner. Salvando vidas com a medicina natural. 1. ed. Taboão da Serra, 
SP: DCL, 2005. 479 p. 
 
 
BOEHS, Astrid Eggert et al. A interface necessária entre enfermagem, educação em 
saúde e o conceito de cultura. Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 16, n. 
2, p. 307-314, abr./jun. 2007. 
 
 
BOTSARIS, Alexandros Spyros. Fórmulas mágicas: como utilizar e combinar 
plantas para o tratamento de doenças simples. 4. ed. revista. Rio de Janeiro, RJ: 
Nova Era, 2006. 781 p. 
 
 
BRASIL, Samara Keylla Dantas. Atuação do enfermeiro no acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento da criança. 2013. 118 f. Dissertação (Mestrado 
em Enfermagem) - Departamento de Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2013. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. CNESnet: cadastro 
nacional de estabelecimentos de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-77462011000300002&script=sci_arttext


77 
 

<http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Conj_Informacoes.asp?VCo_Unidade=2408102408
236> Acesso em: 22 jan. 2014. 
 
 
______. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 
2012. Dispõe sobre a regulamentação de pesquisas com seres humanos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em 15 ago. 
2013. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 
SUS - PNPIC - SUS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006a. 96 p. Disponível em: 
< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf> Acesso em: 12 set. 2013. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica. Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006b. 60 p. 
Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_fitoterapicos.pdf> 
Acesso em: 12 set. 2013.  
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. CNESnet: cadastro 
nacional de estabelecimentos de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006c. 
Disponível em: < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/cnes/tipo_estabelecimento.htm> 
Acesso em: 02 mar. 2014. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Política Nacional de Medicina Natural e Práticas 
Complementares - PMNPC. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005. 14 p. 
Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ResumoExecutivoMedNatPratCompl140
2052.pdf> Acesso em: 5 ago. 2013. 
 
 
______. Ministério da Saúde.  Comissão Interministerial de Planejamento e 
Coordenação – CIPLAN. Resolução nº 4 de 8 de março de 1988. Dispõe sobre a 
prática homeopática nos serviços públicos de saúde. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 1988. 
 
 
BUDÓ, Maria de Lourdes Denardin et al. Práticas de cuidado em relação à dor - a 
cultura e as alternativas populares. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, 
Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 90-96, mar. 2008. 
 
 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Conj_Informacoes.asp?VCo_Unidade=2408102408236
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Conj_Informacoes.asp?VCo_Unidade=2408102408236
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_fitoterapicos.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ResumoExecutivoMedNatPratCompl1402052.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ResumoExecutivoMedNatPratCompl1402052.pdf


78 
 

BUSTAMANTE, Vania; TRAD, Leny Alves Bomfim. Cuidando da saúde de crianças 
pequenas no contexto familiar: um estudo etnográfico com famílias de camadas 
populares. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 5, p. 1175-1184, 
set./out. 2007. 
 
 
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Sete considerações sobre saúde e cultura. 
Saúde e Sociedade, v. 11, n. 1, p. 105-115, jan./jul. 2002.  
 
 
CARDOSO, Andrey Moreira. A persistência das infecções respiratórias agudas como 
problema de Saúde Pública. Cadernos Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, 
p. 1270-1271, jul. 2010.  
 
 
CARRICONDE, Celerino. Introdução ao uso de fitoterápicos nas patologias da 
APS. Olinda, PE: Centro Nordestino de Medicina Popular, 2002. 92 p.  
 
 
CEOLIN, Teila et al. A inserção das terapias complementares no sistema único de 
saúde visando o cuidado integral na assistência. Enfermería Global [online], 
Murcia, n. 16, jun. 2009. Disponível em: 
<http://revistas.um.es/eglobal/article/view/66311/63931> Acesso em: 12 jun. 2013. 
 
 
CERTEAU, Michel de. Uma ciência prática do singular. In: A invenção do 
cotidiano- 2: morar, cozinhar. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
 
 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 
Científica. 6. ed. São Paulo SP: Pearson Prentice Hall, 2007. 164 p. 
 
 
COLLIÈRE, Marie-Françoise. Cuidar... A primeira arte da vida. 2. ed. Loures: 
Lusociência, 2003. 437 p.  
 
 
______. Promover a vida. Da prática das mulheres de virtude aos cuidados de 
enfermagem. Lisboa: Lidel, 1999. 385 p.  
 
 
COSTA, Ana Cristina Pereira de Jesus et al. Saberes populares no cuidado ao 
recém-nascido com enfoque na promoção da saúde. Rev. Pesq. Cuid. Fundam. 
Online, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 3626-3635, abr./jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/2271/pdf_744> 
Acesso em: 5 nov. 2013. 
 
 

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/66311/63931
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/2271/pdf_744


79 
 

COSTA, Glauce Dias da et al. Avaliação da atenção à saúde da criança no contexto 
da Saúde da Família no município de Teixeiras, Minas Gerais (MG, Brasil). Ciência 
& Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, p. 3229-3240, jul. 2011. 
 
 
CUNHA, Gustavo Tenório. A construção da clínica ampliada na Atenção Básica. 
2004. 182 p. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Faculdade de Ciências 
Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas (SP), 2004.  
EDLER, Flávio Coelho. Saber médico e poder profissional: do contexto luso-
brasileiro ao Brasil Imperial. In: PONTE, Carlos Fidélis. (org). Na corda bamba de 
sombrinha: a saúde no fio da história. Rio de Janeiro, RJ: Fiocruz, 2010. p. 23-46. 
 
 
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 
Trad. de Leandro Konder. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Centauro Editora, 2012. 218 p. 
 
 
ERDMANN, Alacoque Lorenzini; SCHLINDWEIN, Betina Hömer; SOUSA, Francisca 
Georgina Macedo de. A produção do conhecimento: diálogo entre os diferentes 
saberes. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 59, n. 4, p. 560-564, 
jul./ago. 2006. 
 
 
FERNANDES, Henrique José Concentino et al. Vivências e convivências de lazer no 
bairro de Felipe Camarão. HOLOS, Ano 20, p. 01-06, out. 2004. Disponível em:  
<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/27/27> Acesso em: 02 
ago. 2013. 
 
 
FERRAZ, Lucineia. O cuidado prestado à criança pela família e comunidade 
indígena na percepção dos profissionais de saúde. 2010. 121 p. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem) - Programa de Pós-graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC): 2010. 
 
 
FRANCO, Lenington Lobo. As principais doenças do século e seus tratamentos 
naturais. Curitiba, RS: Lobo Franco, 2004. 240 p. 
 
 
GARNELO, Luiza; LANGDON, Jean. A antropologia e a reformulação das práticas 
sanitárias na atenção básica à saúde. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; 
COIMBRA, Júnior, CARLOS, E.A. (orgs). Críticas e atuantes: ciências sociais e 
humanas em saúde na América Latina [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 
2005. 708 p. Disponível em: <http://books.scielo.org> Acesso em: 20 jan. 2014. 
 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo, SP: 
Atlas, 2010. 200 p. 
 
 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/27/27
http://books.scielo.org/


80 
 

GILIO, Alfredo Elias; MARQUES, Heloísa Helena de Sousa; YAMAMOTO, 
Massayuki. Febre - fisiopatologia e tratamento. Pediatria (São Paulo), v. 4, n. 3, p. 
183-201, 1982. 
 
 
GOMES, Giovana Calcagno. Compartilhando o cuidado à criança: refletindo o ser 
família e construindo um novo modo de cuidar a partir da vivência na internação 
hospitalar. 2005. 334 p. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Programa de Pós-
graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis 
(SC): 2005.  
 
 
GONÇALVES, Nylza Maria Tavares et al. A tradição popular como ferramenta para a 
implantação da fitoterapia no município de Volta Redonda – RJ. Revista Brasileira 
de Farmácia, Rio de Janeiro, v. 92, n. 4, p. 346-351, 2011. 
 
 
GRANDI, Telma Sueli Mesquita et al. Plantas medicinais de Minas Gerais, Brasil. 
Acta Botânica Brasílica, Feira de Santana, v. 3, n. 2, Supl. 1, p. 185-224, 1989. 
 
 
GUERRA, Antonia Mirian Nogueira de Moura et al. Utilização de plantas medicinais 
pela comunidade rural Moacir Lucena, Apodi – RN. Biosci. J., Uberlândia, v. 26, n. 
3, p. 442-450, mai./jun. 2010. 
 
 
GUTIERREZ, Denise Machado Duran; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Produção 
de conhecimento sobre cuidados da saúde no âmbito da família. Ciência e Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 1497-1508, jun. 2010. 
 
 
HECK, Rita Maria et al. Plantas medicinais e enfermagem: uma nova perspectiva no 
combate aos radicais livres. Cogitare Enfermagem, v. 16, n. 1, p. 122-126, jan./mar. 
2011.  
 
 
HOFFMANN, Maria Vitória; OLIVEIRA, Isabel Cristina Santos. Conhecimento da 
família acerca da saúde das crianças de 1 a 5 anos em uma comunidade ribeirinha: 
subsídios para a enfermagem pediatria. Escola Anna Nery Revista de 
Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 750-756, out./dez. 2009. 
 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores 
Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro, 
n. 32, 2013. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2013/SIS
_2013.pdf> Acesso em: 23 jan. 2014. 
 
 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2013/SIS_2013.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2013/SIS_2013.pdf


81 
 

ISERHARD, Ana Rosa Müller et al. Práticas culturais de cuidados de mulheres mães 
de recém-nascidos de risco do sul do Brasil. Escola Anna Nery Revista 
Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 13, n. 01, p. 116-122, jan./mar. 2009. 
 
 
JUNGES, José Roque et al. Saberes populares e cientificismo na Estratégia Saúde 
da Família: complementares ou excludentes? Ciência e Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 16, n. 11, p. 4327-4335, nov. 2011. 
 
LANGDON, Esther Jean; WIIK, Flávio Braune. Antropologia, saúde e doença: uma 
introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. Revista Latino-
americana de Enfermagem [online], v. 18, n. 3, mai./jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/pt_23> Acesso em: 18 dez. 2013. 
 
 
LANGDON, Esther Jean. A doença como experiência: a construção da doença e 
seu desafio para a prática médica. Escola Paulista de Medicina. São Paulo, 23 ago. 
1995. Disponível em: 
<http://www.cfh.ufsc.br/~nessi/A%20Doenca%20como%20Experiencia.htm> Acesso 
em: 25 jan. 2014. 
 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Jorge Zahar Editor, 2001. 120 p.  
  
 
LEITE, Silvana Nair; VASCONCELLOS, Maria da Penha Costa. Negociando 
fronteiras entre culturas, doenças e tratamentos no cotidiano familiar. História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 113-128, jan./mar. 
2006. 
 
 
LUCHESI, Bruna Moretti; BERETTA, Maria Isabel Ruiz; DUPAS, Giselle. 
Conhecimento e uso de tratamentos alternativos para Icterícia neonatal. Cogitare 
Enfermagem, v. 15, n. 3, p. 506-512, jul./set. 2010. 
 
 
LUZ, Therezinha Madel. Cultura contemporânea e medicinas alternativas: novos 
paradigmas em saúde no fim do século XX. PHYSIS: Revista Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 15, n. supl., p. 145-176, 2005. 
 
 
MANDU, Edir Nei Teixeira; SILVA, Graciette Borges da. Recursos e estratégias em 
saúde: saberes e práticas de mulheres dos segmentos populares. Revista Latino-
americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 8, n. 4, p. 15-21, ago. 2000. 
 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 320 p. 
 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/pt_23
http://www.cfh.ufsc.br/~nessi/A%20Doenca%20como%20Experiencia.htm


82 
 

 
MARCON, Sonia Silva; ELSEN, Ingrid. A enfermagem com um novo olhar... A 
necessidade de enxergar a família. Família, Saúde, Desenvolvimento, Curitiba, v. 
1, n.1/2, p. 21-26, jan./dez. 1999. 
 
 
MEDEIROS, Lis Cardoso Marinho et al. As práticas populares de cura utilizadas por 
rezadores no povoado brejinho, município de Luiz Correia – PI. Escola Anna Nery 
Revista Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 112-117, mar. 2007. 
MEDEIROS, Lis Cardoso Marinho; CABRAL, Ivone Evangelista. As plantas 
medicinais e a enfermagem – a arte de assistir, de curar, de cuidar e de 
transformar saberes. Rio de Janeiro: EDUFPI, 2002. 136 p. 
 
 
MELLO, Débora Falleiros de; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. Êxito técnico, 
sucesso prático e sabedoria prática: bases conceituais hermenêuticas para o 
cuidado de enfermagem à criança. Revista Latino-americana de Enfermagem 
[online], Ribeirão Preto, v.17, n. 4, jul./ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
11692009000400022&script=sci_arttext&tlng=pt> Acesso em: 20 jan. 2014. 
 
 
MELLO, Débora Falleiros de; LIMA, Regina Aparecida Garcia de; SCOCHI, Carmen 
Gracinda Silvan. A saúde de crianças em situação de pobreza: entre a rotina e a 
eventualidade de cuidados cotidianos. Revista Latino-americana de Enfermagem 
[online], Ribeirão Preto, v. 15, número especial, set./out. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15nspe/pt_16.pdf> Acesso em: 15 set. 2013. 
 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 407 p. 
 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Ricardo. 
Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
108 p. 
 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Saúde-doença: Uma concepção popular da 
Etiologia. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 4, n. 4, p. 363-381, 
out./dez. 1988. 
 
 
MORAIS, Aisiane Cedraz. O Cuidado às crianças quilombolas no domicílio à luz 
da Teoria Transcultural de Leininger.  2013. 199 f. Tese (Doutorado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador 
(BA), 2013. 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692009000400022&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692009000400022&script=sci_arttext&tlng=pt


83 
 

MOROSINI, Márcia Valéria Guimarães Cardoso. Modelos de atenção e a saúde da 
família. In: MOROSINI, Márcia Valéria Guimarães Cardoso; CORBO, Anamaria 
D’Andrea (Org.). Coleção Educação Profissional e Docência em Saúde: a 
formação e o trabalho do agente comunitário de saúde. Rio de Janeiro: 
EPSJV/Fiocruz, 2007. 240 p.  
 
 
NATAL. Secretaria Municipal de Saúde. Rede Própria de Serviços Municipais de 
Saúde do Distrito Sanitário Oeste. Natal (RN), mar. 2013.  Disponível em: 
<http://portal.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-180.html> Acesso em: 08 nov. 2013. 
______. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). 
Departamento de Informação, Pesquisa e Estatística. Anuário Natal 2011-2012. 
Natal (RN), 2012. Disponível em: 
<http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/File/Publicaçoes/Anuario_2012.pdf> 
Acesso em: 20 jun. 2013. 
 
 
OLIVEIRA, Aline Teles Soares Alencar de et al. Crendices e práticas populares: 
influência na assistência de enfermagem prestada à criança no Programa Saúde da 
Família. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 19, n. 01, p. 11-
18, 2006. 
 
 
OLIVEIRA, Ana Katarina Pessoa de; BORGES, Djalma Freire. Programa de Saúde 
da Família: uma avaliação de efetividade com base na percepção de usuários. 
Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 42, n. 2, p. 369-389, 
mar./abr. 2008.  
 
 
OLIVEIRA, Dayanne Rakelly de; DANTAS, Gabriela Bezerra. Práticas culturais de 
cuidados entre mães de lactentes com infecção respiratória. Revista Brasileira 
Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 25, n. 2 (Supl), p. 13-19, abr./jun. 2012.  
 
 
OLIVEIRA, Elda Rizzo de. O que é medicina popular. São Paulo, SP: Brasiliense, 
1985. 91 p.  
 
 
OLIVEIRA, Silvana Faraco de; OLIVEIRA, Maria Waldenez de. Diálogo entre 
profissionais de saúde e práticas populares de saúde. Revista APS, v. 15, n. 4, p. 
421-434, out./dez. 2012. 
 
 
OMS. Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2014-2023. Genebra, 
2013. 73 p. Disponível em: < 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf?ua=1> 
Acesso em: 12 jan. 2014.  
 
 

http://portal.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-180.html


84 
 

______. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cuidados primários da Saúde: 
relatório da Conferência Internacional sobre cuidados primários de Saúde. Alma Ata, 
URSS, 6-12 de set. 1978. Brasília: UNICEF, 1979. 
 
 
PEREIRA, Francis Solange Vieira Tourinho et al. Automedicação em crianças e 
adolescentes. Jornal de Pediatria, Porto Alegre, v. 83, n. 5, p. 453-458, set./out. 
2007. 
 
 
PERROT, Michele. O nó e o ninho. In: Veja 25: reflexões para o futuro. São Paulo, 
SP: Abril, 1993. 
 
 
PONTES, Rossana Michelli Ferreira de; MONTEIRO, Pedro Sadi; RODRIGUES, 
Maria Cristina Soares. O uso da fitoterapia no cuidado de crianças atendidas em um 
centro de saúde do Distrito Federal. Comunicação, Ciência, Saúde, v. 17, n. 2, p. 
129-139, 2006. 
 
 
POPE, Catherine; MAYS, Nicholas. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 172 p. 
 
 
QUEIROZ, Marcos de Souza. O itinerário rumo às medicinas alternativas: uma 
análise em representações sociais de profissionais da saúde. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 363-375, abr./jun. 2000. 
 
 
RATTI, Alhethea; PEREIRA, Maria Thereza Férrer; CENTA, Maria de Lourdes. A 
relevância da cultura no cuidado às famílias. Família, Saúde, Desenvolvimento, 
Curitiba, v. 7, n. 1, p. 60-68, jan./abr. 2005. 
 
 
REMOR , Camila Bitencourt et al. Percepções e conhecimentos das mães em 
relação às práticas de higiene de seus filhos. Escola Anna Nery Revista 
Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 786-792, out./dez. 2009. 
 
 
ROCHA, Jorge Moreira. Como se faz medicina popular. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1985. 81 p. 
 
 
ROSA, Luciana Martins da et al. Família, cultura e práticas de saúde: um estudo 
bibliométrico. Revista Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, p. 516-520, 
out./dez. 2009. 
 
 
RUDDER, E. A. Maury Chantal. O tratamento através das Plantas Medicinais. 
Saúde e Beleza. V.1. São Paulo, SP: Rideel, 1980. 204 p. 



85 
 

 
 
SARAIVA, Alynne Mendonça;  FILHA, Maria de Oliveira Ferreira; DIAS, Maria Djair. 
As práticas integrativas como forma de complementaridade ao modelo biomédico: 
concepções de cuidadoras. Rev. Pesq. Cuid. Fundam. Online, v. 3, ed. supl., p. 
155-163, dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/download/1953/1596
> Acesso em: 15 out. 2013. 
 
 
SARAIVA, Alynne Mendonça. Práticas terapêuticas na rede informal com ênfase 
na saúde mental: histórias de cuidadoras. 2008. 243 p. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa (PB), 2008. 
 
 
SCHOLZE, Alessandro da Silva; SILVA, Yolanda Flores e. Riscos potenciais à 
saúde em itinerários de cura e cuidado. Cogitare Enfermagem, v. 10, n. 6, p. 9-16, 
mai./ago. 2005. 
 
 
SILVA, Joana De Ângelis Ponte e; FREIRE, Deborah Gurgel; MACHADO, Maria de 
Fátima Antero Sousa.  Cuidados maternos à saúde da criança em ambiente 
domiciliar frente ao serviço de saúde. Revista Rene, v. 11, número especial, p. 186-
194, 2010.  
 
 
SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade et al. Cultura, saúde e enfermagem: o 
saber, o direito e o fazer crítico-humano. Revista Eletrônica de Enfermagem 
[online], v. 10, n. 4, p. 1165-1171, 2008. Disponível em: 
<http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a30.htm.> Acesso em: 12 jan. 2014. 
 
 
SILVA, Yolanda Flores e; FRANCO, Maria Celsa. Saúde e doença: uma abordagem 
cultural da enfermagem. Florianópolis, SC: Papa-livro, 1996. 120 p. 
 
 
SIQUEIRA, Karina Machado et al. Crenças populares referentes à saúde: 
apropriação de saberes sócio-culturais. Texto Contexto Enfermagem, 
Florianópolis, v. 15, n. 01, p. 68-73, jan./mar. 2006. 
 
 
SOUSA, Francisca Georgina Macedo; ERDMANN, Alacoque Lorenzini; MOCHEL, 
Elba Gomide. Condições limitadoras para a integralidade do cuidado à criança na 
atenção básica de saúde. Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 20, 
número especial, 2011. 
 
 
SOUSA, Islândia Maria Carvalho de. Medicina alternativa nos serviços públicos 
de saúde: a prática da massagem na área programática 3.1 no município do Rio de 

http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a30.htm.


86 
 

Janeiro. 2004.111 p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro (RJ), 2004. 
 
 
SOUZA, Regina Kazue Tanno de et al. Atenção a famílias com crianças e idosos, 
pelas Equipes Atenção de Saúde da Família em município de médio porte. Acta 
Scientiarum. Health Sciences, Maringá, v. 28, n. 1, p. 23-28, 2006.  
 
 
STEFFEN, Clemente José. Plantas medicinais: usos populares tradicionais. São 
Leopoldo, RS: Instituto Anchietano de Pesquisas/UNISINOS, 2010. Disponível em: 
<http://www.anchietano.unisinos.br/publicacoes/botanica/avulsas/clemente.pdf> 
Acesso em: 15 out. 2013 
 
 
TEIXEIRA, Enéas Rangel; NOGUEIRA, Jairo de Freitas. O uso popular das ervas 
terapêuticas no cuidado com o corpo. Revista Gaúcha Enfermagem, Porto Alegre, 
v. 26, n. 2, p. 231-241, ago. 2005. 
 
 
TOMAZZONI, Marisa Ines; NEGRELLE, Raquel Rejane Bonato; CENTA, Maria de 
Lourdes. Fitoterapia popular: a busca instrumental enquanto prática terapêutica. 
Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 115-121, jan./mar. 2006. 
 
 
TOMELERI, Keli Regiane; MARCON, Sonia Silva. Práticas populares de mães 
adolescentes no cuidado aos filhos. Acta Paulista Enfermagem, v. 22, n. 3, p. 272-
280, 2009. 
 
 
TÔRRES, A. R. et al. Estudo sobre o uso de plantas medicinais em crianças 
hospitalizadas da cidade de João Pessoa: riscos e benefícios. Revista Brasileira de 
Farmacognosia, João Pessoa, v. 15, n. 4, p. 373-380, out./dez. 2005. 
 
 
TOURINHO, Francis Solange Vieira et al. Farmácias domiciliares e sua relação com 
a automedicação em crianças e adolescentes. Jornal de Pediatria, Porto Alegre, v. 
84, n. 5, p. 416-422, set./out. 2008. 
 
 
VEIGA JUNIOR, Valdir Florencio da. Estudo do consumo de plantas medicinais na 
Região Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro: aceitação pelos profissionais de 
saúde e modo de uso pela população. Revista Brasileira de Farmacognosia, João 
Pessoa, v. 18, n. 2, p. 308-313, abr./jun. 2008. 
 
 
WALDOW, Vera Regina. O cuidado na saúde: as relações entre o eu, o outro e o 
cosmos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 137 p.  
 
 

http://www.anchietano.unisinos.br/publicacoes/botanica/avulsas/clemente.pdf


87 
 

WEGNER, Wiliam; PEDRO, Eva Neri Rubim. Os múltiplos papéis sociais de 
mulheres cuidadoras leigas de crianças hospitalizadas. Revista Gaúcha 
Enfermagem, Porto Alegre, v. 31, n. 2, p. 335-342, jun. 2010. 
 
 
ZANATTA, Elisangela Argenta; MOTTA, Maria da Graça Corso da. Saberes e 
práticas de mães no cuidado à criança de zero a seis meses. Revista Gaúcha de 
Enfermagem, Porto Alegre, v. 28, n. 4, p. 556-63, dez. 2007. 
 
 
ZANATTA, Elisangela Argenta. Saberes e práticas das mães no cuidado à 
criança de zero a seis meses de vida. 2006. 163 p. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre (RS), 2006. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE A 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



90 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Natal, RN,______ de _________ de 2013. 

 
Esclarecimentos 
 
Prezado Senhor (a), 
 

Este é um convite para o senhor participar da pesquisa intitulada Práticas 
populares de cuidado à criança: o saber/fazer de cuidadores, a qual é 
coordenada por Akemi Iwata Monteiro, enfermeira, professora doutora do 
Departamento de Enfermgem da UFRN. Sua participação é voluntária, o que 
significa dizer que o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o uso de práticas populares no 
cuidado domiciliar à criança. Sua participação é de fundamental importância, pois 
poderá contribuir com a divulgação das principais terapias populares utilizadas pelos 
cuidadores de crianças no domicílio, favorecendo a aproximação do conhecimento 
do enfermeiro com o saber da família e assim, garantir uma negociação entre ambos 
sobre a conduta mais adequada à necessidade da criança.   Caso decida aceitar o 
convite, o senhor (a) será entrevistado (a) e seu depoimento só será gravado com a 
sua permissão. Caso contrário, podemos realizar a entrevista sem o uso do 
gravador. 

O senhor (a) não correrá risco em participar da pesquisa, a não ser algum 
constrangimento ao responder as questões da entrevista. Para que isto seja 
diminuído ou evitado, a entrevista será realizada em um local reservado, onde o 
senhor (a) se sinta confortável para responder as perguntas. 

Todas as informações obtidas serão guardadas em sigilo e seu nome não 
será identificado em nenhum momento. Suas respostas serão guardadas em local 
seguro, sob a responsabilidade da pesquisadora e utilizados apenas para esta 
pesquisa, com a garantia de que as mesmas não serão apresentadas a nenhuma 
outra pessoa. Se desejar, o senhor (a) poderá ter os resultados da pesquisa após 
sua conclusão. 

Se o senhor (a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 
pesquisa, receberá o que gastou, caso solicite. Em qualquer momento, se o senhor 
(a) sofrer algum dano, comprovadamente, decorrente da pesquisa, terá direito a 
indenização. Além disso, poderá desistir de participar do estudo a qualquer 
momento, sem que haja prejuízo ou dano. 

O senhor (a) ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento e todas as 
dúvidas que tiver a respeito da pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 
coordenadora da pesquisa no endereço: Departamento de Enfermagem, Campos 
universitário, S/N, Lagoa Nova, Fone 3215-3888. Dúvidas a respeito da ética desta 
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pesquisa poderão ser questionadas ao comitê de ética em pesquisa da UFRN na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, ou pelo telefone: (84) 
3215-3135. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 
voluntariamente do estudo: Práticas populares de cuidado à criança: o 
saber/fazer de cuidadores. 
 Recebi a garantia de que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem qualquer penalidade. Autorizo a utilização das informações obtidas 
por meio da entrevista com finalidade de desenvolver a pesquisa citada, podendo 
utilizar meus depoimentos, inclusive para fins de ensino e divulgação em meios 
científicos nacionais ou internacionais, desde que seja mantido o sigilo de minha 
identidade. 
 
Natal, RN, ______/______/2013. 
 
 
Participante da pesquisa:  
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Akemi Iwata Monteiro (Pesquisadora Responsável) 
Endereço: Departamento de Enfermagem, Campos universitário, S/N, Lagoa Nova, 
Natal-RN. 
Fone: (84) 3215-3888 
 
 
Comitê de Ética em Pesquisa  
Endereço: Campus Universitário, av. Senador Salgado Filho, nº3000, Lagoa Nova, 
Natal-RN. 
Fone: (84) 3215- 3135 
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APÊNDICE B  

 Termo de autorização para gravação de voz 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

Eu,________________________________________________________, 
depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Práticas 
populares de cuidado à criança: o saber/fazer de cuidadores poderá trazer e, 
entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 
assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 
AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Fernanda Carla Magalhães e 
Profª Drª Akemi Iwata Monteiro a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 
financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 
pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 
revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 
do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Profª Drª Akemi Iwata Monteiro, e 
após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
Natal, RN, ______/______/2013. 

 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Akemi Iwata Monteiro 

Coordenadora da pesquisa 
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APÊNDICE C 

 Roteiro de Entrevista 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 
 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA N° ________ 

 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÂO 
 

1.1 Idade do(a) cuidador(a): _____ anos. 
 
1.2 Gênero:      (    ) F        (    ) M  

 
1.3 Grau de escolaridade: 
 
1. (    ) Não alfabetizado                            2. (    ) Ensino Fundamental Incompleto 
3. (    ) Ensino Fundamental Completo      4. (    ) Ensino Médio Incompleto 
5. (    ) Ensino Médio Completo                  6. (    ) Ensino Superior Incompleto 
7. (    ) Ensino Superior Completo 

 
1.4 Estado Civil: 
 
1. (    ) Solteiro(a)     2. (    ) Casado(a)    3. (    ) Viúvo(a)    4. (    ) Divorciado(a)  
5. (    ) Vivendo com o companheiro(a) 
 
1.5 Ocupação: 
 
1. (    ) Em atividade remunerada    2. (    ) Em atividade sem remuneração 
3.  (    ) Sem atividade                          4. (    ) Aposentado(a) 
 
1.6 Renda Familiar:______________ 
 
1.7       Grau de parentesco com a(s) criança(s):_________________________ 
 
1.8 Experiência anterior em cuidar de criança(s):      (    ) Sim     (    ) Não 
 
1.9 Idade da criança:__________________ 
 
1.10 Gênero da criança:__________________ 
 
2. QUESTÃO NORTEADORA 
 

O que o(a) senhor(a) faz em casa quando a(s) criança(s) apresenta algum 
problema de saúde? 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A  

Termo de Anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Natal- RN 
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ANEXO B 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 
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