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Resumo: A Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) é um projeto de extensão criado em 2011 que 

tem como objetivo geral desenvolver ações que envolvam e melhorem a vida da comunidade, transformando o 

conhecimento teórico em algo prático que seja benéfico à população. Dessa forma, no dia 07 de maio de 2019, a 

LATEM promoveu uma ação no Terminal Central de Ponta Grossa com o objetivo de promover educação em 

saúde levando conhecimento científico sobre medicamentos fitoterápicos no tratamento da insônia e ansiedade 

na prática clínica, além de introduzir os acadêmicos participantes na realidade da comunidade na qual a 
universidade está inserida. Foi realizada a distribuição de folders com conteúdo científico específico sobre o 

tema em horários de pico, quando há grande circulação de pessoas e, por consequência do público alvo também. 

A abordagem foi do tipo ativa, com os participantes do projeto fazendo uma pequena explicação a respeito do 

tema e do conteúdo do folder que estava sendo entregue, além de ajudar em possíveis dúvidas.  
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A ação em questão foi direcionada à população em geral do Terminal Central de 

Ponta Grossa, principalmente aquelas pessoas que possuem algum sintoma ou distúrbio de 

ansiedade e depressão. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terminal Central de Transporte Público da cidade de Ponta Grossa- PR.  

 

JUSTIFICATIVA 

A ansiedade é um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos, 

podendo ser benéfica ou prejudicial à saúde do ser humano. Isso depende das circunstâncias 

ou intensidade, podendo afetar o funcionamento psíquico e corporal. Em sua manifestação 

patológica é um dos sintomas mais frequentes nos consultórios médicos, sendo ainda 

subdiagnosticada. No aspecto emocional o indivíduo pode manifestar sensação de medo, 

sentimento de insegurança, antecipação apreensiva, pensamento catastrófico, aumento do 

período de vigília ou alerta. Do ponto de vista fisiológico a ansiedade é um estado de 

funcionamento cerebral em que ocorre ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), 

acarretando sintomas neurovegetativos, tais como insônia, taquicardia, palidez, aumento da 

perspiração, tensão muscular, tremor, tontura, desordens intestinais, entre outros (BRAGA; 

PORDEUS; SILVA, 2010). 

A insônia é uma das perturbações do sono mais comuns, sendo uma das queixas 

principais dos pacientes que recorrem aos cuidados médicos. Pode ser definida como uma 

experiência subjetiva de sono inadequado, com dificuldade em iniciar ou na manutenção do 

sono, despertares precoces e “sono não reparador”, com repercussão no funcionamento sócio-

ocupacional diurno. Sua prevalência é estimada entre 10 e 50% dos pacientes da Atenção 

Primária à Saúde.  As perturbações do humor e da ansiedade estão presentes em 30 a 50% dos 

doentes com insônia, as doenças médicas e o abuso de substâncias em 10% (RIBEIRO, 2016). 
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A utilização de plantas medicinais vem se destacando nos últimos anos. Em 2006, 

duas importantes políticas foram publicadas para a área de plantas medicinais e fitoterápicos, 

a Política Nacional de Práticas Integrativas (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Essas políticas visam ter 

mais opções terapêuticas com acesso às plantas medicinais e fitoterápicos, com garantia, 

segurança e eficácia aos usuários do SUS (SAÚDE, 2006).  

Algumas plantas medicinais podem ser utilizadas no tratamento da ansiedade e da 

insônia, como a Kawa-kawa (Piper methysticum G. Forst), Maracujá (Passiflora incarnata 

L.) e a Valeriana (Valeriana officinalis L.). Essas plantas tem ação ansiolítica e atuam no 

SNC (FAUSTINO; ALMEIDA; ANDREATINI, 2010). 

Dessa forma, enfatiza-se que, antes de recomendar o emprego de fitoterápico para 

prevenção ou tratamento de alguma doença, o profissional de saúde deve avaliar o seu 

potencial de interação com outras substâncias utilizadas pelos usuários, buscando identificar 

situações que contraindiquem o consumo, na tentativa de recomendar uma terapêutica que 

ocasione menor número de efeitos adversos ou colaterais e evite o surgimento de 

complicações (VERALA & AZEVEDO, 2014).  

 

OBJETIVOS 

A Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM), tendo em vista o 

levantamento teórico do grande problema de saúde que representa os distúrbios de insônia e 

ansiedade, visa à inserção dos acadêmicos participantes na realidade prática da comunidade 

na qual a universidade está inserida. Dessa forma atingindo o principal objetivo da LATEM: 

transformar o conhecimento teórico em algo prático que seja benéfico à comunidade. Isso, 

neste projeto, foi feito por meio da busca de medicamentos fitoterápicos que atuem na 

melhora dos distúrbios de insônia e da ansiedade, tendo como premissa a busca ativa da 

população que sofre com essas alterações. Logo, o presente trabalho teve como objetivo levar 

conhecimento científico a população sobre os medicamentos fitoterápicos que ajudam no 

tratamento de ansiedade e insônia, além de tirar possíveis dúvidas sobre o tema e sobre a 

saúde em geral de cada paciente.   
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METODOLOGIA 

Para obter os objetivos, foi elaborado um folder de seis páginas sobre os principais 

medicamentos fitoterápicos que ajudam no tratamento de ansiedade e insônia, sendo o público 

alvo definido como toda população com algum distúrbio de insônia e ansiedade. Depois da 

revisão bibliográfica, foram separados seis itens principais sobre cada medicamento 

fitoterápico, são eles: nome popular, nome científico, principais indicações, posologia, efeitos 

colaterais e contraindicações. Além disso, o folder contemplou uma breve explicação sobre 

ansiedade e insônia além de conter informações sobre duas plantas que auxiliam no 

tratamento e como deve ser feita a preparação de infusões. Os medicamentos fitoterápicos no 

folder foram V. officinalis (Valeriana), P. methysticum (Kawa-kawa), Matricaria chamomilla 

L. (Camomila) e P. incarnata (Maracujá). As informações sobre as infusões foram 

correspondentes ao chá de Camomila e ao chá de Erva-cidreira. 

Para a entrega dos folders, foi escolhido o Terminal Central de Transporte Público 

da cidade de Ponta Grossa, em horários de pico, quando há grande circulação de pessoas e, 

por consequência do público alvo também. A abordagem foi do tipo ativa, com os 

participantes do projeto fazendo uma pequena explicação a respeito do tema e do conteúdo do 

folder que estava sendo entregue. Durante essas explicações era observado o interesse do 

público, além de buscar sanar possíveis dúvidas. 

 

RESULTADOS 

A distribuição dos folders ocorreu no dia 07 de maio de 2019 no Terminal Central de 

Ponta Grossa em horários de pico, quando há grande circulação de pessoas. Ela possibilitou 

aos acadêmicos participantes o contato direto e amplo com a comunidade, além de demonstrar 

algumas dificuldades de abordagem, o que acarretou o melhor entendimento da importância 

do conhecimento e do treinamento para que ela se torne algo mais comum e efetivo. Com a 

distribuição de mais de cem folders, o objetivo principal foi alcançado: a comunidade de 

alguma forma foi impactada. Além disso, foram definidos possíveis novos desafios, como a 

necessidade do aumento do número de participantes no projeto para abranger uma população 

maior, a elaboração de material para a instrução dos profissionais de saúde que atendem esse 

público alvo e a possível manipulação e a distribuição dos medicamentos fitoterápicos.  
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FOTO(S) 

Figura 1 – Abordagem da população 

 

Legenda: Acadêmico distribuindo e explicando o conteúdo do folder. 

 

                                                Figura 2 – Ação no Terminal Central de Ponta Grossa 

                                

 Legenda: Coordenador e acadêmicos que participaram da ação.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de extensão evidencia a importância da realização de eventos para a 

educação em saúde, havendo um interesse notável da população em todas as informações 
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disponíveis. Eventos desse porte são de suma importância, pois garantem à população acesso 

à informação confiável com embasamento cientifico, principalmente sobre temas prevalentes 

como a ansiedade e a insônia. Considerando que a extensão universitária, tem como uma de 

suas missões, levar o ensino específico para benefício da comunidade, considera-se que a 

atividade cumpriu o objetivo proposto, promovendo o conhecimento para a sociedade. Quanto 

às expectativas para o futuro, creio que essas ações podem ser ampliadas, abrangendo outros 

temas e uma maior população.  

APOIO 

Agradecimento à Fundação Araucária e à UEPG. 

REFERÊNCIAS 

BRAGA, J. E. F.; PORDEUS, L. C.; SILVA, A. T. M. C. Ansiedade Patológica: 

Bases Neurais e Avanços na Abordagem Psicofarmacológica. Revista Brasileira de Ciências 

da Saúde. Paraíba, v. 14, n. 2, p.90-100, 2010. 

 

FAUSTINO, T. T.; ALMDEIDA, R. B; ANDREATINI, R. Plantas medicinais no 

tratamento do transtorno de ansiedade generalizada: uma revisão dos estudos clínicos 

controlados. Revista Brasileira de Psiquiatria. Curitiba, v. 32, n. 4, p. 429-436, Dez. 2010. 

 

               RIBEIRO, N. F. Tratamento da Insônia em Atenção Primária à Saúde. Rev Bras 

Med Fam Comunidade. Rio de Janeiro, v. 11, n.38, p.1-14, Sep. 2016. 

 

SAÚDE, Ministério Da. A Fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisas de Plantas 

Medicinais da Central de Medicamentos. Brasília: Série B. Textos Básicos de Saúde, 2006. 

Pgs 7-13. 

 

VARELA, D.S.S.; AZEVEDO, D.M. Saberes e práticas fitoterápicas de médicos na 

estratégia saúde da família. Trab. educ. saúde,  Rio de Janeiro,  v. 12, n. 2, p. 273-

290,  Aug.  2014.  


