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RESUMO 

 
 

ALGORITMO PARA O MANEJO DA TOSSE E PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DE XAROPE DE 

GUACO 10% Mikania glomerata S. NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM ITAPEVA/SP 

A utilização de medicamentos a partir de plantas com eficácia comprovada tem sido destaque no 

sistema público de saúde. Em Itapeva, a Farmácia Viva foi estruturada através de parceria entre a 

Secretaria Municipal da Saúde e a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, no intuito de 

produzir e dispensar medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais para população, com base em 

padrões técnicos e científicos, a fim de contribuir para garantia da qualidade e segurança na 

utilização dos medicamentos de origem vegetal e auxiliar no tratamento dos pacientes. O objetivo do 

trabalho foi construir algoritmo para o manejo da tosse e prescrição do xarope de guaco 10% Mikania 

glomerata S., para atendimento de pacientes na Farmácia Viva, no âmbito da assistência 

farmacêutica no SUS, por meio de revisão de literatura, através de artigos científicos, legislações, 

publicações do Ministério da Saúde e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. A 

sistematização dos critérios para utilização do guaco e a complexidade do tratamento subsidiaram a 

construção do algoritmo. Foram incluídos como critérios de exclusão a possibilidade de risco aos 

pacientes, contra - indicações e necessidade de cuidados específicos, para prescrição farmacêutica e 

aplicação no SUS. 

 
Palavras-chave: Assistência farmacêutica, plantas medicinais, tosse, fitoterápicos. 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2018. 
 

Tema Central: Farmácia. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

ALGORITHM IMPOSING THE MANAGEMENT OF COUGH AND THE PHARMACEUTICAL 

PRESCRIPTION OF EXPECTORANT MEDICINE OF GUACO AT 10% Mikania glomerata S. IN 

THE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OF ITAPEVA/SP 

In modern days, plants has been commonly used for medical purposes proving each day it’s capability 

in the public health system. In Itapeva, the Farmácia Viva was built through a partnership between the 

City Hall and the University of Itapeva known as FAIT, with a principal to produce and dispense 

phytotherapeutic and medical plants for the population. These phytotherapies are only released to the 

community after passing through technical and scientific standards, in order to promote the quality and 

safety of the medicine originating from plants. The procedures mentioned is extremely essential when 

assisting the patient’s treatment. The main goal of this research was to build an algorithm for the 

management of cough. Including, the prescription of the expectorant medicine guaco 10%, Mikania 

glomerata S., to promote a better assistance to the patients in the Farmácia Viva. These assistance 

must follow the scope of pharmaceutical assistance in SUS, the Brazilian heath care system. The 

article was based on literatures, scientific articles, laws, and publications of the Association of Health 

and the Regional Council of Pharmacy in the State of São Paulo. The criteria in order to make use of 

this medical plant, guaco, and it’s complexity of the treatment contributed on the construction of the 

algorithm. At last, it was included the possible risks and side effects, all these components need to be 

kept in consideration in order to promote an specific care in a pharmaceutical prescription and 

application in the SUS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A produção de medicamentos a partir de plantas com eficácia comprovada tem 

sido destaque no sistema público de saúde. No município de Itapeva, a Farmácia 

Viva foi estruturada no contexto do Projeto “Consolidação do Arranjo Produtivo Local 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos”, através de parceria estabelecida entre a 

Secretaria Municipal da Saúde e a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva, com intuito de produzir e dispensar medicamentos fitoterápicos e plantas 

medicinais para a população do município, com base em padrões técnicos e 

científicos, a fim de contribuir para a garantia da qualidade, segurança e uso racional 

dos medicamentos de origem vegetal, além de fortalecer a atuação multidisciplinar 
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com incremento de novas abordagens terapêuticas na atenção básica, essencial à 

promoção da integralidade, no Sistema Único de Saúde (SUS) (ROSA, 2017). 

A planta com denominação botânica Mikania glomerata S. (Figura 1), 

popularmente conhecida como guaco, pertence à família Asteraceae. A parte utilizada 

do vegetal são as folhas, que apresentam em sua composição a cumarina ou ácido 

orto-cumárico (Figura 2), substância responsável no tratamento de doenças 

respiratórias, como asma, bronquite, resfriados, gripe e tosse, além de possuir 

propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antipiréticas, broncodilatadoras e 

expectorantes que garantem os efeitos terapêuticos dessa espécie (BRASIL, 2014a). 

 
Figura 1- Mikania glomerata S. 

Fonte: PEREIRA (2014). 
 
 

Figura 2 - Estrutura química da cumarina. 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: OLIVEIRA (2013). 

 
 

A 1ª edição da Farmacopéia Brasileira oficializou a espécie Mikania glomerata 

S. para utilização no SUS em várias apresentações: cápsulas, solução oral, tintura e 

xarope, usadas para tratamento de doenças do sistema respiratório (LIMA, 2015). 

O guaco foi selecionado para manipulação, prescrição e dispensação na 

Farmácia Viva considerando o uso consagrado na medicina popular e por estar 

incluso desde 2007 na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), 

cujo critério de inclusão passa por uma avaliação considerando as informações de 

eficácia, efetividade, segurança, custo, disponibilidade, entre outros aspectos, 
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obtidas a partir das melhores evidências científicas disponíveis (BRASIL, 2017). E, 

ainda, por constar na Lista de Produtos Tradicionais Fitoterápicos de Registro 

Simplificado, não necessitando de prescrição médica conforme determina a 

Instrução Normativa nº 02/2014. Está disponível para o uso interno, nas 

apresentações: Mikania glomerata S. xarope 10% (Figura 3) e conforme recomenda-

se como alternativa aos pacientes que sofrem de diabetes, Mikania glomerata S. 

tintura 20%, devido à ausência do açúcar (BRASIL, 2014b). 

Neste sentido, evidenciou-se a necessidade de padronizar os procedimentos 

para o manejo de problemas autolimitados, para prescrição farmacêutica dos 

medicamentos fitoterápicos manipulados pela Farmácia Viva, para atendimento de 

pacientes, no âmbito do SUS, através da prescrição farmacêutica, que consiste no 

ato do farmacêutico escolher e documentar terapias farmacológicas, não 

farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, para 

prevenir doenças, promover, proteger e recuperar a saúde, de acordo com a 

necessidade do paciente (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2013). 

 
Figura 3 – Xarope de Guaco 10% tintura Mikania glomerata S. (frasco 150 ml), produzido na 

Farmácia Viva de Itapeva/SP. 

 
Fonte: Próprio autor (2018). 

 
 

Desta forma, o farmacêutico estabelece um vínculo com o paciente, realizando 

anamnese de forma sistematizada, coleta e avalia informações para identificar o 

problema, busca a solução, estabelece uma intervenção, deixando de lado a prática 

tradicional e ampliando suas habilidades e conhecimentos (CHAGAS, 2013). 
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Assim, o objetivo deste trabalho foi construir um algoritmo para o manejo da 

tosse e prescrição do xarope de guaco 10% Mikania glomerata S., para atendimento 

de pacientes na Farmácia Viva e demais unidades dispensadoras de medicamentos 

fitoterápicos, no âmbito da assistência farmacêutica no SUS, em Itapeva/SP. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Para apresentar as informações sobre a manipulação e dispensação de 

fitoterápicos no SUS e contextualizar aspectos mais relevantes do projeto 

“Consolidação do Arranjo Produtivo Local de Plantas Medicinais e Fitoterápicos” foi 

realizada revisão de literatura para descrever os aspectos relevantes do guaco, 

abrangendo a composição química, indicações, contraindicações, posologia, 

apresentação e reações adversas, através de pesquisa de artigos científicos, 

legislações, documentos do Ministério da Saúde, tais como o Formulário de 

Fitoterápicos, Memento Fitoterápico, Rename, Farmacopéia Brasileira e publicações 

do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Estes instrumentos 

foram utilizados para subsidiar a construção do algoritmo para prescrição 

farmacêutica e fornecer as orientações aos pacientes, para aplicação no SUS. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mecanismo da tosse, a sistematização dos critérios para utilização do guaco 

e a complexidade do tratamento foram considerados critérios de inclusão para 

seleção e prescrição do xarope de guaco 10% Mikania glomerata S. 

Visando atenuar os sintomas associados à tosse, os agentes expectorantes 

foram indicados соm finalidade dе facilitar a excreção da secreção brônquica ao 

reduzirem a viscosidade do muco ou ainda, promover o aumento do conteúdo 

líquido, aumentando a fluidez da secreção. Neste sentido, destacou-se preparações 

a base de guaco, com uso tradicional consagrado nas formas farmacêuticas xarope, 

solução oral e tintura, como expectorante e bronco dilatador, conforme 

recomendação descrita na Rename (BRASIL, 2017). 

Foram considerados como critérios de exclusão a possibilidade de risco aos 

pacientes, contraindicações e a necessidade de cuidados especiais. A avaliação 
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destas informações subsidiou a construção do algoritmo. E neste sentido, 

destacaram-se alguns casos essenciais para encaminhamento ao médico. 

Conforme recomendações do Ministério da Saúde, mulheres grávidas, nutrizes 

e pacientes menores de 2 anos não devem utilizar o xarope de guaco, devido a 

presença de cumarina, anticoagulante que atua inibindo a vitamina K, podendo 

ocasionar risco para estes pacientes (BRASIL, 2014a). 

Rodrigues e Galvão (2017) afirmaram que pacientes com tosse recorrente ou a 

mais de uma semana não devem usar o guaco, pois o sintoma pode estar 

relacionado a patologias mais graves, como tuberculose, pneumonia e coqueluche. 

Estudos publicados pelo Conselho Federal de Farmácia (2018) consideraram a 

possibilidade de outras patologias, pois a tosse produtiva é um sintoma recorrente, 

podendo ter relação com doenças pulmonares e extrapulmonares, por infecções 

bacterianas ou virais. Além disso, Paula (2016) afirmou que a produção de catarro 

excessivo e sangue pode indicar infecção bacteriana. Assim, convém ressaltar que o 

encaminhamento médico é fundamental. 

De acordo com orientações do Regula SUS (2015), em casos de pacientes 

tabagistas, a tosse ocorre como resposta inflamatória à inalação da fumaça do 

cigarro, podendo evoluir para carcinoma bronco gênico ou doença pulmonar 

obstrutiva crônica e pacientes com asma, também se deve encaminhar ao médico 

pela manifestação clínica. 

Ferreira (2016) afirmou que a febre, pode associar patologias graves, além do 

que a elevação da temperatura corporal constante pode levar a convulsões. No caso 

dos indivíduos alérgicos. Bernardino (2014) recomendou atendimento médico, já que 

reação de hipersensibilidade pode atingir diferentes graus de severidade. Mendes 

(2014) apontou que a dor de cabeça persistente pode estar relacionada a sintomas 

de ansiedade e depressão que necessitam de tratamento específico. 

Cabe mencionar que o uso de determinados medicamentos pode ocasionar 

tosse e devem ser considerados. Assim, Pereira (2016) descreveu que pacientes em 

uso de Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) podem apresentar 

a tosse como efeito colateral, que provocam a hiperresponsividade brônquica, 

aumento do reflexo da tosse e alterações nos níveis de prostaglandina e bradicinina. 

Diante do exposto, as situações descritas caracterizaram-se como precauções 

e foram consideradas relevantes para construção do algoritmo (Figura 4). 
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Paciente está grávida, 
amamentando, ou tem 

menos de 2 anos 
deidade? 

Sim Encaminhar ao médico 

Não 

A tosse persiste por mais 
de uma semana ou é 

recorrente? 
Sim Encaminhar ao médico 

Não 

Está relacionada ao 
cigarro ou asma? Sim Encaminhar ao médico 

Não 

Paciente tem febre, 
alergia ou dor de cabeça 

persistente? 
Sim Encaminhar ao médico 

Não 

Algum medicamento 
pode ser a causa da 

tosse (ex. IECA)? 
       Sim Encaminhar ao médico 

Não 

A tosse é produtiva? Paciente é diabético? 

Optar pela 
alternativa da 
TINTURA de 

guaco 

Sim Não 

Prescrever o 
XAROPE de 
guaco para 

aliviar a tosse 

Figura 4 – Algoritmo do manejo da tosse e prescrição de xarope de guaco. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

Fonte: Próprio autor (2018). 
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4. CONCLUSÔES 
 
 

A partir da sistematização dos critérios para utilização do guaco e organização 

do fluxograma, foi possível elaborar o algoritmo para o manejo da tosse e prescrição 

do xarope de guaco 10% Mikania glomerata S., visando a melhora sintomática e 

conforto ao paciente, para aplicação na Farmácia Viva e demais unidades 

dispensadoras de medicamentos, no âmbito do SUS em Itapeva. 
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