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RESUMO 

 

ALGORITMO PARA MANEJO DE SINTOMAS ASSOCIADOS À INSUFICIÊNCIA VENOSA 

E PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DE CÁPSULAS DE CASTANHA DA ÍNDIA 300 mg Aesculus 

hippocastanum L. NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM ITAPEVA/SP 

A fitoterapia vem sendo utilizada como alternativa no manejo de sintomas e tratamento de problemas 

de saúde, a partir de plantas medicinais de eficácia comprovada. 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, para produção e dispensação de fitoterápicos 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 de sintomas associados à insuficiência venosa e 

prescrição de cápsulas de castanha da Índia Aesculus hippocastanum L., para atendimento de 

pacientes, 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 de informações referentes a indicação 

terapêutica e os critérios de exclusão ao tratamento, tais como o risco aos pacientes, 
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contraindicações e necessidade de cuidados específicos subsidiaram a construção do algoritmo, para 

prescrição farmacêutica e aplicação no Sistema Único de Saúde. 

 

Palavras - chave: Assistência farmacêutica, plantas medicinais, insuficiência venosa, fitoterápicos. 

Tema Central: Farmácia. 

 

ABSTRACT 

 

ALGORITHM IMPOSING THE MANAGEMENT OF SYMPTOMS ASSOCIATED TO VENOUS 

INSUFFICIENCY AND THE PHARMACEUTICAL PRESCRIPTION OF INDIAN CHESTNUT 

CAPSULES 300 mg, Aesculus hippocastanum L., IN THE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OF 

ITAPEVA/SP 

Phytotherapy has been used as an alternative option to cure symptoms and in the treatment of health 

problems, utilizing proven medical plants. 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, based on scientific and 

technical standards, in order to provide patients a quality and secured treatment using medical plants. 

The Main objective of this article was to create an algorithm imposing the management of symptoms 

associated with a venous insufficiency and the prescription of Indian chestnut capsules, Aesculus 

hippocastanum L.. The prescription of Indian chestnut for patients should follow the pharmaceutical 

assistance scope in the Sistema Unique de Saúde. These researches are based scientific publications 

regarding the subject, laws, and also articles of the Ministry of Health and Regional Council of 

Pharmacy of the State of São Paulo. The arrangement of information concerning the treatment and 

the criterias to attend patients are possible risks that might come along 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 Sistema Unique de Saúde. 

Key words: Pharmaceutical assistance, medical plants, venous insufficiency, pytotherapy. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A fitoterapia vem sendo utilizada desde a antiguidade para o tratamento de 

doenças a partir de plantas medicinais, destacando a produção de medicamentos 

fitoterápicos que possuem a sua eficácia comprovada para determinada utilização 
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(BOSSE, 2014; CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2012). 

As Farmácias Vivas surgiram de projeto acadêmico idealizado no Ceará, em 

1983, com o objetivo de oferecer assistência social farmacêutica para a comunidade, 

utilizando o conhecimento científico de plantas medicinais (NASSIF NETO, 2015). 

A Farmácia Viva de Itapeva 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 

promoção do acesso, garantia da qualidade e segurança na utilização dos 

medicamentos de origem vegetal, além de auxiliar no tratamento dos pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (ROSA, 2017). 

A Aesculus hippocastanum L., conhecida popularmente como castanha da 

Índia, faz parte da família Sapindaceae. É uma árvore caducifólia originária da 

Península Balcânica, que pode chegar a 36 metros, sendo cultivada em quase toda 

Europa e comercializada em todo o mundo. Suas flores são brancas ou rosas com 

pequnas manchas vermelhas. As folhas são grandes, formando de cinco a sete 

folhetos e a fruta é redonda com uma casca espessa, verde e espinhosa contendo 

uma semente marrom brilhante chamada de castanha (COSTA et al., 2016). 

A parte utilizada com finalidades terapêuticas é a semente (Figura 1), sua 

composição química inclui flavonóides, taninos condensados, óleos, ácidos graxos e 

vitaminas (B, K1, C, pró-vitamina D). As saponinas são principalmente responsáveis 

pelas propriedades farmacológicas e o mínimo deve ser de 3% de acordo com a 

Farmacopéia Brasileira, também são conhecidas como escinas (Figura 2), estas 

saponinas triterpênicas são uma mistura complexa, dos quais 60% consistem em 

cinco substâncias escina Ia (24%); escina Ib (17%); escina IIa (13,5%); escina IIb 

(6%) e escina IIIa (1,5%) (BRASIL, 2014; COSTA et al., 2016).  

 

Figura 1: Semente de castanha da Índia. 
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Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS (2012). 

 

A castanha da Índia é usada no tratamento da insuficiência venosa, doença 

que atinge a circulação venosa dos membros inferiores resultante da alteração da 

função do endotélio dos vasos e suas válvulas associada ou não a obstrução do 

fluxo venoso, levando a alterações na pele, no tecido subcutâneo e causando o 

aumento da pressão. Os sintomas incluem cansaço nas pernas, formigamentos, 

dormência, edemas e ulcerações no estado avançado da doença (AQUINO et al., 

2016; LAURINO et al., 2016). 

 

Figura 2 - Estrutura química da escina. 

 
Fonte: DOSEN, K. (2017). 

 

A castanha da Índia foi selecionada para manipulação na Farmácia Viva, para 

o uso interno, extrato seco de Aesculus hippocastanum L. 300 mg, na apresentação 

de 90 cápsulas (Figura 3), considerando a presença de escina nas sementes e suas 
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finalidades terapêuticas, pelo seu uso consagrado na medicina popular. Conforme 

Instrução Normativa nº 02/2014, é um medicamento isento de prescrição médica, 

podendo ser prescrito e dispensado pelo farmacêutico (BRASIL, 2014).  

 

Figura 3 – Cápsulas de castanha da Índia, extrato seco de Aesculus hippocastanum L. 300 mg, 

90 cápsulas, produzido na Farmácia Viva de Itapeva/SP. 

                                     
Fonte: Próprio autor (2018). 

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

para o manejo de problemas autolimitados, a partir dos medicamentos fitoterápicos 

manipulados pela Farmácia Viva, para atendimento de pacientes no âmbito do SUS, 

por meio da prescrição farmacêutica, que consiste no o 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 

REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016). 

Assim, o objetivo do trabalho foi construir um algoritmo para o manejo dos 

sintomas associados à insuficiência venosa e prescrição de cápsulas de castanha 

da Índia, extrato seco de Aesculus hippocastanum L. 300 mg, 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 
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Para apresentar as informações sobre a manipulação e dispensação de 

fitoterápicos no SUS e contextualizar aspectos relevantes do projeto “Consolidação 

do Arranjo Produtivo Local de Plantas Medicinais e Fitoterápicos” foi pesquisa a 

partir de documentos, publicações de órgãos governamentais e legislações 

nacionais. Foi realizada revisão de literatura para descrever os aspectos relevantes 

sobre a planta e produto fitoterápico, composição química, indicações, 

contraindicações, posologia, apresentação, reações adversas e medidas não 

farmacológicas, através de pesquisa de artigos científicos, legislações, documentos 

do Ministério da Saúde, tais como o Formulário de Fitoterápicos, Memento 

Fitoterápico, Farmacopeia Brasileira e publicações do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, para subsidiar a construção do algoritmo para 

prescrição farmacêutica e orientações aos pacientes e para aplicação no SUS . 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A sistematização de informações sobre a indicação da castanha da Índia 

determinou a seleção para prescrição farmacêutica das cápsulas de castanha da 

Índia 300 mg Aesculus hippocastanum L. e inclusão ao tratamento de sintomas da 

insuficiência venosa.  

Neste sentido, Makuch e Sroka (2015) evidenciaram que a escina é 

responsável pela atividade anti-inflamatória e anti-edematosa, influenciando o 

aumento da tensão das paredes das veias, o fluxo sanguíneo acelera e o fluxo 

venoso melhorou, aumentando a microcirculação à medida que a dispersão 

dos eritrócitos aumentou, a oxigenação dos tecidos melhorou, acelerando o tempo 

de migração dos leucócitos através dos vasos sanguíneos e, portanto, a chance de 

sua ativação iniciando a cascata de uma reação inflamatória é reduzida. 

Por outro lado, a possibilidade de risco aos pacientes, contraindicações e a 

necessidade de cuidados específicos foram utilizados como critérios de exclusão. As 

análises destas informações subsidiaram a construção do algoritmo. Neste sentido, 

algumas situações foram destacadas essenciais para encaminhamento médico. 
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No que se refere às gestantes ou nutrizes, Brasil (2018) afirmou que não há 

estudos e dados suficientes para comprovar a segurança. Com relação aos 

extremos etários, Brasil (2016) estabeleceu que a castanha da Índia não deve ser 

utilizada em crianças ou adolescentes, já que há indícios de maior absorção de 

escina por essa faixa etária, predispondo-as a maior toxicidade. Apesar, de não 

haver restrições, pacientes idosos só devem utilizar esse fitoterápico com orientação 

médica. 

De acordo com a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (2012), 

pacientes em uso de medicamentos antiplaquetários, anticoagulantes e anti-

inflamatórios não esteroidais (Aines) não devem utilizar a castanha da Índia, devido 

ao aumento no risco de sangramentos. Estudos realizados com animais 

demostraram que a escina se liga as proteínas plasmáticas podendo afetar a ligação 

de outras drogas. Com isso, pode intensificar o efeito hipoglicemiante de pacientes 

que fazem uso de antidiabéticos via oral ou, ainda, insulina. Já a eficácia de 

fármacos antiácidos e antiulcerosos é diminuída, pois esta planta é irritante ao trato 

gastrointestinal. Também foi observada interação com antimicrobianos. 

Conforme Brasil (2016), pacientes propensos a ter insuficiência renal ou 

hepática não devem fazer uso da castanha da Índia, pois há relatos de toxicidade 

renal e hepática. 

Desta forma, as situações descritas caracterizaram-se como precauções e 

foram consideradas relevantes para elaboração do algoritmo (Figura 4). 

Figura 4 – Algoritmo do manejo de sintomas associados à insuficiência venosa e prescrição de 

cápsulas de castanha da Índia, extrato seco de Aesculus hippocastanum L. 300 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente grávida 
ou nutriz? 

Paciente criança, 
adolescente ou 

idoso? 

Não 

Sim Encaminhar ao médico. 

Sim Encaminhar ao médico. 
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Fonte: Elaboração própria (2018).  

4. CONCLUSÕES 

 

A partir da sistematização dos critérios para utilização da castanha da Índia e 

as devidas precauções, foi possível elaborar o algoritmo para o manejo dos 

sintomas associados à insuficiência venosa e prescrição de cápsulas de castanha 

Paciente usa 
anticoagulantes, aines, 

hipoglicemiantes, 
antiácidos, laxativos ou 

antibióticos? 

Paciente tem 
insuficiência renal 

ou hepática? 

Não 

Orientar o 
paciente sobre o 

uso do 
medicamento, 

contraindicações, 
medidas não 

farmacológicas e 
precauções. 

 

Não 

Sim Encaminhar ao médico. 

Não 

Paciente tem edema, 
varizes, sensação de 
peso, dor, cansaço, 
tensão ou câimbras 

nos membros 
inferiores? 

Prescrever 
a castanha 
da Índia. 

Sim 

Sim Encaminhar ao médico. 
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da Índia 300 mg Aesculus hippocastanum L., para aplicação na Farmácia Viva e 

demais unidades dispensadoras de medicamentos, no âmbito do SUS em Itapeva. 
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