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A FITOTERAPIA UNIVERSAL
Médicos famosos, como Hipócrates (460 a 370 a.c.) , medico e filosofo grego,
considerado o "pai da medicina" e o persa Avicenna (980 d.c.) que escreveu o
Livro da cura e O Cânone da medicina faziam o uso das plantas medicinais.

Hipócrates

Avicenna

Civilizações como a China e a Índia também fazem usos de plantas medicinais
a milhares de anos.

REGISTROS ANTIGOS DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS
A tábua Suméria de Nippur contém 120 fórmulas com minerais
e 250 com plantas medicinais.
Ela data de aproximadamente 2.500 a.C.

Plantas conhecidas atualmente foram descritas já naquela época na
tábua de Nippur.

Tábua de Nippur

São elas: a menta (Mentha x piperita), o tomilho (Thymus vulgaris),
o meimendro (Hyoscyamus niger), a papoula (Papaver somniferum)
e a mandrágora (Mandragora autumnalis).

REGISTROS ANTIGOS DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS
O Papiro de Ebers (1.550 a.c. é o mais famoso documento médico
Da antiguidade. Retrata uma visão médica ligada à espiritualidade.
Nele estão contidos desde rituais mágico-religiosos a fórmulas de
medicamentos. Possui 110 páginas e 20 metros de comprimento.
O Papiro de Ebers revela o uso, já naquele momento, do óleo de rícino,
extraído da mamona (Ricinus communis), opio (Papaver somniferum) e a
menta (Mentha x piperita).
Papiro de Ebers

Muitos remédios eram preparados por extração de plantas com vinho,
produzido a partir da uva (Vitis vinifera).

Portugueses: Estranhamento com os hábitos
de BANHOS E PINTURAS dos povos
originários.

A Carta de Caminha a D. Manoel I, rei de
Portugal, menciona direta ou indiretamente
118 plantas ou associações vegetais, sendo 77
delas repetições.

Desembarque de Cabral em Porto Seguro, óleo sobre tela de Oscar Pereira da Silva, 1922.

O urucum (Bixa orellana L) é descrito com
admirável precisão por Caminha.

A grande contribuição dos indígenas à medicina popular brasileira foi, sem dúvida,
com relação as plantas medicinais nativas, seus usos e onde cresciam.

Deve-se, em parte, às narrativas dos jesuítas sobre o conhecimento do índio
brasileiro e de suas técnicas de cura que tanto influenciaram a medicina popular
que conhecemos hoje.

Com o tempo, os jesuítas passaram a cultivar espécies tanto de origem européia
como asiática no Brasil.
Fonte: Maria Thereza L. A. Camargo, As plantas medicinais e o sagrado, Editora Ícone, 2014.

TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE AFRICANOS E INDÍGENAS:
PLANTAS APRENDIDAS COM INDÍGENAS
Barbatimão – Stryphnodendron barbadetiman
(Vell) Mart.

Mamão – Carica papaya L.

Bata-de-purga – Operculina convolvulus Manso.

Mastruz – Chenopodium ambrosioides L.

Carimã – Manihot esculent (Crants)

Mucuna – Mucuna urens DC.

Catuaba – Anemopaegma mirandum DC.

Mulungu – Erythrina verna Vell.

Fedegoso – Cassia occidentalis L.

Paricá – Anadenanthera peregrina Benth

Ipecacuanha – Cephaelis ipecacuanha (Brotero)
Rich.

Pega-pinta – Boerhavia hirsuta L.

Jurubeba - Solanum paniculatum L.

Tauari – Couratari tauari Berg.

Liamba – Vitex agnus-castus L.

Manacá – Brunfelsia uniflora D. Don

Pinhão – Jathropha curcas L.

Em 1535 chegou a Salvador (BA), o primeiro navio com negros escravizados

Vassourinha – Scoparia dulcis L

Fonte: Maria Thereza L. A. Camargo, As plantas medicinais e o sagrado, Editora Ícone, 2014.

ALGUMAS PLANTAS MEDICINAIS TRAZIDAS DE AFRICA
Algodoeiro – Gossypium barbadense L. (América)

Cajazeira – Spondias mombin L. (Ásia)
Erva-de-santa-maria – Chenopodium ambrosioides L. (América)
Goiabeira – Psidium guajava L. (América)

Jaqueira – Artocapus intergrifolia L. (Ásia)
Maconha – Cannabis sativa L. (Ásia)
Mamoeiro – Carica papaya L. (América)

Mangueira – Mangifera indica L. (Ásia)
Melão-de-são-caetano – Mormodica charantia L. (Ásia)
Tabaco – Nicotiana tabacum L. (América)

CONTRIBUIÇÕES A MEDICINA POPULAR BRASILEIRA

COMO AS PLANTAS MEDICINAIS CHEGARAM AO SUS?
Em 1977, ocorreu a 30ª Assembléia Mundial de
Saúde (AMS) >>> Inserção de práticas de medicina
tradicional (MT) e de medicina alternativa
complementar (MAC) dentro dos sistemas de saúde.

Conferência de Alma-Ata, na antiga União Soviética,
Organização Mundial da Saúde, 1978.

Em 1978, durante a Primeira Conferência
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde,
em Alma-Ata, no Cazaquistão >>> Recomendação
para incorporação de produtos tradicionais que
apresentem efetividade.

COMO AS PLANTAS MEDICINAIS CHEGARAM AO SUS?
A Assembléia Mundial de Saúde, em 1987, reiterou as recomendações feitas pela Alma-Ata e
recomendou aos estados-membros iniciar programas com as plantas usadas na medicina
tradicional.
Em 1991, a OMS reforçou a importante contribuição da medicina tradicional e solicitou aos
estados-membros que intensificassem a cooperação com praticantes da medicina tradicional.

A Estratégia global sobre medicina tradicional e medicina complementar e alternativa para o
período 2002-2005 (OMS) reforça o compromisso em estimular o desenvolvimento de
políticas públicas para inserir a MT no sistema oficial de saúde dos 194 estados-membros.

NO BRASIL TAMBÉM OCORRERAM MARCOS POLÍTICOS PARA
ÁREA DE FITOTERAPIA DESDE A DÉCADA DE 1980:
- A Portaria n.° 212, de 11 de setembro de 1981, do Ministério da
Saúde, definiu o estudo de plantas medicinais como uma das
prioridades de investigação clínica.
- A criação do Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da
Central de Medicamentos do Ministério da Saúde (PPPM/Ceme)
em 1982, que objetivava a pesquisa científica com plantas
medicinais brasileiras (desativado em 24 de julho de 1997, pelo
Decreto n.° 2.283).

CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE SAÚDE

1986

Criação do SUS e recomendação
para “introdução de práticas
alternativas de assistência à saúde
no âmbito dos serviços de saúde,
possibilitando ao usuário o acesso
democrático
de
escolher
a
terapêutica preferida”

1996

2003

Recomendou a incorporação, no SUS da fitoterapia, acupuntura e
homeopatia, contemplando as terapias alternativas e práticas
populares. Recomendou a fitoterapia na assistência farmacêutica
pública, com ampla participação popular para a elaboração das normas
para sua utilização.

O CAMINHO ATÉ AS POLITICAS DE PMF
Resolução CIPLAN Nº 08, de 08 de março de 1988: “IMPLANTAR a prática de Fitoterapia nos serviços de saúde,
assim como orientar, através das Comissões Interinstitucionais de saúde (CIS), buscarem a inclusão da Fitoterapia
nas Ações Integradas de Saúde (AIS), e/ou programação do Sistema Unificado e Descentralizado de saúde (SUDS)
nas Unidades Federadas, visando colaborar com a prática oficial da medicina moderna, em caráter complementar.”
Parecer n.º 04/92 do Conselho Federal de Medicina, aprovado em 17 de janeiro de 1992, reconheceu a fitoterapia
como método terapêutico, por isso, deve ter a rigorosa supervisão do Estado por meio da Divisão de Vigilância
Sanitária. A formação de recursos humanos necessita de regulamentação, devendo seguir os parâmetros éticos
existentes.
Portaria n.º 31/SVS – Secretaria de Vigilância Sanitária, de 06 de abril de 1994, cria o Grupo de Estudos de
Produtos Fitoterápicos.
Portaria n.º 06/SVS – Secretaria de Vigilância Sanitária, de 31 de janeiro de 1995, institui e normatiza o registro
de produtos fitoterápicos junto ao Sistema de Vigilância Sanitária.

O CAMINHO ATÉ AS POLITICAS DE PMF
Portaria n.º 665 de 1998, do Ministério da Saúde, cria a Subcomissão Nacional de
Assessoramento em Fitoterápicos.
Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(RDC/Anvisa) nº 17 de 2000, atualiza a regulamentação de registro de medicamentos
fitoterápicos e define o medicamento fitoterápico tradicional.

Portaria n.º 254 de 2002, do Ministério da Saúde, aprova a Política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas.
Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa (RDC/Anvisa) nº 48 de 2004 dispõe sobre o
registro de medicamentos fitoterápicos.

POLITICAS PÚBLICAS DE PMF

DECRETO Nº 5.813 - 22 JUNHO 2006 - POLÍTICA NACIONAL
DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS – PNPMF

EIXOS:
• acesso à plantas medicinais e fitoterápicos,
• uso racional

e seguro,
• uso sustentável da biodiversidade,
• desenvolvimento da cadeia produtiva ,
• fortalecimento da indústria nacional,
• reconhecimento do uso tradicional

LINHA DO TEMPO – 15 ANOS DA PNPMF

Link da Exposição: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/exposicao_comemorativa_15_anos_politica_plantas_medicinais.pdf.

AÇÕES MS/ SCTIE/ DAF-FITO
Foram introduzidas ações no Plano Plurianual como ferramentas estratégicas para
viabilização do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF)

7 editais de Pesquisa
Diversas áreas como a
farmacologia não clínica e
clínica,
estudos
de
tecnologia farmacêutica e
prospecção de espécies
com tradicionalidade de
uso confirmada pela
literatura científica

CAPACITAÇÕES PROFISSIONAIS
2020 → 3.191 concluintes
2021→ 1.433 (inscritos)

MONOGRAFIAS COM
ESPÉCIES DA RENISUS
17 já publicadas
16 encaminhadas para
normalização
11 prontas para consulta
pública

Foram inseridas 12
fitoterápicos na
RENAME

Entre 2012 – 2020
56 milhões de reais → 134 projetos
Nas áreas de Arranjo Produtivo Local (APL),
Assistência
Farmacêutica
(AF)
e
Desenvolvimento de Registro de fitoterápicos
(DR). Através de 11 editais direcionados à área

AÇÕES MS/SCTIE/ DAF-FITO
o Apoio a projetos desde 2012:
10 editais

141 contemplados

3 projetos no Estado da Bahia

o Em 2021:
2 turmas do Curso de
"Fitoterapia: Harmonizando
Conceitos”
5 Webnários

Participação no Workshop da OMS

Chamada Pública: Edital SCTIE/MS n°1 de
22 de outubro de 2021, para estruturação
de Farmácias Vivas
Capítulo sobre “Uso Racional de Plantas Medicinais
e Fitoterápicos na Atenção Primária à Saúde”, na
obra “Contribuições para Promoção do Uso
Racional de Medicamentos – Vol. 2”

Suporte técnico para
reestruturação de projetos

PORQUE INSERIR A FITOTERAPIA NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE?
“A adoção dos princípios da atenção básica
na organização dos sistemas de saúde é uma
tendência
mundial,
justificada
pelas
evidências de que países cujos sistemas de
saúde se organizam a partir desses princípios
alcançam melhores resultados em saúde,
menores custos, maior satisfação dos
usuários e maior equidade mesmo em
situações de grande desigualdade social.”

A APS CONSIDERA O SUJEITO NA SUA SINGULARIDADE
E INSERÇÃO SOCIOCULTURAL
Princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da
continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da
responsabilização, da humanização, da equidade e da
participação social.
As ações com plantas medicinais e fitoterapia acontecem
prioritariamente na APS, pelos fundamentos e princípios desse
nível de atenção e pela característica da prática da fitoterapia,
que envolve interação entre saberes, parcerias nos cuidados
com a saúde, ações de promoção e prevenção, entre outras.

Cultivo de
Transagem

Colutório de
Transagem

Programa de
Saúde Bucal
Rio de Janeiro

Colheita de camomila no RS

Programa de Fitoterapia de Foz do
Iguaçu

Como
inserir
a
Fitoterapia no SUS na
Atenção Primária?

Fitoterápicos
Manipulados

Farmácia
VIVA

APS

Ações
educativas

Fitoterápicos
da RENAME

16 anos

/2022

FARMÁCIA VIVA
As Farmácias Vivas podem ser definidas
como um complexo farmacêutico, formado
por um horto medicinal (área de cultivo);
uma área de processamento, estabilização
e armazenamento de plantas; além da
farmácia propriamente dita, onde são
produzidos medicamentos oficinais e
também medicamentos magistrais.

No levantamento realizado
pelo OBSERVAPICS em 20202021 observa-se o predomínio
de Serviços de Fitoterapia na
Região Sul e Sudeste do Brasil
e também do cultivo plantas
medicinais.
http://observapics.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2022/06/Cartografia-daFitoterapia-no-SUS-dos-itinerarios-do-fazeras-aliancas-do-saber-ObservaPICS.pdf

AÇÕES DE FITOTERAPIA NA SMS SALVADOR

Outubro de 2014 – Capacitação em
Fito na SMS Salvador com o Prof. Luis
Carlos Marques

AÇÕES DE FITOTERAPIA NA SMS SALVADOR

Horta na área externa da Unidade de
Saúde Professor Humberto Castro Lima,
em Pernambués – Implantada em 2016

AÇÕES DE FITOTERAPIA NA SMS SALVADOR

5 espécies
disponíveis
na REMUME

FARMÁCIA VIVA PROFª MARA ZÉLIA DE ALMEIDA

Recurso recebido
através de Edital
MS/SCTIE:
R$ 809.124,73

IMPLANTAÇÃO DA FITOTERAPIA NO SUS NO
ESTADO DA BAHIA
✓ Em 2009 a SESAB criou o Núcleo FITOBAHIA
(coordenado pela Profª Mara Zélia de
Almeida/UFBA) para dar suporte as ações de
implantação da Fitoterapia SUS no Estado da
Bahia.
✓ O Núcleo FITOBAHIA foi extinto em 2017 e as
ações passaram a ser apoiadas pela DASF através
da Coordenação de Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica (CAFAB).

Visita técnica à Itapetinga

Implantação de Horto Farmacobotânico

I Simposio Estadual de PMF

Ações realizadas em parceria
com o Programa Farmácia da
Terra – UFBA (2009 a 2017)
Seminário em comemoração aos 10 anos
das Políticas de PICs e FITO

AÇÕES EDUCATIVAS (DASF/CAFAB)

Oficina de Cultivo no CAPS-AD Lauro de Freitas

Outubro Rosa no Hospital da Mulher

Feira de Saúde – Camaçari-BA
Oficina de Cultivo CAPS
(Piatã – SMS)

AÇÕES EDUCATIVAS (DASF/CAFAB)

Ações na Comunidade do Alto das
Pombas em parceria com a
Faculdade de Medicina - UFBA

AÇÕES EDUCATIVAS (DASF/CAFAB)
Roda de Conversa
com os pacientes
do PROAR no HEOM

Atividade sobre Fitoterapia e
Hortas Escolares na Escola
Raul Leite

Roda de Conversa com o grupo de
HIPERDIA da UBS Camaçari

APOIO TÉCNICO (DASF/CAFAB)

NOVO EDITAL MS/SCTIE/DAF PARA IMPLANTAÇÃO DE FARMÁCIA VIVA:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-chamada -publica-sctie/ms-n-3-de-5-de-julho-de-2022-413549212

O prazo para o envio de propostas será entre 08 de julho e 13 de setembro de 2022.

Obrigada pela atenção!

“Sem folha não tem sonho. Sem folha não tem vida. Sem folha não tem nada”

mayara.silva@saude.ba.gov.br

NÚCLEO TELESSAUDE BAHIA
Secretaria da Saúde, 4ª Avenida, 400, Centro
Administrativo da Bahia/CAB, 1º andar Salvador/BA. Tel.: 3115-9650

