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UNIDADE 5 − POLÍTICAS DE SAÚDE PARA A IN-
SERÇÃO DA FITOTERAPIA E DA HOMEOPATIA 
NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ementa da Unidade

•	 Principais	 razões	 para	 considerar	 a	 inserção	 de	 práticas	 não	
hegemônicas	no	SUS.	

•	 Histórico	da	inserção	da	fitoterapia	e	da	homeopatia	no	sistema	
público	de	saúde	brasileiro.	

•	 Políticas	públicas	estabelecidas	para	o	setor.	

•	 Estratégias	para	a	implantação	das	práticas	não	hegemônicas	nos	
serviços	de	saúde.

Carga horária da unidade: 15 horas.

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Conhecer	 o	 contexto	 internacional	 e	 o	 nacional	 que	 levaram	
nosso	país	a	adotar	políticas	públicas	para	inserção	de	práticas	
integrativas	e	complementares	no	sistema	de	saúde.

•	 Conhecer	 resumidamente	 os	 principais	 eventos,	 programas	
e	 políticas	 que	 fortaleceram	 a	 inserção	 da	 fitoterapia	 e	 da	
homeopatia	no	sistema	público	de	saúde.

•	 Conhecer	 as	 políticas	 públicas	 –	 Política	 Nacional	 de	 Práticas	
Integrativas	 e	 Complementares	 no	 SUS	 (PNPIC)	 e	 Política	
Nacional	de	Plantas	Medicinais	e	Fitoterápicos	(PNPMF).

•	 Identificar	 as	 oportunidades	 e	 estratégias	 para	 a	 implantação	
regional	de	práticas	não	hegemônicas.

Apresentação

Caro	especializando,

Esta	 unidade	 tem	 por	 finalidade	 discutir	 duas	 recentes	 Políticas	
Públicas	 brasileiras	 -	 a	 Política	Nacional	 de	 Práticas	 Integrativas	 e	
Complementares	(PNPIC)	e	a	Política	Nacional	de	Plantas	Medicinais	
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e	Fitoterápicos	(PNPMF).	Tais	políticas	tornam	possível	a	ampliação	
das	 opções	 terapêuticas,	 atualmente	 disponíveis	 aos	 usuários	 do	
SUS,	tanto	do	ponto	de	vista	 farmacoterapêutico	quanto	do	ponto	
de	 vista	 dialético,	 permitindo	 a	 oferta	 de	 tratamentos,	 diferentes	
dos	 métodos	 convencionais,	 baseados	 em	 outras	 formas	 de	
conhecimento	e	entendimento	do	processo	de	cura.	

Ao	 longo	 desta	 unidade,	 você	 se	 familiarizará	 com	 duas	 das	
principais	 práticas	 consideradas	 não	 hegemônicas:	 a	 fitoterapia	
e	 a	 homeopatia,	 compreendendo	 a	 importância	 da	 valorização	 e	
utilização	dessas	práticas.	E,	principalmente,	ao	final	desta	unidade	
você	terá	condições	de	elaborar	estratégias	para	a	implantação	delas	
em	seu	território.

Bons	estudos!

Conteudistas responsáveis: 

Maique	Weber	Biavatti	
Kátia	Torres

Conteudista de referência: 

Maique	Weber	Biavatti

Conteudistas de gestão: 

Silvana	Nair	Leite	
Maria	do	Carmo	Lessa	Guimarães
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Contextualizando

Prezado	 especializando,	 seja	 bem-vindo	 ao	 conteúdo	 Políticas	 de	
saúde	para	a	inserção	da	fitoterapia	e	da	homeopatia	no	SUS.

Este	 conteúdo	 foi	 desenvolvido	 para	 que	 você	 possa	 entender	 a	
participação	dos	produtos	derivados	da	biodiversidade	no	tratamento	
de	saúde,	a	sua	importância	no	contexto	nacional	e	regional,	e	qual	
sua	relação	com	a	assistência	farmacêutica.

Link

Vamos começar nosso conteúdo lembrando uma música que 

contextualiza bem o que estudaremos juntos. Preste atenção e curta 

a música acessando o endereço: http://letras.terra.com.br/paulinho-da-

viola/278754/

Nessa	 letra,	Paulinho	da	Viola	cantou	a	história	da	D.	Analfabetina	
que	tratava	a	si	e	aos	seus	somente	com	“Plantas	e	outros	ramos	da	
flora	medicinal”	e	que,	com	108	anos,	nunca	entrou	em	um	hospital.

Casos	como	esse	vemos	todos	os	dias	em	diferentes	locais	do	Brasil,	
do	Sul	ao	Norte,	sem	distinção.	Também	não	é	raro	encontrarmos	
nas	praças	de	 nossas	 cidades	 cidadãos	que	 vivem	da	 venda	das	
garrafadas,	como	o	Senhor	que	veremos	no	vídeo	a	seguir,	que	tem	
a	 produção	 de	 extratos	 que	 tratam	 de	 gastrite,	 úlcera,	 problemas	
ginecológicos,	 mioma,	 anemia,	 entre	 outros,	 e	 vende	 dando	 a	
prescrição,	indicação,	composição	e	posologia!

Isso	tudo	de	forma	apenas	empírica,	aproveitando	o	conhecimento	
das	 donas	 Analfabetinas,	 espalhadas	 pelo	 Brasil,	 que	 testaram	 a	
eficácia	e	a	segurança	das	plantas	durante	gerações,	preservando	
as	informações	de	sucesso.

Link

Assista a um dos muitos exemplos que temos espalhados pelo nosso Brasil, 

acessando o endereço http://www.youtube.com/watch?v=8Rnck2UOXXc.



Biavatti e Torres  Políticas de saúde e acesso a medicamentos10

Além	do	aspecto	cultural	e	social	do	uso	da	biodiversidade,	há	outro	
aspecto	que	se	encaixa	aqui:	a	falta	de	efetividade	dos	medicamentos	
convencionais,	ou	“de	escolha”.	Talvez	já	seja	familiar	para	vocês	o	fato	
de	algum	tratamento	não	estar	dando	a	resposta	terapêutica	necessária.	

Você, durante sua trajetória profissional já deve ter se deparado com a 

seguinte situação: Uma mãe cansada de comprar antibiótico para os 

eventos repetidos de bronquite asmática de seu filho (ou outra enfermidade) 

que, além de não curá-lo, faz com que a mãe use doses cada vez maiores, 

por entender que o medicamento estava perdendo a eficácia. Esta mãe já 

percebe que a bronquite “ataca” quando ocorre algum evento emocional 

desagradável com a criança: uma discussão, uma briga etc. 

Certamente,	descontente	e	cansada,	essa	mãe	deve	estar	em	busca	
de	uma	alternativa	para	solucionar	de	vez	esse	problema.	Talvez	ela	
já	tenha	ouvido	falar	em	homeopatia,	mesmo	sem	saber	muito	bem	
o	que	isso	significa,	mas	entende	que	isso	poderá	conter	uma	chave	
para	solucionar	definitivamente	o	seu	drama.	

Resumindo	o	contexto	-	observações	importantes:

•	 O	Brasil	é	considerado	um	país	mega-sócio-bio-diverso,	estima-
se	que	seja	detentor	de	25%	do	total	mundial	da	biodiversidade	
(com	destaque	para	 as	 plantas	 superiores),	 juntamente	 com	a	
informação	popular	da	utilização	desses	recursos	naturais.	

•	 A	homeopatia	e	a	fitoterapia	são	terapêuticas	demandadas	pela	
população,	desde	a	década	de	1980,	através	de	recomendações	
em	Conferências	de	Saúde	e	de	Políticas	Públicas.

Link

Você pode ler sobre a diversidade biológica na página da WWF-Brasil, 

organização não-governamental brasileira dedicada à conservação da 

natureza, acessando o link: http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/

especiais/biodiversidade/
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Neste	início	de	estudo,	é	possível	visualizar	o	seguinte	cenário:

•	 O	 uso	 e	 o	 conhecimento	 popular	 consagrado	 dos	 recursos	
naturais,	abundantes	no	Brasil,	no	cuidado	com	a	saúde.

•	 O	 desejo	 de	 ter	 acesso	 a	 terapias	 diferenciadas,	mais	 efetivas	
com	menos	efeitos	colaterais	para	muitas	enfermidades.

A partir deste panorama, os gestores em saúde se questionarão: É 

possível disponibilizar terapias diferenciadas? É possível incentivar a 

prática tradicional/popular empírica do uso de plantas para o cuidado 

com a saúde? Existem evidências científicas que garantam segurança 

e eficácia nessas práticas? Qual é a qualidade desses produtos? A 

resolutividade do sistema será aumentada? O sistema em vigor aceita a 

implantação dessas práticas não hegemônicas?

Reflexão

Destes	questionamentos	podem	emergir	algumas	possibilidades	ou	
oportunidades:

•	 Para	o	Brasil,	a	rica	biodiversidade	e	a	tradição	popular	do	uso	de	
plantas	medicinais	 são	 consideradas	boas	oportunidades	para	
uma	política	pública	de	saúde.

•	 É	 possível	 oferecer,	 aos	 usuários	 do	 SUS,	 práticas	 como	 a	
fitoterapia	e	a	homeopatia,	na	promoção	da	saúde	e	na	prevenção	
e	resolução	de	agravos.

Ao	 longo	desta	 unidade	 você	 vai	 descobrir	 qual	 o	 caminho	que	o	
setor	 público	 trilhou	 para	 oferecer	 soluções	 aprimoradas	 para	 a	
população	brasileira.

Você	 poderá	 descobrir	 também	 que	 muito	 pode	 ser	 feito	 para	
aperfeiçoar	sua	realidade	local	de	trabalho!
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Lição 1 - Introdução

Nesta	 lição	 você	 conhecerá	 o	 contexto	 internacional	 e	 o	 nacional	
que	levaram	nosso	país	a	adotar	políticas	públicas	para	inserção	de	
práticas	integrativas	e	complementares	no	sistema	de	saúde.	

A	 história	 da	 utilização	 de	 recursos	 naturais	 para	 o	 tratamento	 de	
saúde	no	sistema	convencional	de	saúde	começou	a	ser	resgatada	
oficialmente,	em	nível	mundial,	na	década	de	1970.

Em	1978,	a	Organização	Mundial	de	Saúde	-	OMS,	na	1ª	Conferência	
Internacional	sobre	Cuidados	Primários	de	Saúde,	em	Alma-Ata,	no	
Casaquistão,	enfatizou	que	“a	saúde	-	estado	de	completo	bem-estar	
físico,	mental	e	social,	e	não	simplesmente	a	ausência	de	doença	ou	
enfermidade	-	é	um	direito	humano	fundamental”.

Os	cuidados	primários	de	saúde	são	cuidados	essenciais	de	saúde	
baseados	em	métodos	e	tecnologias	práticas,	cientificamente	bem	
fundamentadas	 e	 socialmente	 aceitáveis,	 colocadas	 ao	 alcance	
universal	 de	 indivíduos	 e	 famílias	 da	 comunidade,	 mediante	 sua	
plena	participação	e	a	um	custo	que	a	comunidade	e	o	país	possam	
manter	em	cada	fase	de	seu	desenvolvimento.	

Você pode conhecer mais sobre esse assunto acessando a Biblioteca da 

unidade. Lá você encontrará o arquivo da Declaração de Alma-Ata, da 

primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde 

da OMS.

Ambiente Virtual

O	 conceito	 de	 cuidados	 primários	 antes	 mencionado	 estabelece	
que	 o	 cerne	 do	 bem-estar	 pessoal	 está	 baseado	 em	 processos	
tecnológicos	 fundamentados	 e	 bem	 aceitos,	 que	 sejam	 de	 fácil	
acesso	a	todos	os	indivíduos.	

A	 1a	 Conferência	 declara,	 ainda,	 que	 todos	 os	 governos	 devem	
formular	 políticas,	 estratégias	 e	 planos	 nacionais	 de	 ação	 para	
lançar/sustentar	 os	 cuidados	primários	de	 saúde	em	coordenação	
com	outros	setores	da	sociedade,	como	por	exemplo,	aqueles	que	
praticam	a	medicina	tradicional.	Para	esse	fim,	é	necessário	agir	com	
vontade	política	e	mobilizando	recursos	do	país.
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Ainda	 no	 cenário	 internacional,	 o	 Brasil	 é	 signatário	 da	 “Convenção	
sobre	Diversidade	Biológica	(CDB)”,	acordo	estabelecido	no	âmbito	da	
Organização	das	Nações	Unidas	(ONU),	no	ano	de	1992,	em	um	evento	
que	aconteceu	no	Rio	de	Janeiro	e	que	ficou	conhecido	como	ECO	92.	
Esse	acordo	reconhece	a	biodiversidade	como	um	bem	público	global.	
A	CDB	tem	por	objetivos:	assegurar	a	conservação	e	o	uso	sustentável	
dos	 recursos	naturais;	 reconhecer	a	 importância	dos	conhecimentos	
tradicionais	 de	 povos	 indígenas	 e	 de	 comunidades	 locais;	 garantir	
o	direito	desses	povos	sobre	os	usos	desses	saberes	e	de	 também	
receberem	os	benefícios	decorrentes	desse	uso.	

Link

Você pode saber mais da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 

no endereço: http://www.cdb.gov.br/CDB

Ao	 pensarmos	 no	 papel	 da	 biodiversidade,	 percebemos	 que	 ela	
oferece	suporte	a	uma	quantidade	de	processos	dos	ecossistemas	
naturais,	 tais	 como	 a	 qualidade	 do	 ar,	 a	 regulação	 climática,	 a	
purificação	 da	 água,	 a	 luta	 contra	 os	 parasitas	 e	 as	 doenças,	 a	
polinização	e	a	prevenção	das	erosões.	

Você consegue pensar em uma vida com qualidade, e mesmo na 

sobrevivência dos humanos sem a existência de uma biodiversidade 

florescente? Difícil, não?!

Veja	como	dependemos	da	biodiversidade:

•	 Os	sistemas	alimentares,	os	nossos	e	de	todos	os	seres	vivos,	
são	fortemente	dependentes	da	biodiversidade.

•	 Essa	biodiversidade	fornece	também	uma	proporção	considerável	
de	medicamentos	que	é	direta	ou	indiretamente	de	origem	biológica.	

•	 Setores	 inteiros	 da	 nossa	 economia	 dependem,	 igualmente,	 da	
diversidade	 biológica	 e,	 é	 importante	 assinalar	 que	 os	 menos	
favorecidos	economicamente	do	planeta	são	os	mais	expostos	aos	
riscos	associados	à	sua	perda,	porque	eles	são	os	mais	dependentes	
dos	serviços	dos	ecossistemas,	ora	em	vias	de	degradação.
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E,	ela	ainda	tem	muito	a	nos	oferecer,	pois	especula-se	que	menos	
de	1%	do	potencial	químico,	oriundo	da	diversidade	vegetal,	tenha	
sido	explorado	até	o	momento	(GRIFO;	ROSENTHAL,	1997).

O	diagrama	a	seguir	(Figura	1)	ilustra	a	localização	da	biodiversidade	
tropical.	 Observe	 que	 os	 países	 listados	 no	 círculo	 direito	 do	
diagrama	de	Venn	mostram	o	que	os	biólogos	consideram	o	centro	
da	 diversidade	 biológica.	 O	 círculo	 esquerdo	 do	 diagrama	 define	
os	países	considerados	centro	de	diversidade	cultural,	baseado	no	
número	de	 línguas	faladas	em	cada	país	 (mais	de	200	 línguas).	Os	
países	do	círculo	central	são	considerados	de	diversidade	“biocultural”;	
o	que	contribui	para	a	presença	de	informações	etnofarmacológicas	
em	áreas	florestais	(GRIFO;	ROSENTHAL,	1997).

Papua
Nova Guiné
Nigéria

Indonésia
Índia
Austrália
México
Brasil

Colômbia
China
Peru
Malásia

  ALTA DIVERSIDADE CULTURAL   ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

Figura  1: Países ricos em diversidade cultural e biológica.

Fonte: Durning, 1992.

O	 biólogo	 norte-americano	 Thomas	 Lovejoy	 lembra	 que	 só	 o	
valor	 anual	 dos	 medicamentos	 derivados	 da	 biodiversidade	
é	 superior	 a	 200	 bilhões	 de	 dólares	 por	 ano,	 no	 mercado	
mundial.	 Mas	 o	 Brasil	 não	 participa	 em	 quase	 nada	 desse	
mercado,	 apesar	 de	 sua	 abundância	 de	 recursos	 naturais.
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Link

Essa informação você encontra na matéria de Washington Novaes, 

intitulada O valor da biodiversidade, disponível na página da TV Cultura:

http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/artigo.asp?artigoid=212

A	 Mata	 Atlântica,	 considerada	 por	 especialistas	 uma	 recordista	
em	 biodiversidade,	 é	 uma	 floresta	 quase	 inteiramente	 brasileira.	
Encontramos	 relatos	 sobre	 a	 floresta,	 escritos	 no	 século	 XVII,	 que	
descrevem	um	pouco	de	sua	exuberância:

Havia mocuguê, sapucaia, pitomba, araçá, ibacurupari, ibanemixama, imbu, 
araticum, guti, caía, iapina, audá, ingá, juá, maçaranduba, murici, ibaraé, guabiraba, 
guabiroba. Havia a cabreúva e a copaíba, árvores das quais se obtinham bálsamos 
aromáticos e se confeccionavam diversos produtos. E das ervas cheirosas e 
medicinais, são espécies sem conto: depositou a natureza nessas montanhas 
um tesouro de remédios humanos, de poucos conhecido... a verdura das ervas 
e arvoredos do Brasil... enfeita a terra, alegra a vista, recreia o cheiro, sustenta 
o gado, cura os homens, engrandece os edifícios, farta os famintos, enriquece 
os pobres: não sei que mais bondades houvesse nas da primeira criação. (Trecho 
extraído de DEAN, 1997).

Link

Você pode ler mais a respeito desse assunto acessando os artigos a 

seguir, disponíveis na página do Jornal da Ciência da SBPC (Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência).

- Biopirataria - Crime e Paranoia: Esse artigo aponta que, na falta de 

definição legal, infrações burocráticas e pesquisas legítimas são 

rotuladas como atividade criminosa. http://www.jornaldaciencia.org.br/

Detalhe.jsp?id=37328

- País deixa de gerar US$ 5 bi por ano com fitoterápicos: De acordo 

com esse artigo o Brasil deixa de gerar cerca de US$ 5 bilhões ao ano 

por não conseguir transformar sua flora em remédios. http://www.

jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=71352
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Já	 falamos,	na	 introdução	deste	conteúdo,	 sobre	duas	 razões	que	
levaram	à	 idealização	e	aprovação	da	Política	Nacional	de	Práticas	
Integrativas	e	Complementares	(PNPIC).	Com	a	leitura	das	reportagens	
anteriores,	podemos	resgatar	uma	das	razões	que	levou	à	aprovação	
da	Política	Nacional	de	Plantas	Medicinais	e	Fitoterápicos	(PNPMF),		
e	podemos	perceber	 a	 importância	 e	 a	 necessidade	de	 elaborar	 e	
fomentar	políticas	públicas	nessa	área:	a	rica	biodiversidade	brasileira.	

Ainda,	 no	 âmbito	 internacional,	 a	 Organização	 Mundial	 da	 Saúde	
(OMS)	segue	estimulando	o	uso	da	medicina	 tradicional	 (MT)	e	da	
medicina	 complementar/alternativa	 (MCA)	 nos	 sistemas	 de	 saúde,	
as	 quais	 contemplam	 recursos	 terapêuticos	 e	 sistemas	 médicos	
complexos,	de	forma	integrada	à	medicina	convencional.	

Compreende-se	 por	 sistemas	médicos	 complexos	 as	 abordagens	
do	campo	das	práticas	integrativas	e	complementares	que	possuem	
teorias	 próprias	 sobre	 o	 processo	 saúde/doença,	 diagnóstico	
e	 terapêutica	 (LUZ,	 2003).	 Já	 os	 recursos	 terapêuticos	 são	 os	
instrumentos	utilizados	nos	diferentes	sistemas	médicos	complexos.

Tais	sistemas	e	recursos	envolvem	abordagens	que	buscam	estimular	
os	 mecanismos	 naturais	 de	 prevenção	 de	 agravos	 e	 recuperação	
da	saúde	por	meio	de	 tecnologias	eficazes	e	 seguras,	 com	ênfase	
na	escuta	acolhedora,	no	desenvolvimento	do	vínculo	terapêutico	e	
na	integração	do	ser	humano	com	o	meio	ambiente	e	a	sociedade.	
Outros	pontos	compartilhados	pelas	diversas	abordagens	abrangidas	
nesse	campo	são	a	visão	ampliada	do	processo	saúde/doença	e	a	
promoção	global	do	cuidado	humano,	especialmente	do	autocuidado.

A OMS elaborou um importante material sobre o tema – Estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional (2002-2005). Você pode acessá-lo na 

Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Neste contexto, a medicina tradicional é entendida pela OMS como: 

“Práticas, enfoques, conhecimentos e crenças sanitárias diversas, que 

incorporam medicinas baseadas em plantas, animais e/ou minerais, 

terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios aplicados de forma 

individual ou em combinação para manter o bem-estar, além de tratar, 

diagnosticar e prevenir as enfermidades.” (OMS, 2005)
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A	 OMS	 acredita	 que	 a	 ampla	 difusão	 da	 medicina	 tradicional	
(MT),	 no	 mundo	 atual,	 está	 associada	 aos	 “sistemas	 de	 crenças	
culturais”	e	a	circunstâncias	históricas	específicas.	Convém	que	os	
Estados	 a	 reconheçam	 como	 um	 potencial	 de	 desenvolvimento,	
criando	medidas	para	ampliar	o	acesso	às	terapêuticas	vinculadas.	
Entretanto,	 se	 a	MT	possui	 uma	 série	 de	 características	 positivas,	
que	a	torna	um	potencial	a	ser	utilizado	para	incrementar	o	acesso	
de	usuários	e	consumidores	a	diferentes	terapêuticas	e	recursos	de	
saúde,	também	é	necessária	a	superação	de	inúmeros	desafios	para	
torná-la	oficialmente	válida.	Dentre	os	desafios	a	serem	superados	
pelo	Estado	está	a	falta	de	evidências	clínicas	que	comprovem	a	sua	
eficácia,	e	os	problemas	para	assegurar	a	qualidade,	a	segurança	e	o	
emprego	correto	desses	recursos.	A	insuficiência	de	ensaios	clínicos	
sobre	os	efeitos	das	 terapias	 tradicionais	e	a	ausência	de	controle	
das	agências	sanitárias	oficiais	precisam	ser	solucionados	por	meio	
de	pesquisas	científicas	que	garantam	a	segurança,	a	eficácia	e	a	
qualidade	dos	produtos	e	das	práticas	(FERREIRA,	2010).

Agora	 você	 pode	 perceber	 a	 segunda	 razão	 que	 levou	 a	 Política	
Nacional	de	Plantas	Medicinais	e	Fitoterápicos	–	PNPMF	à	aprovação:	
a	fitoterapia	é	uma	prática	popular	consagrada.

No	 Brasil,	 estas	 recomendações	 da	 OMS	 estão	 efetivadas	 por	
meio	de	políticas	públicas	que	se	traduzem	em	ações	e	programas	
governamentais	voltados	para	a	resolução	de	objetivos	específicos.

Tais políticas possuem diferentes suportes legais, que lhes confere também 

um caráter normativo, que será aprofundado nas lições 2 e 3 desta unidade. 

Essas	políticas	 vêm	ampliar	 as	opções	 terapêuticas,	 pela	 inserção	
da	 fitoterapia	 e	 da	 homeopatia.	 E	 assim,	 trazem	 a	 reboque	 outro	
jeito	de	pensar	saúde,	que	está	em	consonância	com	o	princípio	da	
integralidade,	equidade	e	universalidade	do	SUS.	

Aqui	 encerramos	 nossa	 primeira	 lição,	 analisando	 o	 contexto	
internacional	 e	 nacional	 que	 levaram	nosso	 país	 a	 adotar	 políticas	
públicas	para	inserção	de	práticas	integrativas	e	complementares	no	
sistema	de	saúde.

Daqui	 em	 diante,	 você	 avançará	 seus	 estudos	 de	 forma	 mais	
específica,	 conhecendo	 o	 histórico	 da	 criação	 das	 políticas,	 as	
principais	diretrizes	que	 fomentam	o	desenvolvimento	e	a	 inserção	
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de	 práticas	 terapêuticas	 não	 hegemônicas	 no	 SUS	 e	 no	 contexto	
da	assistência	farmacêutica,	e,	principalmente,	as	formas	como	um	
gestor	pode	atuar	dentro	desse	contexto.

Lição 2 - Histórico da inserção da fitoterapia e da homeopatia no 
sistema público de saúde

Caro	 especializando,	 aqui	 você	 conhecerá,	 resumidamente,	 os	
principais	 eventos,	 programas	 e	 políticas	 que	 fortaleceram	 a	 atual	
inserção	da	fitoterapia	e	da	homeopatia	no	sistema	público	de	saúde.

O	conteúdo	histórico,	apresentado	a	seguir,	tem	a	finalidade	de	ampliar	
a	 sua	 visão	 e	 fornecer	 subsídios	 para	 o	 entendimento	 do	 caminho	
trilhado	para	que	as	práticas	não	hegemônicas	pudessem	ser	inseridas	
no	SUS.	Você	poderá	perceber,	de	maneira	breve,	que	não	 foi	uma	
decisão	 pontual,	 apaixonada	 e	 parcial,	 foram	 anos	 de	 exaustivas	
discussões	e	reflexões	que	conduziram	a	elaboração	das	atuais	Política	
Nacional	de	Práticas	Integrativas	e	Complementares	no	SUS	(PNPIC)	e	
Política	Nacional	de	Plantas	Medicinais	e	Fitoterápicos	(PNPMF).

A	 inserção	 da	 fitoterapia	 e	 da	 homeopatia	 no	SUS	 é	 decorrente	 de	
vários	eventos	e	políticas,	semelhante	a	vários	tijolos	sendo	colocados,	
um	a	um,	na	construção	de	uma	casa.

CEME
(1982)

Alma-Ata
(1978)

Conferências Nacionais 
de Saúde

Comissão Interministerial de 
Planejamento e Coordenação (1988)

Constituição Federal
(1988)

Política Nacional de
Medicamentos (1998)

Organização Mundial 
da Saúde (2002 - 2005)

Política Nacional de Assistên-
cia Farmacêutica (2004)

Fórum Nacional de 
Homeopatia (2004)

Política Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde (2005)

Seminário Nacional de Plantas Medicinais, 
Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica (2003)

Figura 2  – Eventos que fazem parte da inserção  da Fitoterapia e  

da Homeopatia no SUS.

Observe	 com	 atenção	 cada	 um	 desses	 eventos,	 de	 forma	 mais	
detalhada,	a	seguir.
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Alma-Ata - 1978

Em	1978,	a	Organização	Mundial	de	Saúde	-	OMS,	na	1ª	Conferência	
Internacional	 sobre	 Cuidados	 Primários	 de	 Saúde	 em	 Alma-Ata,	 no	
Casaquistão,	enfatizou	que	a	saúde,	estado	de	completo	bem-estar	
físico,	mental	e	social,	e	não	simplesmente	a	ausência	de	doença	ou	
enfermidade,	é	um	direito	humano	fundamental.

Central de Medicamentos (CEME) - 1982

No	Brasil,	as	plantas	medicinais	tiveram	incentivo	público	já	em	1982,	
com	o	Programa	de	Pesquisa	 de	Plantas	Medicinais,	 da	Central	 de	
Medicamentos	 do	 Ministério	 da	 Saúde	 (CEME/MS),	 que	 realizou	
pesquisas	 que	 viessem	 comprovar	 atividades	 farmacológicas	 e/ou	
toxicológicas	 de	 um	 conjunto	 de	 plantas	 potencialmente	 medicinais	
(BRASIL,	2006).

Conferências Nacionais de Saúde

1986:	A	8ª	Conferência	Nacional	de	Saúde	recomendou	a	introdução	
de	práticas	alternativas	nos	serviços	de	saúde	(CNS,	1986).

1996:	A	10ª	Conferência	Nacional	de	Saúde	apontou	a	incorporação,	
no	SUS,	de	práticas	de	saúde,	entre	elas	a	fitoterapia,	e	a	necessidade	
de	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 incentivar	 a	 fitoterapia	 na	 assistência	
farmacêutica	pública	e	elaborar	normas	para	sua	utilização.	Além	disso,	
os	 gestores	 do	 SUS	 deveriam	 estimular	 e	 ampliar	 pesquisas	 para	
analisar	a	efetividade	das	práticas	populares	em	saúde	(CNS,	1996).

2003:	A	12ª	Conferência	Nacional	de	Saúde	apontou	para	a	necessidade	
de	investimento	na	pesquisa	e	no	desenvolvimento	de	tecnologia	para	
produção	de	medicamentos	a	partir	da	flora	brasileira	(CNS,	2004).

Constituição Federal - 1988

Já	foi	visto	em	outras	unidades	que,	em	1988,	a	Constituição	Federal	
vem	assegurar	que	“a	saúde	é	direito	de	todos	e	dever	do	Estado,	
garantido	 mediante	 políticas	 sociais	 e	 econômicas	 que	 visem	 à	
redução	do	risco	de	doença	e	de	outros	agravos	e	ao	acesso	universal	
e	 igualitário	 às	 ações	 e	 serviços	 para	 sua	 promoção,	 proteção	 e	
recuperação”	(CF/88,	art.	196).
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Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação  
(CIPLAN) - 1988

Em	1988,	a	Resolução	Ciplan	n.	4/88	fixou	normas	para	atendimento	
em	homeopatia	nos	serviços	públicos	de	saúde	e,	em	1999,	o	Ministério	
da	Saúde	inseriu	na	tabela	SIA/SUS	a	consulta	médica	em	homeopatia.

No	mesmo	ano	de	1988,	a	Resolução	Ciplan	n.	8	 regulamentou	a	
implantação	da	fitoterapia	nos	serviços	de	saúde	e	criou	procedimentos	
e	rotinas	relativas	à	sua	prática	nas	unidades	assistenciais	médicas	
(DOU,	1988).

Política Nacional de Medicamentos - 1998

A	Política	Nacional	de	Medicamentos	 (PNM)	determina	que	deverá	
ser	 expandido	 o	 apoio	 às	 pesquisas	 que	 visem	 o	 aproveitamento	
do	 potencial	 terapêutico	 da	 flora	 e	 fauna	 nacionais,	 enfatizando	 a	
certificação	de	suas	propriedades	medicamentosas	(BRASIL,	2001).

Organização Mundial da Saúde - 2002-2005

A	 Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS),	 em	 seu	 documento	
“Estratégia	 de	 la	 OMS	 sobre	 Medicina	 Tradicional	 (2002-2005)”,	
estimula	o	uso	da	Medicina	Tradicional	e	da	Medicina	Complementar/
Alternativa	 nos	 sistemas	 de	 saúde,	 que	 contemplam	 sistemas	
médicos	complexos	e	 recursos	 terapêuticos,	de	 forma	 integrada	à	
medicina	convencional.

Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e  
Assistência Farmacêutica  - 2003

Em	2003,	o	relatório	do	Seminário	Nacional	de	Plantas	Medicinais,	
Fitoterápicos	e	Assistência	Farmacêutica,	promovido	pelo	Ministério	
da	Saúde,	recomendou	a	inserção	da	fitoterapia	no	Sistema	Único	de	
Saúde	(BRASIL,	2003).

Fórum Nacional de Homeopatia - 2004

Para	discutir	as	diretrizes	gerais	da	homeopatia,	o	1º	Fórum	Nacional	
de	 Homeopatia,	 promovido	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 em	 2004,	
reuniu	 profissionais;	 Secretarias	Municipais	 e	 Estaduais	 de	 Saúde;	
Universidades	Públicas;	Associação	de	Usuários	de	Homeopatia	no	
SUS;	 entidades	homeopáticas	nacionais	 representativas;	Conselho	
Nacional	 de	 Secretarias	 Municipais	 de	 Saúde	 -	 CONASEMS;	
Conselhos	 Federais	 de	 Farmácia	 e	 de	 Medicina;	 Liga	 Médica	
Homeopática	 Internacional	 -	 LMHI,	 entidade	 médica	 homeopática	
internacional,	e	representantes	do	Ministério	da	Saúde	e	da	Agência	
Nacional	de	Vigilância	Sanitária	-	Anvisa.
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Política Nacional de Assistência Farmacêutica - 2004

A	Política	Nacional	 de	 Assistência	 Farmacêutica	 (PNAF)	 determina	
que,	 no	 processo	 de	 atenção	 à	 saúde,	 devem	 ser	 utilizadas	
plantas	 medicinais	 e	 medicamentos	 fitoterápicos,	 respeitando	 os	
conhecimentos	 tradicionais	 incorporados,	 com	 embasamento	
científico,	 com	 adoção	 de	 políticas	 de	 geração	 de	 emprego	 e	
renda,	com	qualificação	e	fixação	de	produtores,	envolvimento	dos	
trabalhadores	em	saúde	no	processo	de	incorporação	dessa	opção	
terapêutica,	 baseada	 no	 incentivo	 à	 produção	 nacional,	 com	 a	
utilização	da	biodiversidade	existente	no	País.

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde - 2005

Na	Política	Nacional	 de	Ciência,	 Tecnologia	 e	 Inovação	 em	Saúde	
(PNCTIS),	 a	 fitoterapia	 foi	 incluída	 como	 área	 de	 interesse,	 na	
perspectiva	de	pesquisa	e	desenvolvimento	de	novos	produtos	para	
tratamento,	prevenção	e	promoção	para	a	saúde	(BRASIL,	2005).

Em resumo, observa-se que, ao longo do tempo, repetidas vezes a 

questão da inserção das práticas não hegemônicas foi alvo de discussões 

políticas. Isso deve-se, entre outros fatores,  ao anseio popular de tornar 

oficial e acessível os vários produtos do seu conhecimento. 

Tanto	o	reconhecimento	quando	o	desenvolvimento	das	práticas	não	
hegemônicas	serão	o	alvo	de	estudo	de	nossas	lições	a	seguir.

Lição 3 - Políticas Públicas – PNPIC e PNPMF

Conforme	mencionado	nas	 lições	1	e	2	desta	unidade,	as	políticas	
públicas	definem	linhas	estratégicas	de	atuação	governamental,	para	
o	planejamento	de	atividades,	potencializando	os	recursos	disponíveis.

A	gênese	dessas	políticas	ocorreu	a	partir	das	Conferências	Nacionais	
de	 Saúde	 e	 das	 orientações	 da	 OMS,	 as	 quais	 incentivaram	 a	
adoção	de	práticas	terapêuticas	integrativas	e	complementares.	Se	
considerarmos	que	o	nosso	país	possui	entre	15	e	20%	de	toda	a	
biodiversidade	mundial,	o	estabelecimento	de	uma	política	nacional	
de	 medicamentos	 fitoterápicos,	 baseada	 nessa	 biodiversidade,	
torna-se	 potencialmente	 promissora	 de	 ser	 utilizada,	 desde	 que	
obedecidos	 os	 critérios	 de	 eficácia,	 segurança	 e	 qualidade	 de	
qualquer	medicamento.
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Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares  
no SUS (PNPIC)

A	 Política	 Nacional	 de	 Práticas	 Integrativas	 e	 Complementares	 no	
SUS	(PNPIC)	foi	aprovada	por	meio	da	Portaria	n.	971/GM/MS,	em	
3	de	maio	de	2006.	Essa	Política,	de	caráter	nacional,	 recomenda	
a	 adoção	 pelas	 Secretarias	 de	 Saúde	 dos	 Estados,	 do	 Distrito	
Federal	 e	 dos	 Municípios,	 da	 implantação	 e	 implementação	 de	
ações	e	serviços	relativos	às	Práticas	Integrativas	e	Complementares	
–	 Acupuntura/Medicina	 Tradicional	 Chinesa,	 Homeopatia,	 Plantas	
Medicinais/Fitoterapia	e	Termalismo/Crenoterapia.

Para conhecer todas as diretrizes da PNPIC, acesse a política na 

Biblioteca da unidade. Veja, em especial, diretrizes, na p. 25.

Ambiente Virtual

Resumidamente,	 os	 objetivos	 e	 os	 eixos	 das	 diretrizes	 da	 PNPIC	
podem	ser	visualizados	pela	imagem:

prevenção de agravos e da 
promoção e recuperação da saúde, 
com ênfase na atenção básica, 
voltada para o cuidado continuado, 
humanizado e integral em saúde;

contribuir para o aumento da 
resolubilidade do Sistema e 
ampliação do acesso, garantindo 
qualidade, eficácia, eficiência e 
segurança no uso;

racionalização das ações de saúde;

controle/participação social.

atenção à saúde

financiamento

capacitação

acesso a 
medicamentos

acompanhamento
e avaliação

informação e
comunicação

participação
social

pesquisa
e estudos

Figura 3  – PNPIC.
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Veja	agora	as	perguntas	mais	frequentes	em	relação	às	diretrizes:

Será que as Práticas Integrativas e Complementares (PICs) podem ser 
inseridas em todos os níveis de atenção? 

Sim.	A	ênfase	é	a	atenção	básica,	mas	pode	ser	inserida	também	na	média	
e	na	alta	complexidade.	

E sobre o acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos?

Devem	 ser	 observados	 os	 aspectos	 legais	 e	 técnicos,	 como	 foi	 visto	 no	
Módulo	2	do	Curso,	para	o	cumprimento	das	boas	práticas	de	manipulação	
e	dos	critérios	de	qualidade,	eficácia,	eficiência	e	segurança	no	uso.

Além	do	financiamento	para	esses	medicamentos,	devem	ser	garantidos	os	
serviços	e	as	linhas	de	pesquisas.

Apenas os farmacêuticos são os profissionais que atuam nas PICs? 

Não,	outros	profissionais	com	habilitação	em	homeopatia	e	 fitoterapia,	no	
nosso	caso,	podem	atuar	nas	PICs.	Dentro	da	lógica	da	Estratégia	da	Saúde	
da	Família,	as	PICs	devem	ser	implementadas	em	caráter	multiprofissional.	

Cabe	ressaltar	que	os	profissionais	no	SUS	devem	estar	capacitados,	
em	 conformidade	 com	 os	 princípios	 e	 as	 diretrizes	 estabelecidas	
para	educação	permanente.	Tanto	os	profissionais	de	saúde,	como	
gestores	e	usuários	do	SUS	devem	receber	informação,	a	partir	de	
uma	estratégia	de	divulgação	dos	conhecimentos	básicos	das	PICs.	
Inclusive	a	participação	social	deve	ser	fortalecida.

Uma	 pesquisa	 realizada	 pelo	 Departamento	 de	 Atenção	 Básica	 da	
Secretaria	de	Atenção	à	Saúde	do	Ministério	da	Saúde	-	DAB/SAS/MS	
analisou	 o	 número	 de	municípios	 brasileiros	 que	 ofereciam	o	 serviço	
de	homeopatia	e	algum	serviço	em	fitoterapia,	em	2004	e	em	2008,	
portanto,	antes	e	após	a	publicação	da	Portaria	n.	971/2006,	que	aprova	
a	PNPIC.	Os	resultados	de	tal	pesquisa	permitiram	constatar	que:

•	 A	 aprovação	 da	 PNPIC	 no	 SUS,	 em	 2006,	 proporciou	 um	
aumento	 no	 número	 de	 municípios	 que	 oferecem	 serviço	 de	
homeopatia	e	fitoterapia,	passando	de	158	para	285	municípios	
e	de	116	para	342,	respectivamente;

•	 Em	 2004,	 o	 percentual	 de	 farmácias	 de	 manipulação	 com	
farmacêutico	homeopata	 responsável	 foi	de	7,4%,	 já	em	2008	
esse	percentual	elevou-se	para	70,0%.
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•	 Os	dados	demonstram	que	46,87%	dos	municípios	garantem	os	
medicamentos	fitoterápicos	por	meio	de	farmácia	de	manipulação	
própria,	 35,42%	 por	 meio	 de	 farmácia	 de	 manipulação	
conveniada	e	20,31%	por	meio	de	medicamentos	fitoterápicos	
industrializados.

Até	 aqui	 foi	 possível	 conhecer	 os	 objetivos	 e,	 resumidamente,	 as	
principais	diretrizes	da	PNPIC.	Além	da	atenção	à	saúde	e	do	acesso	
a	 medicamentos,	 a	 Política	 define	 diretrizes	 para	 capacitação,	
informação/comunicação,	pesquisas	e	estudos,	participação	social,	
monitoramento/avaliação	e	financiamento.

Reflexão

É possível garantir qualidade, segurança e eficácia para os serviços de 

Homeopatia e Fitoterapia?

Bem,	você	já	atualizou	seus	conhecimentos	sobre	a	homeopatia	no	
Módulo	 2	 -	Medicamento	 como	 insumo	para	 a	 saúde	 -	 e	 já	 sabe	
que	essa	é	uma	opção	terapêutica	que	pode	atuar	na	promoção	da	
saúde	e	na	prevenção	e	resolução	de	agravos,	além	de	ter	uma	boa	
aceitação	por	parte	dos	usuários.	

Você encontra, na Biblioteca da unidade, um estudo realizado em 

Salvador/BA sobre a Homeopatia no SUS e a representação dos usuários 

sobre o medicamento homeopático, de Monteiro e Iriart, publicado no 

periódico Cadernos de Saúde Pública.

Ambiente Virtual
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Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF)

Além	dos	aspectos	técnicos	e	legais,	estudados	no	Módulo	2,	chegou	
o	momento	de	conhecer	a	Política	Nacional	de	Plantas	Medicinais	e	
Fitoterápicos	 (PNPMF).	 Essa	 Política,	 aprovada	 em	 2006,	 por	meio	
do	 Decreto	 n.	 5.813,	 é	 de	 caráter	 interministerial	 e	 foi	 construída	
paralelamente	à	PNPIC,	para	garantir	a	qualidade,	segurança	e	eficácia	
de	plantas	medicinais	e	fitoterápicos	em	toda	a	sua	cadeia	produtiva,	
desde	o	cultivo	de	plantas	medicinais	 até	a	dispensação	delas,	 em	
suas	diferentes	formas,	ao	usuário,	em	âmbito	público	e	privado.

Para conhecer as diretrizes da PNPMF, acesse a política na Biblioteca da 

unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Com	 a	 finalidade	 de	 desenvolver	 as	 diretrizes	 e	 subdiretrizes	 da	
PNPMF,	foi	construído,	com	a	participação	do	governo	e	da	sociedade,	
o	 Programa	 Nacional	 de	 Plantas	 Medicinais	 e	 Fitoterápicos	 que	
define	os	gestores,	prazos	e	recursos	para	as	ações	estabelecidas,	
nos	seguintes	eixos:	regulamentação;	recursos	humanos;	pesquisa,	
desenvolvimento	e	inovação	(PD&I);	informação/comunicação;	SUS;	
conhecimento	 tradicional	 e	 popular;	 cultivo	 e	 manejo	 de	 plantas	
medicinais;	 produção	 de	 medicamentos	 fitoterápicos;	 cadeia	
produtiva	e	recursos/financiamento.

O	 Programa	 Nacional	 de	 Plantas	 Medicinais	 e	 Fitoterápicos	 foi	
aprovado	 por	meio	 da	 Portaria	 Interministerial	 n.	 2.960/2008,	 que	
também	criou	o	Comitê	Nacional	de	Plantas	Medicinais	e	Fitoterápicos.

No AVEA, você encontra um vídeo sobre o Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, produzido pelo Ministério da Saúde. 

Ambiente Virtual
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Resumidamente,	 os	objetivos	 e	os	 eixos	das	diretrizes	da	PNPMF	
podem	ser	visualizados	pela	seguinte	imagem:

“Garantir à população brasileira o acesso 
seguro e o uso racional de plantas medicinais 
e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável 
da biodiversidade, o desenvolvimento da 
cadeia produtiva e da indústria nacional”.

regulamentação

comercialização PD&I

SUS

recursos
humanos

recursos/
financiamento

informação e
comunicação

produção de
fitoterápicos

conhecimento
tradicional e

popular

manejo e
cultivo de plantas

medicinais

Figura 4 - Diretrizes da PNPMF.

Por que começar a implementar um Programa com a regulamentação? 

Porque a regulamentação definirá as normas para o cultivo, o manejo 

sustentável, a produção, a distribuição e o uso de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos, considerando as experiências da sociedade 

civil nas suas diferentes formas de organização. Alguns dos aspectos 

legais foram abordados no Módulo 2.

Reflexão

Cultivo,	manejo	sustentável,	produção,	distribuição	e	uso	de	plantas	
medicinais	 e	 medicamentos	 fitoterápicos	 parecem	 compor	 uma	
cadeia	produtiva.	É	isso	mesmo!	E	todos	os	profissionais	envolvidos	
nessa	cadeia	produtiva	devem	ser	capacitados.

Além	da	capacitação	dos	profissionais	envolvidos,	também	devem	ser	
capacitados	os	pesquisadores,	uma	vez	que	as	diretrizes	da	PNPMF	
determinam	 fomentar	PD&I,	com	base	na	biodiversidade	brasileira,	
abrangendo	 espécies	 vegetais	 nativas	 e	 exóticas	 adaptadas,	
priorizando	as	necessidades	epidemiológicas	da	população.	
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Ainda	na	área	de	PD&I,	deve	ser	promovida	a	interação	entre	o	setor	
público	 e	 a	 iniciativa	 privada,	 universidades,	 centros	 de	 pesquisa	
e	organizações	não	governamentais;	bem	como	deve	ser	 apoiada	
a	 implantação	 de	 plataformas	 tecnológicas,	 como	 piloto	 para	 o	
desenvolvimento	 integrado	 de	 cultivo	 de	 plantas	 medicinais	 e	
produção	de	medicamentos	fitoterápicos.

Quanto	à	informação/comunicação,	devem	ser	estimulados	espaços	
apropriados	para	a	informação	e	discussão	de	questões	pertinentes	
ao	 tema	 plantas	 medicinais	 e	 medicamentos	 fitoterápicos,	 para	 a	
difusão	do	conhecimento	e	para	promover	o	uso	racional	de	plantas	
medicinais	e	medicamentos	fitoterápicos.

No	SUS,	a	PNPMF	tem	interface	com	três	áreas,	conforme	a	imagem	
a	seguir:

SUS

atenção
à saúde

capacitação

serviço

assistência
farmacêutica

complexo
produtivo

elenco de 
referência 

da assistência 
farmacêutica básica

estruturação
de serviços

laboratórios
públicos

e privados

Figura 5 – Interfaces da PNPMF. 

Vimos,	 no	 início	 desta	 unidade,	 que	 o	 conhecimento	 tradicional	 e	
o	 popular	 são	 fontes	 estratégicas	 de	 informações	 preliminares	 de	
eficácia	 ou	 toxicidade	 das	 plantas	 medicinais,	 as	 quais	 orientam	
os	 estudos	 científicos.	 Esses	 saberes	 e	 práticas	 populares	 e	
tradicionais	são	decorrentes	da	sociodiversidade	e,	nesse	sentido,	é	
imprescindível	promover	o	resgate,	o	reconhecimento	e	a	valorização	
das	práticas	tradicionais	e	populares	de	uso	de	plantas	medicinais	e	
remédios	caseiros,	como	elementos	para	a	promoção	da	saúde.	

A	partir	 de	 agora,	 vamos	 analisar	 com	mais	 detalhes	 cada	diretriz	
proposta	na	PNPMF.
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Para		garantir	a	qualidade	da	matéria	prima,	as	plantas	medicinais	devem	
ser	cultivadas	e	manejadas	segundo	as	Boas Práticas de Cultivo1.	O	
cultivo	deve	ser	preferencialmente	orgânico	ou	agroecológico,	com	a	
inclusão	da	agricultura	familiar	nas	cadeias	e	nos	arranjos	produtivos	
das	plantas	medicinais,	insumos	e	medicamentos	fitoterápicos.

O	 estímulo	 da	 produção	 de	 medicamentos	 fitoterápicos	 em	 escala	
industrial	 –	 por	 meio	 do	 apoio	 à	 pesquisa,	 ao	 desenvolvimento	 e	
à	 inovação;	 das	 parcerias	 entre	 entidades	 e	 órgãos	 do	 setor;	 e	
pelo	 desenvolvimento	 de	 uma	 política	 com	 incentivos	 financeiros	 –	
favorecerá	a	produção	nacional,	a	ampliação	do	parque	tecnológico	e,	
consequentemente,	diminuirá	a	dependência	tecnológica	externa.	Aliado	
a	 isso,	 a	 produção	 de	 medicamentos	 fitoterápicos,	 por	 laboratórios	
farmacêuticos	públicos,	poderá	proporcionar	agilidade	ao	processo	de	
aquisição,	 facilitando	o	acesso	aos	medicamentos	 fitoterápicos	pelos	
usuários	do	SUS,	e	promovendo	resposta	rápida	às	políticas	de	Estado.

O	estímulo	à	produção	em	escala	 industrial,	ao	desenvolvimento	de	
tecnologia	e	à	melhoria	dos	padrões	de	qualidade,	resultará	em	maior	
valor	agregado	para	plantas	medicinais	e	medicamentos	fitoterápicos.	
Isso	favorecerá,	ainda,	as	exportações,	especialmente	para	o	Mercosul.

O	 incentivo	 à	 produção	 de	 plantas	 medicinais	 e	 medicamentos	
fitoterápicos	 deverá	 ocorrer	 a	 partir	 da	 criação	 de	 linhas	 de	
financiamento	e	de	mecanismos	de	incentivos	fiscais	e	desoneração	
tributária	 para	 insumos	 e	 produtos	 fabricados	 a	 partir	 de	 plantas	
medicinais,	considerando	toda	a	cadeia	produtiva.	Deverá	ser	criado	
um	 programa	 para	 o	 Programa	 Nacional	 de	 Plantas	 Medicinais	 e	
Fitoterápicos	no	Plano	Plurianual	 (PPA).	Os	produtos	prioritários	ao	
Ministério	da	Saúde	contribuirão	para	o	 fortalecimento	da	 indústria	
farmacêutica	 nacional	 e	 de	 toda	 a	 cadeia	 produtiva	 de	 plantas	
medicinais	e	medicamentos	fitoterápicos.

O	 processo	 do	 Programa	 Nacional	 de	 Plantas	 Medicinais	 e	
Fitoterápicos	na	cadeia	produtiva	inicia	no	conhecimento	tradicional,	
até	chegar	ao	usuário.	Regulamentação,	pesquisa	e	financiamento	
devem	permear	todo	esse	processo.	

A	agricultura	familiar	e	o	complexo	produtivo	são	estratégicos	para	o	
governo,	como	pode	ser	visto	na	figura	a	seguir:

Você já conheceu o material 
“Plantas Medicinais 

& Orientações Gerais 
para o Cultivo - 1” na 
Unidade 3 do Módulo 

2 - Estudo de aspectos 
técnicos relacionados aos 

medicamentos fitoterápicos, 
visando a sua inserção 

nos serviços públicos de 
saúde. Você pode revê-lo 
na Biblioteca da referida 

unidade.

1
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Figura 6 – O processo do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

A	Portaria	Interministerial	n.	2.960/2008	define	os	gestores	federais	
como	os	responsáveis	para	a	implementação	do	Programa	Nacional	
de	 Plantas	 Medicinais	 e	 Fitoterápicos,	 no	 entanto,	 as	 ações	
acontecerão	nos	municípios	e	estados.	E	para	isso,	é	importante	que	
haja	um	movimento	para	a	aprovação	de	regulamentação	municipal	
ou	 estadual,	 por	 meio	 dos	 Conselhos	 Municipais	 e	 Estaduais	 de	
Saúde.	 Assim,	 esse	 processo	 será	 referendado	 por	 usuários,	
trabalhadores,	prestadores	de	serviços	e	gestores	do	SUS.	Porém	a	
facilidade	e	celeridade	desse	processo	vai	depender	do	apoio	político	
existente.	É	preciso	avaliar	se	é	possível	o	Município	e/ou	o	Estado	
aprovarem	leis,	decretos	ou	outro	instrumento	jurídico	que	garantam	
a	implementação	dessas	políticas.

A	 implementação	 da	 Política	 Nacional,	 por	 meio	 do	 Programa	
Nacional	de	Plantas	Medicinais	e	Fitoterápicos	é	um	passo	importante	
para	garantir	qualidade,	segurança	e	eficácia	de	plantas	medicinais	e	
medicamentos	fitoterápicos.

Lição 4 - Estratégias para a implantação das práticas não hege-
mônicas

Especializando,	você	viu	no	início	desta	unidade	que	a	população	utiliza	
plantas	medicinais	baseada	na	experiência	e	conhecimento	popular	
-	 com	 ou	 sem	 a	 aprovação	 do	 sistema	 formal	 de	 saúde,	 registro,	
controle	de	qualidade	e	tudo	mais.	É	uma	realidade	que	não	podemos	
simplesmente	negar	ou	rejeitar:	é	uma	forma	de	buscar	alívio,	conforto	
e	bem-estar,	acessível	financeira,	geografica	e	culturalmente.	
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Por	 outro	 lado,	 há	 uma	 diversidade	 biológica	 à	 disposição,	 com	
grande	potencial	de	produção	de	medicamentos,	para	a	prevenção	
de	doenças,	de	agravos	ou	para	a	promoção	da	saúde.	

E	as	perguntas	retornam:

•	 Como	 lidar	 com	 a	 realidade	 do	 usuário	 (prática	 tradicional	 e	
necessidades	terapêuticas	mais	efetivas)	e	a	realidade	do	sistema	
em	vigor?

•	 Como	 incentivar	 a	 prática	 tradicional/popular	 empírica	 do	 uso	
de	 plantas	 para	 o	 cuidado	 com	 a	 saúde?	 Existem	 evidências	
científicas	que	garantam	segurança	e	eficácia	nessas	práticas?	
E	a	qualidade?

•	 Como	estimular	práticas	com	o	intuito	de	aumentar	a	resolutividade	
do	sistema?

No	Módulo	2	você	viu	um	arcabouço	técnico	e	legal	que	visa	garantir	
segurança,	 eficácia	 e	 qualidade	 tanto	 para	 plantas	 medicinais	
e	 medicamentos	 fitoterápicos,	 quanto	 para	 medicamentos	
homeopáticos.	 E	 nesta	 unidade,	 você	 tomou	 conhecimento	 das	
políticas	 públicas	 nessa	 área,	 que	 visam	 o	 acesso	 a	 serviços	 e	
produtos,	capacitação	de	recursos	humanos,	incentivo	a	pesquisas,	
monitoramento	 e	 avaliação,	 entre	 outras	 diretrizes	 que	 visam	
aumentar	a	resolutividade	do	sistema	público	de	saúde.

E agora, como lidar com a realidade do usuário, da prática tradicional, 

de seu conhecimento e interesse por plantas medicinais, medicamentos 

fitoterápicos e homeopáticos, pela necessidade de terapêuticas mais 

efetivas e a realidade do sistema em vigor? Qual é a realidade do sistema em 

seu município? O sistema em vigor é resolutivo? Ou não? Os usuários teriam 

interesse na fitoterapia e/ou na homeopatia como opções terapêuticas?

Reflexão

Agora	 será	mostrado	 a	 você	 como	 aproveitar	 as	 oportunidades	 e	
aplicar	estratégias	para	a	 inserção	de	práticas	não	hegemônicas	a	
partir	de	algumas	situações	cotidianas	da	assistência	farmacêutica.
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Situação 1: Utilização de plantas medicinais in natura

O	uso	de	plantas	conhecidas	pela	comunidade	há	muito	tempo,	para	
as	 quais	 existe	 experiência	 e	 conhecimentos	 populares	 históricos,	
expressam	a	forma	de	entendimento	sobre	as	doenças	e	a	saúde	no	
contexto	cultural	de	uma	comunidade.	É	bastante	importante	que	os	
farmacêuticos	da	região	reconheçam	este	uso,	conheçam	as	plantas	
utilizadas	e	as	formas	empregadas.

Vale	ressaltar	que	nesta	modalidade	não	há	garantia	sobre	a	eficácia	
e	 a	 segurança	 dos	 produtos	 utilizados.	 Esta	 prática	 está	 apoiada	
em	referenciais	culturais/tradicionais,	que,	de	certa	forma,	implicam	
apenas	em	um	menor	risco	da	utilização,	devido	ao	uso	consagrado.

Situação 2: Plantas medicinais cultivadas em hortos

Muitos	municípios	oferecem	mudas	de	plantas	medicinais	cultivadas	
em	hortos,	 cujas	 espécies	 foram	devidamente	 identificadas.	Neste	
caso,	os	usuários	podem	ser	orientados	a	preparar	remédios	caseiros.	
No	caso	dos	hortos,	é	importante	a	parceria	da	Secretaria	Municipal	
de	Saúde	com	órgãos	ligados	ao	cultivo	de	plantas	medicinais,	como	
Universidades,	Secretarias	Municipais	de	Agricultura,	para	que	haja	
acompanhamento	de	profissionais	da	área	de	agronomia	ou	biologia,	
de	forma	a	garantir	a	correta	 identificação	das	espécies.	Os	hortos	
devem	atender	as	boas	práticas	de	cultivo	e	manejo.	

Situação 3: Farmácia Viva

As	 plantas	 medicinais	 também	 podem	 ser	 dispensadas	 na	 forma	
seca,	 denominada	 droga	 vegetal.	 Esta	 pode	 ser	 adquirida	 de	
fornecedores	 qualificados	 ou	 ainda	 processada	 em	 farmácia	 de	
manipulação	ou	em	Farmácia	Viva.	A	Farmácia Viva2	foi	instituída	no	
SUS,	por	meio	da	Portaria	n.	886/GM/MS,	de	20	de	abril	de	2010,	a	
partir	da	experiência	do	Prof.	Abreu	Matos,	no	Ceará.

Link

Para conhecer uma experiência de Farmácia Viva no SUS, acesse o 

endereço: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Jaqueline%20

Guimaraes%20ok.pdf 

O Projeto Farmácias 
Vivas foi criado pelo Prof. 
Abreu Matos, em 1984, 
tendo como base o Horto 
de Plantas Medicinais 
da Universidade Federal 
do Ceará, agregado ao 
Laboratório de Produtos 
Naturais. Objetivos: oferecer 
assistência farmacêutica a 
entidades públicas, privadas 
e comunidades interessadas 
em Fitoterapia; estudar as 
plantas medicinais; distribuir 
preparações produzidas 
a partir das espécies 
cultivadas. O Projeto 
Farmácias Vivas se expandiu 
como modelo para outros 
estados.

2
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O	Ministério	da	Agricultura,	Pecuária	e	do	Abastecimento	 (Mapa)	e	
a	Anvisa	devem	elaborar,	respectivamente,	um	regulamento	técnico	
para	cultivo/manejo	de	plantas	medicinais	e	manipulação	de	plantas	
medicinais	e	fitoterápicos.	

Situação 4: Farmácias de manipulação

Outra	 possibilidade	 de	 acesso	 é	 por	 meio	 de	 medicamentos	
fitoterápicos,	elaborados	em	farmácias	de	manipulação,	públicas	ou	
conveniadas,	 desde	 que	 atendidas	 as	 normas	 sanitárias	 em	 vigor.	
As	farmácias	de	manipulação	também	podem	manipular	e	dispensar	
medicamentos	homeopáticos.

Se	o	modo	de	acesso	às	plantas	medicinais	e	aos	medicamentos	
fitoterápicos	escolhido	for	por	meio	de	farmácia	de	manipulação	ou	de	
Farmácia	Viva,	é	possível	fazer	um	cadastro	no	endereço	eletrônico	do	
DAF/MS	e	solicitar	apoio	financeiro.	O	Ministério	da	Saúde	estudará	
a	possibilidade	de	financiamento.	Também	é	possível	utilizar	os	15%	
do	recurso	estadual	e	municipal	para	a	estruturação	da	assistência	
farmacêutica,	conforme	disposto	no	artigo	5º	da	Portaria	GM/MS	n.	
4.217/2010.	

Como	 você	 já	 viu	 em	 outras	 unidades	 do	 Curso,	 essa	 Portaria	
regulamenta	e	aprova	as	normas	de	financiamento	e	de	execução	
do	Componente	Básico	do	Bloco	de	Financiamento	da	Assistência	
Farmacêutica	 e	 define	 o	 Elenco	 de	 Referência	 Nacional	 de	
Medicamentos	 e	 Insumos	 Complementares	 para	 a	 Assistência	
Farmacêutica	 na	 Atenção	 Básica.	 No	 elenco	 estão	 incluídos	 oito	
medicamentos	 fitoterápicos	 industrializados	 e	 os	 medicamentos	
homeopáticos,	 segundo	 a	 Farmacopeia	 Homeopática	 Brasileira,	
2ª	ed.,	para	serem	financiados	com	recurso	da	Portaria	GM/MS	n.	
4.217/2010.	Para	 a	 aquisição	 e	 qualificação	de	 fornecedores,	 são	
dadas	orientações	em	uma	Nota	Técnica,	disponibilizada	no	endereço	
eletrônico	do	DAF/SCTIE/MS.	

Você pode acessar a Portaria GM/MS n. 4.217/2010 e a Nota Técnica do 

DAF na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Cabe	lembrar	que,	para	fins	de	financiamento,	os	fitoterápicos	e	os	
medicamentos	industrializados	devem	ser	pactuados	pelos	gestores	
nas	Comissões	Intergestoras	Bipartite	-	CIB.	
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Conforme	você	aprendeu	na	lição	3	desta	unidade,	é	preciso	contar	
com	recursos	humanos	qualificados	para	a	prescrição,	a	manipulação	
e	a	distribuição	de	plantas	medicinais	e	medicamentos	fitoterápicos	
e	homeopáticos,	assim	como	para	o	cultivo	e	o	manejo	de	plantas	
medicinais.

Para	 facilitar	 o	 estudo,	 a	 aquisição	 e	 a	 distribuição,	 as	 plantas	
medicinais	e	os	medicamentos	fitoterápicos	devem	ser	selecionados	
por	meio	de	uma	relação	municipal,	baseada	na	relação	nacional,	a	
Renafito.

A	 Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	 Fitoterápicos	 está	 sendo	
elaborada	por	uma	Comissão	Multidisciplinar	vinculada	ao	Ministério	
da	Saúde	e	tem	o	objetivo	de	selecionar	medicamentos	fitoterápicos	
utilizados	e	com	registro	no	país	(Anvisa)	para	os	quais	haja	um	bom	
nível	de	conhecimento	clínico	referente	a	sua	segurança	e	eficácia.	
Se	 uma	 espécie	 foi	 incluída	 na	 Renafito	 significa	 que	 esta	 possui	
respaldo	tecnico-científico	quanto	ao	seu	uso	como	medicamento.	

No	 caso	 dos	 medicamentos	 homeopáticos,	 estes	 devem	 ser	
selecionados	e	devem	ter	definidos:	potência,	escala,	método,	forma	
farmacêutica	e	volume	a	ser	dispensado.

Caso	 sejam	 considerados	 para	 uso	 medicamentos	 fitoterápicos	
que	 não	 tenham	 sido	 avaliados	 e	 acreditados	 pelo	 Ministério	 da	
Saúde,	deve-se	buscar	informações	clínicas	que	assegurem	eficácia	
e	 segurança	 dos	mesmos.	 Para	 tal,	 sugere-se	 a	 formação	 de	 um	
grupo	de	estudo	multiprofissional	que	seja	capaz	de	discutir	e	avaliar	
criteriosamente	 os	 candidatos,	 de	 modo	 a	 depurar	 os	 aspectos	
culturais	que	permeiam	a	efetividade	 terapêutica.	Dentre	as	 fontes	
de	 pesquisa	 científica	 onde	 é	 possível	 obter	 informações	 clínicas	
confiáveis	tem-se:

•	 http://www.cochrane.org/cochrane-reviews

•	 http://www.bvs.br

•	 http://www.tripdatabase.com

É	recomendável	que	o	grupo	de	estudo	ou	comissão	formada	tenha	
domínio	da	 língua	 inglesa	além	do	olhar	 treinado	para	 realizar	este	
tipo	de	avaliação.	O	Ministério	da	Saúde,	por	meio	do	Departamento	
de	Ciência	e	Tecnologia	(DECIT),	pode	fornecer	subsídios	e	auxiliar	a	
tomada	de	decisões	do	grupo.
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Link

Você pode acessar a página do DECIT no endereço:

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=963

Você conhece alguma experiência municipal de disponibilização de 

medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, ou de outras práticas 

integrativas?

Além disso, você conhece alguma experiência com fitoterapia que 

faça os registros e disponibilize os dados contendo os resultados do 

tratamento?

Reflexão

Quanto	mais	você	se	envolver	com	a	fitoterapia	e	as	plantas	medicinais,	
mais	você	irá	perceber	que	há	uma	escassez	de	estudos	clínicos	que	
possam	garantir	a	segurança	e	a	eficácia	dos	tratamentos.	Apesar	
da	consagração	do	uso,	a	comprovação	da	efetividade	é	na	maioria	
dos	casos,	inexistente.

Uma	 forma	de	 reverter	 este	 quadro	 se	dá	 através	do	 registro	 dos	
dados	da	utilização	e	dos	resultados	obtidos,	os	quais	possam	ser	
disponibilizados	para	todo	o	sistema	de	saúde.

A	efetividade	do	tratamento	é	o	melhor	resultado	que	um	programa	de	
fitoterapia	pode	produzir.	Portanto,	ao	participar	deste	tipo	de	iniciativa,	
é	fundamental	que	seja	priorizado	a	coleta	e	a	disponibilização	dos	
dados	referentes	aos	resultados	dos	tratamentos	utilizados.	

Desta	 forma,	 você	 estará	 contribuindo	 para	 mudar	 a	 história	 da	
fitoterapia	no	país!
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Nós fomos conhecer duas experiências municipais: conhecemos as 

cidades de Campinas (SP) e Vitória (ES); falamos com farmacêuticos, 

com prescritores, com usuários; visitamos unidades de saúde e 

registramos essas experiências de gestão de programas municipais de 

fitoterapia em um vídeo que você pode acessar no AVEA.

Nesses dois municípios há uma história de desenvolvimento de 

atividades relacionadas a práticas integrativas, especialmente com 

fitoterapia, que data de 1990. Há, portanto, um contexto político, social, 

cultural, e profissionais envolvidos que caracterizam os programas 

e refletem diretamente na gestão: contam com forte reconhecimento 

da população, apoiam-se em legislações municipais, contam com 

profissionais capacitados e comprometidos, financiamento bem 

definido. Esse cenário não se constituiu do dia para noite, nem 

acontece por acaso! É importante saber reconhecer, nas experiências 

apresentadas, os caminhos seguidos, o processo construído para poder, 

a partir desses exemplos, identificar as potencialidades e os possíveis 

caminhos a seguir na realidade da sua cidade ou Estado.

Como chegaram à atualidade mantendo seus programas ativos? O que 

foi preciso adaptar, criar, negociar? Quais as dificuldades que enfrentam 

e soluções que desenvolvem?

Acompanhe nos vídeos que estão disponíveis no AVEA!

Concluímos os estudos desta unidade. Acesse o AVEA e confira as 

atividades propostas.

Ambiente Virtual
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Análise crítica

Prezados	especializandos,	assim	como	as	demais	políticas	públicas,	
as	Políticas	Nacionais	PNPIC	e	PNPMF	configuram	decisões	de	caráter	
geral	que	apontam	estratégias	de	atuação	governamental	para:

1) reduzir	os	efeitos	da	descontinuidade	administrativa	e	

2) potencializar	 os	 recursos	 disponíveis	 para	 implementar	 ações	
promotoras	da	melhoria	na	qualidade	de	vida	da	população	brasileira.

As	ações	decorrentes	dessas	políticas	irão:	

1) ampliar	as	opções	terapêuticas	e	a	melhoria	da	atenção	à	saúde	
aos	usuários	do	SUS,	 incentivando	o	auto-cuidado,	garantindo	
o	 acesso	 seguro	 e	 o	 uso	 racional	 de	 plantas	 medicinais	 e	
medicamentos	fitoterápicos;

2) fortalecer	as	cadeias	e	os	arranjos	produtivos	e	o	uso	sustentável	
da	biodiversidade	brasileira;	

3) desenvolver	o	complexo	produtivo	da	saúde;	

4) promover	a	valorização	e	preservação	do	conhecimento	tradicional.

Para	que	tudo	isso	se	concretize,	seu	trabalho	será	fundamental!	Agora	
vocês	já	sabem	que	os	instrumentos	estão	disponibilizados,	sabem	
como	acessá-los,	sabem	como	gerir	o	processo,	e,	principalmente,	
conhecem	 as	 necessidades	 e	 os	 anseios	 de	 seu	 público-alvo...	
Vamos	trabalhar	para	garantir	o	acesso	às	práticas	não	hegemônicas	
e	aos	medicamentos!
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Fechamento do Módulo

Mais	um	Módulo	finalizado!	E	fica	mais	forte	a	certeza	de	que	a	forma	
como	 compreendemos	 as	 pessoas,	 a	 dinâmica	 da	 sociedade	 e	
as	 políticas,	 direcionam	 as	 posturas	 profissionais	 que	 adotamos	 e	
defendemos.	

Fica	mais	 evidente	 que	 há	 sempre	 uma	 correlação	 de	 forças	 que	
define	as	políticas	e	as	praticas	no	âmbito	da	saúde,	que	estas	não	
dependem	apenas	de	técnicas	aprendidas	e	repetidas	no	cotidiano:	
são	produtos	sociais.	

E	esta	é	a	maior	expressão	que	podemos	definir	para	o	SUS:	uma	
política	social,	reflexo	da	sociedade	brasileira,	espaço	de	cidadania	
e	de	inovação	nas	práticas	administrativas,	terapêuticas	e	culturais,	
apoiado	em	bases	 legais	e	 ideológicas	bastante	marcantes	para	a	
nossa	 história	 e	 para	 o	 nosso	 futuro.	 E	 é	 sobre	 esta	 base	 legal	 e	
ideológica	do	SUS	que	desenvolvemos	nosso	saber,	nosso	fazer,	em	
todos	os	níveis.	É	com	este	referencial	que	se	desenvolvem	formas	
participativas	de	gestão,	valorizando	a	coletividade	e	a	transparência,	
promovendo	 o	 sentimento	 de	 pertencimento	 –	 do	 SUS	 para	 as	
pessoas	e	as	pessoas	para	com	o	SUS	–	que	permite	potencializar	
os	recursos	financeiros,	humanos,	sociais	e	culturais	tão	férteis	nesta	
grande	política	pública	brasileira.

No	nosso	SUS	e	para	o	nosso	SUS	você	está	desenvolvendo	o	Plano	
Operativo,	 interagindo,	buscando	compreender	suas	deficiências	e	
suas	potencialidades.	Vamos	agora	para	o	Módulo	4	 traduzir	 todo	
este	 referencial	 em	 nossos	 serviços	 cotidianos,	 aprimorando-os	
técnica	e	politicamente.
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