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2UNIDADE 4 - ESTUDO DE ASPECTOS TÉCNICOS 
E LEGAIS RELACIONADOS AOS MEDICAMENTOS 
FITOTERÁPICOS VISANDO SUA INSERÇÃO NOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Ementa da Unidade

•	 Política	 Nacional	 de	 Práticas	 Integrativas	 e	 Complementares	
(PNPIC)	–	SUS.	

•	 A	 história	 do	 uso	 de	 plantas	 medicinais,	 o	 seu	 potencial	
terapêutico	e	o	seu	uso	como	fonte	de	medicamentos.

•	 Resoluções	sobre	medicamentos	fitoterápicos	e	seu	impacto	na	
eficácia,	segurança	e	qualidade	desses	produtos.

•	 As	potencialidades	e	os	riscos	da	Fitoterapia	no	SUS.

•	 Critérios	para	selecionar	e	qualificar	fornecedores	de	fitoterápicos.

Carga horária da unidade: 5 horas

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Reconhecer	o	processo	de	construção	da	Política	Nacional	de	
Práticas	Integrativas	e	Complementares	(PNPIC)	–	SUS.

•	 Identificar	a	história	do	uso	de	plantas	medicinais,	o	seu	potencial	
terapêutico	e	o	seu	uso	como	fonte	de	medicamentos.

•	 Relacionar	 a	 história	 de	 resoluções	 sobre	 o	 registro	 de	
medicamentos	fitoterápicos	e	seu	impacto	na	eficácia,	segurança	
e	qualidade	desses	produtos.

•	 Destacar	 as	 potencialidades	 e	 os	 riscos	 na	 implantação	 da	
Fitoterapia	no	SUS.

•	 Conhecer	os	critérios	para	selecionar	e	qualificar	os	fornecedores	
de	fitoterápicos.
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Apresentação

As potencialidades de uso das plantas medicinais encontram-se longe de estar 
esgotadas, afirmação endossada pelos novos paradigmas de desenvolvimento 
social e econômico baseados nos recursos renováveis. Novos conhecimentos e 
novas necessidades certamente encontrarão, no reino vegetal, soluções, por meio 
da descoberta e do desenvolvimento de novas moléculas com atividade terapêutica 
ou com aplicações tanto na tecnologia farmacêutica quanto no desenvolvimento 
de fitoterápicos com maior eficiência de ação (SCHENKEL et al.,2003).

Com	 esse	 texto,	 de	 autoria	 do	 Prof.	 Eloir	 Paulo	 Schenkel,	 com	 o	
qual	vocês	tiveram	contato	no	início	deste	2º	módulo,	é	possível	ter	
uma	noção	do	potencial	dos	produtos	de	origem	natural	no	arsenal	
terapêutico.

As	 plantas	 são	 a	matéria-prima	 para	 a	 fabricação	 de	 fitoterápicos	
e	 outros	medicamentos.	 Além	de	 seu	 uso	 como	 substrato	 para	 a	
fabricação	 de	 medicamentos,	 as	 plantas	 são	 também	 utilizadas	
em	 práticas	 populares	 e	 tradicionais	 como	 remédios	 caseiros	 e	
comunitários,	processo	conhecido	como	medicina	tradicional.

No	 decorrer	 desta	 unidade	 você	 aprenderá	 sobre	 os	 aspectos	
relacionados	 à	 Política	 Nacional	 de	 Práticas	 Integrativas	 do	 SUS	
(PNPIC),	abordando,	de	forma	mais	específica,	os	aspectos	técnicos	
e	 legais	 dos	 fitoterápicos.	 Esse	 conteúdo	 foi	 contemplado	 neste	
Curso	 por	 entendermos	 que	 é	 indispensável	 a	 nós	 farmacêuticos	
estarmos	 capacitados	 a	 estabelecer	 critérios	 técnicos	 na	 seleção	
e	 aquisição	desses	produtos,	 permitindo,	 assim,	 uma	 implantação	
segura	e	eficaz	dessa	política	no	sistema	de	saúde.	

Conteudista responsável: 

Flávio	Henrique	Reginatto

Conteudista de referência: 

Flávio	Henrique	Reginatto

Conteudistas de gestão: 

Silvana	Nair	Leite	
Maria	do	Carmo	Lessa	Guimarães
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Lição 1 –  A Política Nacional de Práticas Integrativas e Comple-
mentares (PNPIC) – SUS e a história do uso de plantas medicinais

Nesta	lição,	você	aprenderá	como	ocorreu	o	processo	de	construção	
da	 Política	 Nacional	 de	 Práticas	 Integrativas	 e	 Complementares	
(PNPIC)	 –	 SUS	 e	 a	 sua	 relação	 com	 a	 história	 do	 uso	 de	 plantas	
medicinais.

Como	esse	é	um	assunto	bastante	amplo,	preste	atenção	nas	leituras	
e	links	indicados	no	decorrer	do	texto.

Para	 começar,	 é	 indispensável	 relembrar	 uma	 definição	 básica	 da	
unidade	1,	deste	módulo:	 	Estudo	de	aspectos	 legais	relacionados	
aos	Medicamentos	e	seus	 impactos	na	assistência	 farmacêutica	e	
ter	clara	a	diferença	entre	“remédio”	e	“medicamento”	fitoterápico.

Medicamento Fitoterápico é um “Medicamento” obtido empregando-

se exclusivamente matérias-primas vegetais. É caracterizado pelo 

conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância da sua qualidade.

Por	outro	lado	um	remédio	natural	não	é	um	medicamento,	mas	uma	
planta	 usada	 em	 sua	 forma	 in natura	 para	 um	 fim	 terapêutico,	 sem	
comprovação	científica,	registro	ou	controle	de	efeitos	positivos	ou	não.

Compreenda:

Remédio

Chá

Medicamento

Fitoterápicos

Figura 1 - Diferença entre remédio e medicamento.
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Os	critérios	técnicos	serão	abordados,	de	forma	mais	detalhada,	no	
decorrer	desta	unidade.	Para	entender	como	se	chegou	a	essa	política	
nacional,	 é	 interessante	 você	 saber	 que	 em	 várias	 Conferências	
Nacionais	de	Saúde	 foram	 lançadas	diretrizes	e	 recomendações	a	
esse	respeito.	Todas	as	ações	foram	baseadas	nas	recomendações	
da	Organização	Mundial	 da	 Saúde  (OMS)	 que	 incentiva	 a	 adoção	
dessa	 prática	 terapêutica	 em	 locais	 com	 dificuldades	 de	 acesso	
a	 medicamentos	 tradicionais.	 Portanto,	 a	 construção	 da	 Política	
Nacional	 de	 Práticas	 Integrativas	 e	 Complementares	 (PNPIC1)	 no	
SUS	foi	uma	resposta	a	esse	movimento.	

Conheça	a	seguir	um	pouco	dessa	trajetória	histórica.

História do uso de Plantas Medicinais

A	busca	por	alívio	e	cura	de	doenças	por	meio	da	ingestão	de	extratos	
de	plantas,	 talvez	 tenha	sido	uma	das	primeiras	 formas	de	utilização	
dos	produtos	naturais.	A	história	do	desenvolvimento	das	civilizações	
oriental	e	ocidental	é	rica	em	exemplos	da	utilização	de	recursos	naturais	
na	 medicina,	 no	 controle	 de	 pragas	 e	 em	 mecanismos	 de	 defesa,	
merecendo	destaque	as	civilizações	egípcia,	greco-romana	e	chinesa.

A	própria	história	do	Brasil	está	intimamente	ligada	ao	comércio	de	
produtos	naturais	-	as	especiarias,	entre	as	quais	estavam	a	pimenta,	
a	noz-moscada,	o	gengibre,	a	canela	e	o	cravo,	que	eram	utilizados	
na	fabricação	de	perfumes,	óleos	e	remédios.

Esses	produtos	determinaram	várias	disputas	de	posse	da	nova	terra	
e,	 por	 fim,	 a	 colonização	 portuguesa.	 A	mais	 conhecida	 fonte	 de	
um	produto	natural	brasileiro	era	o	pau-brasil	 (Caesalpinia echinata 
Lam.),	do	qual	era	extraído	um	corante	de	cor	vermelha.	Até	o	final	do	
século	XIX	somente	os	corantes	naturais	eram	disponíveis,	tornando	
esses	produtos	valiosos	e	de	enorme	interesse	dos	colonizadores.

Caso queira relembrar a história do pau-brasil, você pode ler a matéria 

sobre a primeira contribuição dos “produtos naturais” na economia 

do país: “A exploração da árvore do pau-brasil foi a primeira atividade 

econômica empreendida pelos portugueses em território brasileiro”,  da 

revista InfoEscola, disponível no endereço: 

http://www.infoescola.com/historia/exploracao-do-pau-brasil/

Link

Você verá detalhes dessa 
política e do Programa 

Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 
no Brasil na Unidade 5 do 

Módulo 3 - Políticas de 
saúde para a inserção da 

fitoterapia e da homeopatia 
no SUS. 

1

Figura 2 - Casca do pau-brasil.
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A	 utilização	 de	 plantas	 medicinais	 é	 uma	 prática	 generalizada	 na	
medicina	caseira	há	muitos	anos,	podendo	ser	 considerada	como	
o	 resultado	 do	 acúmulo	 de	 conhecimentos	 da	 ação	 de	 vegetais	
por	diversos	grupos	étnicos.	O	profundo	conhecimento	do	arsenal	
terapêutico	da	 natureza,	 pelos	 povos	primitivos	 e	 pelos	 indígenas,	
pode	 ser	 considerado	 fator	 fundamental	 para	o	descobrimento	de	
substâncias	tóxicas	e	medicamentosas	ao	longo	do	tempo.

Algumas	curiosidades	históricas	merecem	destaque:

•	 Os	 curares,	moléculas	 protótipos	 para	 o	 desenvolvimento	 dos	
bloqueadores	 ganglionares,	 tiveram	 sua	 origem	 em	 diversas	
espécies	de	Strychnos	e	Chondodendron	americanas	e	africanas,	
utilizadas	pelos	 índios	para	produzir	 flechas	 envenenadas	para	
caça	e	pesca.	

•	 Na	Grécia	antiga,	extratos	vegetais	eram	utilizados	em	execuções,	
como	no	caso	de	Sócrates,	que	morreu	após	a	ingestão	de	uma	
bebida	à	base	de	cicuta,	que	continha	a	coniina.

•	 O	 ópio	 era	 utilizado	 desde	 a	 época	 dos	 Sumérios	 (4000	 a.c),	
havendo	relatos	na	mitologia	grega	atribuindo	à	Papoula	de	ópio	
o	simbolismo	de	Morfeu,	o	deus	do	sono/sonho.

Você sabia de tudo isso? Para você aprofundar seu estudo a respeito 

do uso dos produtos naturais na medicina moderna leia o artigo “Os 

Produtos Naturais e a Química Medicinal”, de Viegas Junior, Bolzani e 

Barreiro, publicado na Revista Química Nova. O artigo está disponível na 

Biblioteca da unidade, no AVEA..

Ambiente Virtual

Apesar	da	grande	evolução	da	medicina,	baseada	em	fármacos	de	
origem	sintética	a	partir	da	segunda	metade	do	século	XX,	continuam	
a	existir,	principalmente	em	países	pouco	desenvolvidos,	obstáculos	
básicos	no	acesso	aos	medicamentos.	Essas	restrições	vão	desde	o	
acesso	aos	centros	de	atendimento	hospitalares	até	a	obtenção	de	
exames	e	medicamentos.	Esses	motivos,	associados	à	fácil	obtenção	
e	à	grande	tradição	do	uso	de	plantas	medicinais,	contribuem	para	
sua	utilização	pelas	populações	dos	países	em	desenvolvimento.	
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No	início	da	década	de	1990,	a	Organização	Mundial	de	Saúde	(OMS)	
divulgou	que	65-80%	da	população	dos	países	em	desenvolvimento	
dependiam	das	plantas	medicinais	como	única	forma	de	acesso	aos	
cuidados	básicos	de	saúde.

Atualmente,	grande	parte	da	comercialização	de	plantas	medicinais	
é	 feita	 por	 ervateiros,	 lojas	 de	 produtos	 naturais	 e	 também	 por	
farmácias,	 onde	 preparações	 vegetais	 são	 comercializadas	 com	
rotulação	 industrializada.	 Um	 fator	 preocupante	 é	 que,	 em	 geral,	
essas	preparações	não	possuem	certificado	de	qualidade	ou	ainda	
possuem	indicações	populares	sem	solidez	científica,	fato	que	pode	
gerar	sérios	problemas	de	saúde	pública,	como	ocorreu	com	o	uso	
indiscriminado	do	confrei.

Veja	um	trecho	da	matéria	de	Celso	Silva	sobre	o	confrei:

O caso do confrei – Um exemplo marcante sobre efeito tóxico de plantas 
medicinais no Brasil está relacionado ao uso do confrei. No início dos anos 80 foi  
amplamente divulgado na imprensa que essa planta teria fantásticas propriedades 
terapêuticas para uma série de doenças, incluindo a leucemia e até mesmo o 
câncer. A partir daí, muitas pessoas passaram a ingerir suco de confrei (folhas com 
água batidas no liquidificador) regularmente.

No entanto, estudos toxicológicos posteriores mostraram que o confrei possui 
uma substância extremamente tóxica para o fígado, o que acabou culminando na 
proibição de sua indicação para uso interno.

Relembre o caso do confrei, que foi um exemplo de uso indevido de 

plantas, lendo um trecho da matéria publicada por Celso Silva – Uso e 

abuso da fitoterapia – na Revista Eletrônica de Jornalismo Científico – 

ComCiencia.br: 

http://www.comciencia.br/reportagens/fito/fito2.htm

Link

É	 importante	 destacar,	 ainda,	 que	 o	 uso	 de	 produtos	 naturais	 de	
venda	livre	não	é	uma	realidade	exclusiva	do	Brasil,	da	América	do	
Sul	ou	dos	países	subdesenvolvidos.	Pesquisa	realizada	nos	EUA,	no	
ano	de	1997,	mostrou	que	42%	da	população	havia	utilizado	plantas	
medicinais,	pelo	menos	uma	vez	no	ano	de	1996,	em	tratamentos	

Figura 3 - Folhas do Confrei.

Fonte: http://www.radiestesia.net
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médicos	 alternativos.	 Na	 Alemanha,	 onde	 se	 consome	 metade	
dos	 extratos	 vegetais	 comercializados	 em	 toda	 a	 Europa,	 plantas	
medicinais	são	utilizadas	pela	população	para	tratar	resfriados	(66%),	
gripe	(38%),	doenças	do	trato	digestivo	ou	intestinal	(25%),	dores	de	
cabeça	(25%),	insônia	(30%),	dentre	outros.

Outro	exemplo,	que	segue	a	mesma	linha	da	ideia	antes	apresentada,	
pode	ser	observado	no	gráfico	a	seguir	(Gráfico	1),	no	qual	De	Smet	
(2005)	 retrata	 o	 impacto	 econômico	 do	 uso	 de	 fitoterápicos	 na	
comunidade	europeia,	no	ano	de	2003.	Note	os	valores	significativos,	
investidos	 pelas	 populações	 da	 Alemanha	 e	 França	 no	 uso	
desses	 produtos	 para	 o	 tratamento	 das	mais	 distintas	 patologias/
enfermidades.

Distribuição de 4.96 bilhões de dólares, no mercado europeu,
de produtos naturais de venda livre no ano de 2003

Vendas por país
Ervas Medicinais ($)

Pa
ís

es

Bélgica

Suíça

Áustria

Países Baixos

Republica Checa

Espanha

Itália

Polônia

Reino Unido

França

Alemanha

76 milhões

81 milhões

88 milhões

93 milhões

127 milhões

170 milhões

211 milhões

252 milhões

543 milhões

1.13 bilhões

2.06 bilhões

Gráfico 1 - Distribuição de 4.96 bilhões de dólares, no mercado europeu, de produtos naturais de venda livre no ano de 2003.

Fonte: DE SMET, 2005.
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Acesse dois bons textos a respeito da contribuição das plantas medicinais 

e dos produtos naturais no cenário terapêutico atual e do panorama 

internacional do uso de preparações fitoterápicas. Os artigos estão 

disponíveis para leitura na Biblioteca da unidade:

• Biodiversidade: fonte potencial para a descoberta de fármacos, de 

Barreiro e Bolzani, publicado na Revista Química Nova.

• Uso ético da biodiversidade brasileira: necessidade e oportunidade, 

de Funari e Ferro, publicado na Revista Brasileira de Farmacognosia.

Ambiente Virtual

Com	o	que	foi	visto	até	agora	você	pode	constatar	que	as	plantas	
medicinais/drogas	vegetais	possuem	amplo	potencial	para	servirem	
como	 fonte	 de	 medicamentos,	 quer	 seja	 como	 medicamento	
fitoterápico,	 medicamentos	 sintéticos	 ou	 como	 modelo/moléculas	
líderes	para	o	desenvolvimento	de	novos	fármacos.

Lição 2 – Por que normatizar esse segmento terapêutico?

Nesta	segunda	lição,	você	poderá	compreender	a	relação	entre	os	fatos	
históricos	de	resoluções	sobre	o	registro	de	medicamentos	fitoterápicos	
e	os	 impactos	dessas	resoluções	na	eficácia,	segurança	e	qualidade	
dos	produtos	fitoterápicos.	Para	isso,	você	aprenderá	sobre	a	trajetória	
histórica	das	regulamentações	no	Brasil	e	no	mundo,	a	resolução	atual	
sobre	o	tema	(RDC	n.	14,	de	31	de	março	de	2010)	e	também	o	que	
pode	ou	não	ser	registrado	como	medicamento	fitoterápico.

Conhecendo a História

No	 Brasil,	 as	 plantas	 medicinais	 da	 flora	 nativa	 são	 consumidas	
com	 pouca	 ou	 nenhuma	 comprovação	 de	 suas	 propriedades	
farmacológicas,	propagadas	por	usuários	ou	comerciantes.	Porém,	ao	
longo	dos	anos,	determinadas	plantas	se	mostraram	potencialmente	
perigosas	 e,	 por	 essa	 razão,	 devem	 ser	 utilizadas	 com	 cuidado,	
respeitando	seus	riscos	toxicológicos.

É	importante	você	saber	também	que,	historicamente,	grande	parte	
da	comercialização	de	plantas	medicinais	e	fitoterápicos	era	realizada	
livre	de	uma	regulamentação	mais	rígida,	apoiada	em	propagandas	
que	prometiam	“benefícios	seguros”,	já	que	se	trata	de	fonte	natural.	
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Muitas	vezes,	entretanto,	as	supostas	propriedades	farmacológicas	
anunciadas	não	eram	subsidiadas	cientificamente.	

Observe	 o	 exemplo	 a	 seguir,	 com	 indicações	 terapêuticas	 de	 um	
produto	considerado	natural,	que	possui	formulações	irracionais.

Veja que o "produto 
natural" possui na 

formulação 50mg de 
benzoato de lítio.

	

Figura 4 - Produtos com formulações irracionais/ilegais.

Cabe	destacar,	ainda,	a	existência	de	Critérios	Éticos	para	a	Promoção	
de	Medicamentos	da	OMS.	Apesar	destes	critérios	não	terem	força	
de	 lei,	 os	 países	 membros	 têm	 a	 obrigação	 ética	 de	 adotar	 tais	
recomendações,	que	visam	orientar	a	promoção	dos	medicamentos,	
de	tal	forma	que	os	direitos	dos	cidadãos	sejam	assegurados.

No	Brasil,	 segundo	 a	 sua	Constituição,	 o	 Estado	 deve	 proteger	 a	
pessoa	e	a	família	da	propaganda	de	produtos,	práticas	e	serviços	
que	possam	ser	nocivos	à	saúde	e	ao	meio	ambiente,	inclusive	com	
restrições	legais	à	propaganda.	Essa	monitoração	dos	comerciais	de	
produtos	sujeitos	à	vigilância	sanitária	é	estabelecida	pela	Anvisa2.	

No	caso	da	comercialização	de	plantas	medicinais,	alguns	cuidados,	
até	mesmo	para	plantas	de	uso	milenar,	devem	ser	observados,	como:

•	 NÃO	 comercializar	 as	 espécies	 pelo	 nome	 popular,	 pois	 estes	
nomes	podem	ser	distintos	nas	diferentes	regiões	do	país;	

•	 avaliar	 potenciais	 interações	 entre	 plantas	 medicinais	 e	
medicamentos	 sintéticos	 que	 possam	 estar	 sendo	 ingeridos	
simultaneamente	pelo	usuário;

•	 analisar	possíveis	quadros	de	reações	alérgicas	ou	tóxicas.

Acesse a página da Anvisa 
e confira as normas que 
regulamentam esse setor.
http://www.anvisa.gov.br/
propaganda/index.htm

2
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Analise	esta	tabela	e	identifique	alguns	efeitos	adversos	que	podem	
ocorrer	pelo	uso	de	plantas	medicinais.

Tabela 1 - Efeitos adversos que podem ocorrer pelo uso de plantas medicinais.

noMe popular espécie
efeitos adversos 

(toxicidade)
constituintes 
responsáveis

Alho
Allium sativum

(Liliaceae)
Náuseas, vômitos, 

dermatite por contato
Compostos à base

de enxofre
Aloe Aloe ferox (Liliaceae) Desconforto abdominal Antraquinonas

Angélica
Angelica archangelica

(Umbelliferae)
Fotodermatite Furanocumarinas

Anis
Pimpinella anisum

(Umbelliferae)
Dermatite por contato Anetol

Boldo
Peumus boldo 
(Monimiaceae)

Irritação renal Óleo volátil (ascaridol)

Capsicum
Capsicum annum

(Solanaceae)
Alveolite alérgica Capsaicinóides

Cássia
Cinnamomum cassia 

(Lauraceae)
Reações alérgicas Cinamaldeído

Confrei
Symphytum officinale

(Boraginaecae)
Hepatotoxicidade

Alcalóides
pirrolizidínicos

Dente-de-leão
Taraxacum officinale

(Compositae)
Reações alérgicas

por contato
Lactonas

sesquiterpênicas

Erva-de-São-João
Hypericum perforatum

(Guttiferae)
Fotodermatite Hipericina

Guaiacum
Guaiacum officinale

(Zygophyllaceae)
Dermatite por contato Resina

Mate
Ilex paraguaiensis 

(Aquifoliaceae)
Distúrbios hepáticos Xantinas

Sene
Cassia angustifolia

(Leguminoseae)

Desconforto 
abdominal, perda de 

eletrólitos e água
Antraquinonas

Fonte:  VEIGA Jr, V. F.; PINTO, A. C.; MACIEL, M. A. M. PLANTAS MEDICINAIS: CURA SEGURA? (2005).

Monografias	sobre	plantas	medicinais	começaram	a	ser	publicadas	
no	 início	 da	 década	 de	 1980.	 Diferentes	 das	 farmacopeias,	 cujos	
objetivos	 mais	 específicos	 seriam	 os	 de	 estabelecer	 padrões	 de	
qualidade	 a	 que	 os	 medicamentos	 devem,	 obrigatoriamente,	
obedecer,	 essas	 monografias	 visavam	 agrupar,	 padronizar	 e	
sistematizar	o	conhecimento	das	características	e	propriedades	das	
plantas	medicinais,	tanto	para	auxiliar	os	médicos	como	para	orientar	
a	 população.	O	objetivo	 dessas	 normatizações	 é	 evitar	 problemas	
com	o	uso	de	plantas	medicinais.

Panorama internacional 

A	 legislação	 europeia	 tem	 sido	 ampliada	 por	 normas,	 como	 a	
que	 determina	 que	 o	marketing	 de	 produtos	 relacionados	 a	 ervas	
medicinais	 só	 possa	 ser	 veiculado	 mediante	 autorização	 baseada	
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nos	 resultados	 de	 testes	 que	 comprovem	 eficácia,	 qualidade	 e	
segurança.	 Regras	 de	 ajustamento	 também	 vêm	 sendo	 emitidas	
para	os	novos	países	que	entram	na	União	Europeia.	O	Comitê	da	
União	Europeia	para	Produtos	à	Base	de	Ervas	Medicinais	tem	uma	
agenda	de	regulamentações	mais	restritiva,	abrangendo	a	inclusão,	
em	julho	de	2007,	do	controle	de	todas	as	substâncias	adicionadas	
a	 alimentos	 ou	 comercializadas	 como	 suplementos	 alimentares,	
incluindo	ervas,	aminoácidos	e	ácidos	graxos.

É importante que você leia um pouco mais sobre a criação de monografias 

de plantas medicinais. Para isso, acesse o artigo: “As monografias sobre 

plantas medicinais”, disponível na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Brasil

No	Brasil,	a	normatização	teve	início	em	1996,	com	a	Portaria	n.	6	
da	então	Secretaria	de	Vigilância	Sanitária.	Posteriormente,	a	Anvisa,	
emitiu	as	resoluções	RE	n.	17,	de	25	de	fevereiro	de	2000	e	n.	48,	de	
16	de	março	de	2004	as	quais	tinham	por	objetivo	a	normatização	do	
registro	de	medicamentos	fitoterápicos.		

A	Resolução-RDC	n.	48	determinou	que	todos	os	testes	referentes	ao	
controle	de	qualidade	de	fitoterápicos	deveriam	ser	realizados	em	rede	
credenciada	no	sistema	REBLAS	(Rede	Brasileira	de	Laboratórios	em	
Saúde)	ou	por	empresas	que	possuam	certificado	de	BPFC	 (Boas	
Práticas	de	Fabricação	e	Controle).	Outra	exigência	desta	Resolução	
foi	a	necessidade	de	controle	de	qualidade	do	produto	acabado,	com	
métodos	analíticos	que	incluam	perfis	cromatográficos	e	resultados	
de	prospecção	fitoquímica,	além	de	comprovação	de	segurança	de	
uso,	incluindo	estudos	de	toxicidade	pré-clínica.
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Para uma leitura complementar, acesse essas resoluções no AVEA e 

conheça um pouco da história da regulamentação de fitoterápicos no 

Brasil:

Resolução RDC n. 17, de 24 de fevereiro de 2000 e  

Resolução RDC n. 48, de 16 de março de 2004.

Ambiente Virtual

E,	se	tiver	interesse	em	pesquisar	outros	assuntos	da	área,	procure	
o	Formulário	Nacional	Fitoterápico,	 informando-se	sobre	as	plantas	
medicinais	e	suas	monografias.

Resolução - RDC n.14, de 31 de março de 2010

Antes	de	continuar	seus	estudos,	é	importante	estabelecer	algumas	
definições	que	constam	na	Resolução	-	RDC	n.	14,	de	31	de	março	
de	 2010,	 publicada	 no	 diário	 oficial,	 e	 em	 todas	 as	 resoluções	
anteriores	e	que	devem	nortear	a	prática	de	fitoterápicos	no	SUS.

Art. 1° Esta Resolução possui o objetivo de estabelecer os requisitos 

mínimos para o registro de medicamentos fitoterápicos.

§ 1º São considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com 

emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia e 

segurança são validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos, 

de utilização, documentações tecnocientíficas ou evidências clínicas.

§ 2º Os medicamentos fitoterápicos são caracterizados pelo 

conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade.

§ 3º Não se considera medicamento fitoterápico aquele que inclui na sua 

composição substâncias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, nem as 

associações dessas com extratos vegetais.

Acesse e leia a RDC n. 14/10 na Biblioteca da unidade, no AVEA. Essa é 

uma leitura obrigatória, importante para o entendimento do conteúdo.

Ambiente Virtual
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Essa	Resolução,	que	 revogou	a	Resolução	n.	 48,	de	16/03/2004,	
mantém	alguns	conceitos	 importantes,	 	que	você	deve	saber	para	
estar	capacitado	a	entender	e	aplicar,	de	forma	segura,	a	Fitoterapia:

a) Planta medicinal:	 Espécie	 vegetal,	 cultivada	 ou	 não,	 utilizada	
com	propósitos	terapêuticos.

b) Droga vegetal:	Planta	medicinal,	ou	suas	partes,	que	contenham	
as	 substâncias,	 ou	 classes	 de	 substâncias,	 responsáveis	 pela	
ação	 terapêutica,	 após	 processos	 de	 coleta,	 estabilização,	
quando	aplicável,	e	secagem,	podendo	estar	na	 forma	 íntegra,	
rasurada,	triturada	ou	pulverizada.

c) Derivado vegetal:	Produto	da	extração	da	planta	medicinal	 in 
natura ou	da	droga	vegetal,	podendo	ocorrer	na	forma	de	extrato,	
tintura,	alcoolatura,	óleo	fixo	e	volátil,	cera,	exsudato	e	outros.

d) Matéria-prima vegetal:	Compreende	a	planta	medicinal,	a	droga	
vegetal	ou	o	derivado	vegetal.

e) Marcador:	 Composto	 ou	 classe	 de	 compostos	 químicos	 (ex:	
alcaloides,	flavonoides,	taninos,	antraquinonas	etc.)	presentes	na	
matéria-prima	vegetal,	preferencialmente	tendo	correlação	com	o	
efeito	terapêutico,	que	é	utilizado	como	referência	no	controle	da	
qualidade	da	matéria-prima	vegetal	e	do	medicamento	fitoterápico.

Existem	diversos	produtos	no	mercado,	que	buscam	apoio	na	mística	
de	que	“o	que	é	natural	não	faz	mal”,	ou,	ainda,	“se	bem	não	faz,	mal	
não	irá	fazer”.	Se	você	fizer	uma	busca	rápida	na	internet	encontrará	
essas	preocupações	abordadas	e	discutidas	em	artigos	de	revistas	
internacionais,	como	é	o	caso	da	Revista Australian Prescriber3,		e	
em	periódicos	semanais	brasileiros,	como	a	revista	Veja4.

Nestes	artigos	sempre	está	destacada	a	necessidade	de	tornar	crime	
essas	 investidas	comerciais,	e	de	 lançar	ações	de	conscientização	
quanto	aos	riscos	causados	pela	venda	enganosa	dos	fitoterápicos,	
por	 meio	 da	 aplicação	 das	 normas	 regulamentadoras,	 uma	 vez	
que	 a	 aquisição	 inadequada	 de	medicamentos	 pode	 gerar	 graves	
problemas	de	saúde	pública.

O que pode e o que não pode ser registrado como medicamento 
fitoterápico

É	muito	 importante,	para	o	profissional	da	área,	 saber	exatamente	
o	 que	 pode	 e	 o	 que	 não	 pode	 ser	 registrado	 como	 um	 produto	
fitoterápico,	 pois	 esse	 é	 um	 aspecto	 importante	 na	 seleção	 de	
produtos/medicamentos	 e	 seus	 potenciais	 fornecedores.	 Os	
medicamentos	 homeopáticos5,	 os	 florais	 (de	 qualquer	 categoria)	

It’s natural so it must 
be safe - http://www.
australianprescriber.com/
upload/pdf/articles/583.pdf

3

Homeopatia
Os aspectos relacionados 
aos medicamentos 
homeopáticos foram 
discutidos neste Módulo, 
na unidade 3: Estudo 
de aspectos técnicos 
e legais relacionados 
aos medicamentos 
homeopáticos visando sua 
inserção nos serviços 
públicos de saúde.

5

Revista Veja - http://veja.
abril.com.br/010502/p_096.
html

4
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e	 as	 substâncias	 isoladas	 (em	 associação	 ou	 não	 com	 extratos	
vegetais)	não	podem	ser	 registrados	como	fitoterápicos.	Por	outro	
lado,	 ressalte-se,	 os	 produtos	 registrados	 como	 fitoterápicos	 são	
regulamentados	pela	Anvisa.	Observe	a	figura	a	seguir	(Figura	5).

O que não registra como fitoterápico

Homeopáticos - RDC n. 26/06

Florais

Substância Isolada:

GPBEN (RDC n. 136/03)
GEMES (RDC n. 17/07)
GEMEG (RDC n. 16/07)

Registro fitoterápico = medicamento

Todo fitoterápico industri-
alizado deve ser registrado 
previamente à comercia- 
lização.

Tem que apresentar crité- 
rios de qualidade, segu- 
rança e eficácia exigidos 
pelas Anvisa assim como 
para todos os medicamen-
tos alopáticos. 

“A venda de produtos não registrados é considerado 
crime grave contra a saúde pública” 

(Cod. Penal Art. 273 § 1° B-1)

Figura 5 - O que é registrado como medicamento fitoterápico.

Para entender melhor esses registros, você pode ler o artigo “Situação 

do registro de medicamentos fitoterápicos no Brasil”, publicado por 

Carvalho e colaboradores na Revista Brasileira de Farmacognosia. O 

artigo está disponível na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Em	relação	aos	Florais,	é	 importante	destacar	que	esses	produtos	
não	 são	 considerados	 medicamentos,	 embora	 confusões,	 tanto	
de	 usuários	 como	 de	 profissionais,	 em	 relação	 ao	 seu	 potencial	
terapêutico,	sempre	sejam	possíveis	de	acontecer.	
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No	 caso	 das	 substâncias	 isoladas,	 essas	 devem	 ser	 tratadas	
como	 medicamentos	 ou	 insumos	 farmacêuticos,	 que	 possuem	
regulamentação	e	critérios	farmacopeicos	específicos,	conforme	vocês	
já	tiveram	contato	anteriomente,	nas	Unidades	1	e	2,	deste	Módulo.

Substâncias isoladas

Depois	de	todos	esses	assuntos	abordados	nesta	lição,	você	pode	
concluir	 que	 é	 importante	 normatizar	 esse	 segmento	 terapêutico,	
especialmente	se	considerarmos	que,	muitas	vezes,	essas	“terapias	
alternativas”,	 não	 endossadas	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 são	
utilizadas	por	usuários	com	quadros	clínicos	graves	e	em	substituição	
aos	 tratamentos	 com	 eficácia	 clínica	 comprovada,	 fato	 que	 pode	
transformar	o	que	já	é	extremamente	grave	em	algo	irreversível.

Lição 3 – As potencialidades e os riscos na implantação da Fito-
terapia no SUS

Na	lição	3,	você	aprenderá	sobre	as	potencialidades	e	os	riscos	na	
implantação	da	Fitoterapia	no	SUS	e	sobre	como	contratar	e	qualificar	
os	 fornecedores	de	medicamentos	fitoterápicos.	Assim,	estudando	
os	tópicos	a	seguir,	você	concluirá	o	estudo	desta	unidade.

Vamos	começar	abordando	as	potencialidades?

Potencialidades 

O	 interesse	 na	 investigação	 de	 produtos	 naturais	 vem	 tendo	 um	
crescimento	expressivo.	Por	um	lado	com	vistas	à	 identificação	de	
compostos	 bioativos	 (fitofármacos	 –	 substâncias	 isoladas),	 sendo	
esses	 também	 protótipos	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 fármacos.	
Por	 outro,	 com	 vistas	 ao	 desenvolvimento	 de	 fitoterápicos,	 que	
são	 medicamentos	 contendo	 exclusivamente	 extratos	 vegetais.	
Exemplos	de	medicamentos	fitoterápicos	utilizados,	historicamente,	
com	 sucesso,	 na	 prática	 clínica	 nacional	 e	 internacional	 são	 os	
extratos	 secos	 padronizados	 (ESP),	 que	 apresentam	 ensaios	 pré-
clínicos	e	clínicos:

•	 	Ginkgo billoba	(ESP	-	Ebg761)

•	 Hypericum perforatum	(ESP	Ze	117	ou	Li	160s)

•	 Valeriana officinalis	(ESP	Li	156)

No	 Brasil,	 existem	 diversas	 especialidades	 farmacêuticas	 contendo	
extratos	vegetais	em	sua	composição	e	registrados6	como	fitoterápicos.	

Ainda vamos falar mais 
sobre os medicamentos 
registrados. Mas, por 
agora, você pode acessar a 
página da Anvisa e conferir 
os produtos com registro 
no Ministério da Saúde: 
http://www.anvisa.gov.br/
scriptsweb/index.htm

6
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Com	a	recente	aprovação	da	Política	Nacional	de	Práticas	Integrativas	
do	 SUS	 (PNPIC)	 e	 do	 Programa	 Nacional	 de	 Plantas	 Medicinais	 e	
Fitoterápicos,	houve	uma	ampliação	nas	possibilidades	de	utilização	
de	fitoterápicos	no	SUS	por	meio	da	dispensação	de	medicamentos	
fitoterápicos	magistrais,	 oficinais	 ou,	 ainda	 a	 criação	das	 Farmácias	
Vivas.	 As	 definições,	 os	 critérios	 técnicos	 e	 as	 exigências	 legais	
referentes	 aos	 medicamentos	 magistral	 e	 oficinal	 foram	 discutidas	
anteriormente,	 nos	 conteúdos	 das	 unidades	 1	 e	 2,	 deste	 Módulo.	
É	 importante	 lembrar	 que	 as	 exigências	 de	 qualidade	 para	 esses	
produtos/medicamentos	 devem	 ser	 utilizadas	 como	 ferramentas	
em	 processos	 de	 aquisição	 de	 fitoterápicos	 ou	 de	 qualquer	 outro	
medicamento	para	a	rede	pública	de	saúde.	

Especificamente	 em	 relação	 às	 “Farmácias	 Vivas”,	 a	 sua	 criação	
tem	como	objetivos,	a	serem	destacados:	a	ampliação	das	opções	
terapêuticas;	 a	 melhoria	 da	 atenção	 à	 saúde	 dos	 usuários	 do	
Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS;	e	a	valorização	e	preservação	do	
conhecimento	tradicional	das	comunidades	e	povos	tradicionais.

Segundo	 as	 diretrizes	 da	 PNPIC,	 para	 o	 provimento	 do	 acesso	 a	
plantas	medicinais	e	fitoterápicos	aos	usuários	do	SUS,	deverão	ser	
adotadas	estratégias	para	tornar	disponíveis	plantas	medicinais	e/ou	
fitoterápicos	nas	Unidades	de	Saúde,	de	forma	complementar,	seja	
na	Estratégia	de	Saúde	da	Família,	seja	no	modelo	tradicional	ou	nas	
unidades	de	média	e	alta	complexidade,	utilizando	um	ou	mais	dos	
seguintes	produtos:	planta	medicinal	in natura,	planta	medicinal	seca	
(droga	vegetal),	fitoterápico	manipulado	e	fitoterápico	industrializado.

Você sabe se nas unidades de saúde do seu município ou região existe 

alguma iniciativa para utilização de plantas medicinais ou de fitoterápicos? 

E em outros lugares, como em igrejas, associações, escolas?

Todas estas iniciativas precisam ser conhecidas pela gestão da 

assistência farmacêutica, pois podem ser importantes parcerias para o 

desenvolvimento de um programa de Fitoterápicos e Plantas Medicinais 

na rede de saúde. O uso de plantas medicinais geralmente conta com 

algum respaldo popular e essas iniciativas podem colaborar para 

fortalecer um projeto mais estruturado de inserção da fitoterapia de 

forma organizada e institucionalizada no SUS, garantindo a participação 

popular na construção desta proposta e a sustentabilidade do projeto.

É importante manter o diálogo com as instituições, mesmo que não 

oficializadas, que desenvolvem trabalhos na área de plantas medicinais 

na comunidade e buscar as alianças possíveis para, acima de tudo, 

melhorar o uso das plantas medicinais e dos fitoterápicos pelas pessoas.
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Não podemos nos esquecer dos riscos envolvidos no uso dessas 

práticas e que a notificação e o atendimento de reações adversas são de 

responsabilidade dos serviços de saúde, e a prevenção continua sendo 

o melhor remédio – inclusive a prevenção do uso de produtos e práticas 

potencialmente nocivos.

Para	que	essa	estratégia	tenha	êxito,	foram	estabelecidas	medidas	
que	contemplam	toda	a	cadeia	de	elaboração	dessas	preparações	
terapêuticas,	 desde	 a	 padronização	 do	 processo	 de	 cultivo	 até	 o	
estabelecimento	 dos	 critérios	 de	 eficácia,	 segurança	 e	 qualidade	
dessas	preparações.

Em	 relação	 ao	 processo	 de	 cultivo,	 o	 Ministério	 da	 Agricultura,	
Pecuária	 e	 Abastecimento	 elaborou	 uma	 cartilha	 que	 estabelece	
estratégias	capazes	de	fomentar	e	de	expandir	a	produção	de	plantas	
medicinais	no	país.

A cartilha “Plantas Medicinais & Orientações Gerais para o cultivo - I”, 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está disponível 

na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Segundo	 essa	 cartilha,	 a	 maioria	 das	 plantas	 medicinais	
comercializadas	 –	 seja	 in natura	 ou	 embalada	 –	 apresenta-se	 fora	
do	padrão,	 o	 que	 não	 assegura	 suas	propriedades	 terapêuticas	 e	
aromáticas	preconizadas.

Dessa	 forma,	 o	 estabelecimento	 de	 normas	 de	 cultivo	 e	 a	
possibilidade	de	obtenção	de	mudas	certificadas	podem	minimizar	a	
influência	dos	fatores	ambientais	como	altitude,	latitude,	temperatura,	
umidade	 relativa	 do	 ar,	 duração	 do	 dia,	 solo,	 disponibilidade	 de	
água	 e	 nutrientes	 na	 produção	 de	 princípios	 ativos	 pelas	 plantas,	
ampliando	 a	 possibilidade	 de	 manutenção	 da	 concentração	 dos	
compostos	de	interesse	terapêutico	da	espécie	vegetal	e	garantindo	
a	reprodutibilidade	do	tratamento.
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Figura 6 - Fatores que podem influenciar o acúmulo de metabólitos secundários em plantas.

Fonte: GOBBO-NETO, L.; LOPES, N.P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de metabólitos 

secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, 2007.

Fatores ambientais? Sim, na área dos produtos naturais, muitas 

informações técnicas e científicas de diversas áreas são necessárias, 

o que indica que a intersetorialidade e a interdisciplinaridade são 

imprescindíveis nesse campo!

Assim como em outras áreas, a gestão de projetos ou serviços de 

Fitoterapia ou outras terapias complementares exige o trabalho 

colaborativo entre diferentes saberes, práticas e competências. A 

prática da negociação com as equipes de saúde é uma função de gestão 

especialmente exigida nesta área de atuação.

Atualmente,	existem	programas	estaduais	e	municipais	de	Fitoterapia,	
desde	 aqueles	 com	 memento	 terapêutico	 e	 regulamentação	
específica	para	o	serviço,	 implementados	há	mais	de	10	anos,	até	
aqueles	com	início	recente	ou	com	pretensão	de	implantação.

Os riscos

Embora	essas	novas	políticas	estimulem	o	uso	de	fitoterápicos,	ainda	
existem	lacunas	que	podem	comprometer	a	segurança	na	implantação	
da	 fitoterapia	 no	 SUS,	 caso	 os	 critérios	 de	 seleção,	 preparação	 e	
aquisição	não	sejam	bem	delineados.	Entre	esses	destacam-se:

•	 Cultivo	e	utilização	de	espécies	pelo	nome	popular.	

•	 Falta	 de	 informações	 científicas	 de	 espécies	 vegetais,	
especialmente	as	nativas.
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•	 Omissão	das	contraindicações	e	precauções	de	uso.

•	 Mitificação:	uso	de	recursos	terapêuticos	impróprios.

•	 Cultivo	e	disponibilidade	de	plantas	medicinais.

•	 Falta	de	metodologias	para	o	controle	de	qualidade,	em	especial	
das	espécies	nativas	que	atendam	as	exigências	da	RDC	n.	14,	
de	31	de	março	de	2010.		

A	 preocupação	 com	os	 possíveis	 riscos	 no	 uso	 indiscriminado	de	
plantas	medicinais	faz	com	que	o	assunto	venha	sendo	debatido	em	
diversos	locais,	tanto	na	grande	mídia	quanto	na	literatura	pertinente	a	
diversas	áreas	dos	profissionais	da	saúde	como	na	literatura	científica	
especializada.

Leia a matéria intitulada “Conheça os riscos e os benefícios do uso 

de plantas medicinais” publicada na página de notícias ClickRBS:  

http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/donna/19,0,2646374,Conheca-

os-riscos-e-os-beneficios-do-uso-de-plantas-medicinais.html

Link

Para completar sua leitura, você pode acessar, na Biblioteca da unidade, 

os artigos: 

• Medicina popular: benefícios e malefícios das plantas medicinais, 

publicado por  França e colaboradores na Revista Brasileira de 

Enfermagem.

• Plantas Medicinais: Cura Segura?, publicado por Veiga Junior, Pinto e 

Maciel, na Revista Química Nova. Essa é uma leitura obrigatória.

Ambiente Virtual
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Um	exemplo	clássico	na	 literatura	nacional	e	 internacional	do	risco	
para	 a	 saúde	 pública	 causado	 por	 espécies	 vegetais	 para	 fins	
terapêuticos	é	o	caso	das	espécies	do	gênero	Aristolochia.	No	Brasil,	
algumas	espécies	deste	gênero,	como	Aristolochia triangularis Cham	
e	 Aristolochia cymbifera,	 são	 conhecidas	 popularmente	 por	 cipó-
mil-homens	e	empregadas	em	preparações	tradicionais	como	anti-
helmínticas,	diuréticas,	sedativas	e	estomáquicas	dentre	outros	usos.

O	risco	desse	uso	tradicional	está	vinculado	ao	fato	de	que	espécies	
do	 gênero	 Aristolochia	 são	 conhecidas	 por	 apresentarem	 na	 sua	
constituição	 química	 ácidos	 aristolóquicos,	 cuja	 exposição	 crônica	
está	 associada	 com	o	desenvolvimento	 de	 fibrose	 renal	 intersticial	
progressiva	e	carcinoma	do	trato	urinário.

É	 importante	destacar	outro	aspecto	ainda	pouco	 investigado	que	
são	as	potenciais	interações	entre	os	fitoterápicos	e	os	medicamentos	
sintéticos.	Contudo,	 já	existem	artigos	científicos	que	confirmam	o	
risco	no	uso	concomitante	dessas	duas	classes	de	medicamentos,	
inclusive	com	a	adoção	de	 tarja	 vermelha	em	alguns	 fitoterápicos,	
como	é	o	caso	dos	produtos	a	base	de	Hypericum.

Para saber mais a respeito dos riscos da fitoterapia, leia os artigos a 

seguir, disponíveis na Biblioteca da unidade, no AVEA:

• Interações entre fármacos e medicamentos fitoterápicos à base de 

ginkgo ou ginseng, publicado por Alexandre, Bagatini e Simões na 

Revista Brasileira de Farmacognosia.

• Interações medicamentosas de  fitoterápicos e fármacos: Hypericum 

perforatum e Piper methysticum, publicado por Cordeiro, Chung e 

Sacramento na Revista Brasileira de Farmacognosia.

Ambiente Virtual
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Como adquirir e qualificar os fornecedores de medicamentos ho-
meopáticos e fitoterápicos? 

Com	 a	 adoção	 da	 Política	 Nacional	 de	 Plantas	 Medicinais	 e	
Fitoterápicos,	o	Governo	Federal	estabeleceu	critérios	que	podem	
e	devem	 ser	 utilizados	 no	 processo	 de	 seleção	 e	 qualificação	 de	
fornecedores.

Segundo	 essas	 orientações,	 devem	 ser	 estabelecidos	 critérios	
e	 especificações	 técnicas	 para	 a	 aquisição	 de	 medicamentos	
homeopáticos	e	fitoterápicos,	da	mesma	forma	como	ocorre	com	os	
demais	medicamentos.

A respeito da aquisição e qualificação de fornecedores de medicamentos 

homeopáticos e fitoterápicos estabelecidas pelo Governo Federal, 

acesse a Nota Técnica (NT) n. 4217/10, disponível na Biblioteca da 

unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Na	mesma	NT	n.	4217,	de	2010,	você	pode	conhecer	os	critérios	
de	 qualificação	 do	 fabricante/fornecedor,	 que	 deve	 ser	 realizada	
abrangendo,	no	mínimo,	os	seguintes	critérios:

a) Comprovação	de	regularidade	perante	as	autoridades	sanitárias	
competentes.

b) Atendimento	 às	 especificações	 técnicas,	 as	 quais	 exigem	 o	
nome	do	fitoterápico,	a	apresentação	e	a	concentração	desejada	
do	marcador.

A	 complexidade	 na	 composição	 química	 dos	 extratos	 dos	
fitoterápicos	 é	 uma	 das	 principais	 razões	 para	 a	 reprodução	 dos	
seus	efeitos	farmacológicos	desejados.	Este	é	o	grande	desafio	que	
precisamos	 vencer:	 adquirir	 medicamentos	 de	 fornecedores	 que	
possuam	 matérias-primas	 vegetais	 que	 permitam	 obter	 extratos	
padronizados,	 possibilitando,	 dessa	 forma,	 que	 esses	 produtos	
sejam	dispensados	com	a	eficácia	e	a	segurança	de	qualquer	outro	
tipo	de	medicamento,	bem	como	evitar	que	a	fitoterapia	possa	ser	
explorada	como	uma	terapia	natural/alternativa	livre	de	riscos.



Reginatto  Medicamento como insumo para a saúde28

Análise crítica

Baseado	em	tudo	o	que	estudamos	e	discutimos	você	pode	perceber	
que	a	implantação	da	Fitoterapia	no	SUS	é	uma	alternativa	terapêutica	
promissora,	 principalmente	 se	 considerarmos	 a	 história	 do	 uso	
popular	e	o	potencial	 farmacológico	das	espécies	vegetais	da	flora	
brasileira.	No	entanto,	ela	não	é	isenta	de	riscos	e	pode	interagir	com	
fármacos	em	geral,	potencializando	seus	efeitos	terapêuticos	e	efeitos	
adversos,	permitindo	o	surgimento	de	quadros	de	toxicidade	graves.

Por	 isso,	é	 indispensável,	a	nós	 farmacêuticos,	utilizarmos	critérios	
técnicos	 na	 implantação	dessa	política	 e	 na	 seleção/padronização	
dos	 fitoterápicos,	 minimizando,	 assim,	 os	 riscos	 e	 ampliando	 as	
possibilidades	de	 sucesso	e	confiabilidade	de	quem	os	prescreve,	
dispensa	ou	é	usuário.
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