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m estudo da
pesquisadora
do Instituto de
Tecnologia em
Fármacos (Far-

manguinhos/Fiocruz) Amanda
Valverde tem feito a diferença
na vida de moradores da co-
munidade rural de Palmares,
em Paty do Alferes (RJ). Tra-
ta-se da introdução da fito-
terapia na rede pública de
saúde da localidade. O ob-
jetivo é contribuir com a
Estratégia de Saúde da
Família, estimulando o
uso de plantas medici-
nais, principalmente as
encontradas na região.

Dada a sua im-
portância no âmbito

da saúde pública, re-
centemente, o trabalho foi
premiado pelo Ministério da
Saúde. A iniciativa vai ao

encontro da Política
Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterá-
picos (PNPMF), criada
em 2006. “Completa-
mos dez anos da políti-
ca e práticas integrativas
e complementares no
Sistema Único de Saú-
de. Acredito que o prê-
mio é a concretização
de que é possível ter-
mos a utilização destas
práticas na atenção bá-
sica de saúde. Espero

que o trabalho estimule ini-
ciativas para a inserção de
práticas com plantas medi-
cinais”, ressalta Amanda.

O estudo faz parte de
sua dissertação, denomina-
da Introdução da fitoterapia
no SUS: contribuindo com a
Estratégia de Saúde da Famí-
lia na comunidade rural de Pal-
mares, Paty do Alferes, Rio de
Janeiro, referente ao Mestra-
do Profissional em Ciência e
Tecnologia Farmacêutica da Fa-
culdade de Farmácia da Univer-

U
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Para desenvolver o estudo, a colabo-
radora do Núcleo de Gestão em Biodi-
versidade e Saúde de Farmanguinhos
(NGBS) foi orientada pela idealizadora
da iniciativa, Nina Claudia Barboza da
Silva, e co-orientada por Mara Zélia de
Almeida.

Segundo Nina Barboza, o projeto
surgiu de uma pesquisa sobre o conheci-
mento de plantas medicinais por especi-
alistas locais, ou seja, por moradores de
Palmares, conhecidos na comunidade
como grandes conhecedores do assun-
to. “Na ocasião tive o primeiro contato
com a equipe da Saúde da Família que
atua na região e que expressou o desejo
de receber informações científicas. O
objetivo foi capacitar os profissionais para
que eles pudessem repassar para os pa-
cientes as orientações corretas sobre o
uso de plantas medicinais”, explica Nina.

Desse diálogo com a Equipe de Saú-
de da Família, em especial enfermeiros
e agentes comunitários de saúde, soma-
do aos dados obtidos na pesquisa com
os especialistas, observa Nina, nasceu o
projeto de extensão Plantas Medicinais
e Promoção de Saúde: Contribuindo com
a Estratégia de Saúde da Família (ESF)
em uma Comunidade Rural. “O traba-
lho da Amanda, por sua vez, foi fruto de
hipóteses surgidas deste projeto de ex-
tensão e ainda de outras hipóteses que
não haviam sido resolvidas no projeto de
pesquisa inicial com os especialistas lo-
cais”, ressalta a coordenadora.

Capacitação
Neste sentido, para estimular o uso

de fitoterápicos como instrumentos para
a promoção de saúde na comunidade,
foi implantada uma horta comunitária
de plantas medicinais com caráter soci-
oeducacional. “Elaboramos também
um memento fitoterápico de plantas
específicas da comunidade. Além dis-
so, confeccionamos dois materiais di-
dáticos sobre qualidade vegetal e formas
farmacêuticas”, explica Amanda.

Segundo a pesquisadora, durante
a investigação foi possível constatar
que o conhecimento tradicional e po-
pular está fortemente presente na co-

munidade de Palmares. Para se ter uma
ideia, resultados preliminares mostra-
ram que 82% da população fazem uso
de plantas medicinais. Desses, 64%
consomem na forma de chá – o boldo
é o mais usado.

Apesar do diagnóstico, todos os
profissionais da Unidade Básica de Saú-
de de Palmares desconheciam as polí-
ticas de plantas medicinais e práticas
integrativas e complementares para a
introdução no Sistema Único de Saú-
de (SUS). “Assim, apresentaram de-
manda espontânea por capacitação
para a atuação com plantas medici-
nais”, observa Amanda.

Desta forma, outra ação é o acom-
panhamento da capacitação dos profis-
sionais da Estratégia de Saúde da Família
para atuação em plantas medicinais na
região. “O estudo que realizamos se
baseou em gestão participativa, possibi-
litando a integração e diálogo dos dife-
rentes atores, de modo a valorizar o uso
da biodiversidade. Com isso, buscamos
sempre a discussão sobre plantas medi-
cinais em seus diversos aspectos, tais
como a otimização do uso popular, se-
gurança de uso, certificação botânica,
cultivo e sustentabilidade visando garantir
a saúde ambiental, individual e coletiva
da comunidade”, destaca.

A Plataforma Agroecológica de Fi-
tomedicamentos (PAF), área de Far-
manguinhos vinculada ao NGBS,
contribuiu para a capacitação desses
profissionais de saúde e para a implan-
tação da horta comunitária de plantas
medicinais com caráter socioeducaci-
onal. “As mudas das plantas foram pro-
duzidas pelo setor de agroecologia, e
determinadas botanicamente pela Co-
leção Botânica de Plantas Medicinais,
ambas pertencentes à PAF”, explica
Amanda.

De acordo com ela, a capacitação
abordou temas sobre história, etnobo-
tânica, fitoquímica, farmacologia e far-
macotécnica. “Para a introdução desta
prática como terapêutica no SUS é es-
sencial planejar e executar atividades
voltadas para a educação em saúde,
valorizando os usuários da rede públi-
ca local, de forma participativa e dia-
lógica”, assinala.
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