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Editorial
A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) da Prefeitura da Cidade de São
Paulo (PMSP), Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), através da Divisão Técnica de Formação, em
parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promovem o Simpósio de Plantas Medicinais e Fitoterapia
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em parceria com a SMS, às Políticas Públicas – implantação e implementação das Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde, e visa também promover a integração e a troca de experiências dos ex-alunos.
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e de reconhecida competência em suas áreas de atuação, foram realizadas onze edições do Curso Plantas
Medicinais (2009/2014), incluindo Fitoterapia. O curso vem contribuindo com a implantação/implementação dos
Programas de Fitoterápicos e Plantas Medicinais e das Práticas Integrativas e Complementares no Município de
São Paulo e outros.

Durante o Simpósio serão apresentados alguns trabalhos dos ex-alunos e os desdobramentos/frutos em
outros Municípios, como, por exemplo, a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
da Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos – SP (feveveiro/2015) e também da Secretaria da Saúde da
Prefeitura de Jundiaí e de outros municípios.
A SMS/PMSP apresentará trabalhos como, por exemplo, o Curso de Plantas Medicinais, o Curso de
Capacitação para Prescritores, a elaboração do Memento de Fitoterapia – Relação Municipal de Medicamentos e
o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS).

Agradecemos aos colaboradores, participantes, palestrantes, debatedores e patrocinadores, esperando que
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Sinceros agradecimentos a todos! Sejam todos bem-vindos!
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Coordenadora Geral / Comissão Organizadora
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Dia 16 de maio de 2015, sábado, das 8h às 18h
Local: Auditório da Universidade Paulista (UNIP). Endereço: Rua Vergueiro, 1211 – Paraíso, SP.

Programação
07h30 às 08h30
08h30 às 08h40
08h40 às 09h40

Credenciamento e entrega de material
Boas vindas e agradecimentos
Mesa de Abertura:
Alexandre Padilha – Secretário de Relações Governamentais (PMSP-SMRG)
Elisaldo Luiz de Araujo Carlini – Prof. Dr. (Depto. de Medicina Preventiva/Cebrid-Unifesp)
José de Filippi Junior – Secretário Municipal de Saúde (PMSP-SMS)
Letícia Mendes Ricardo – Representando DAF/SCTIE/Ministério da Saúde
Pedro Eduardo Menegasso – Presidente do Conselho Regional de Farmácia Estado SP (CRF-SP)
Teresa Pinho de Almeida Tashiro – Secretário de Saúde Adjunto (Prefeitura de Guarulhos)
Wanderley Meira do Nascimento – Secretário do Verde e do Meio Ambiente (PMSP-SVMA)
Walter Jorge João - Presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF)
Coord. Mesa: Angelo Giovani Rodrigues – Ex-Coord. do GTI da PNPMF e do GT da PNPIC no SUS

09h40 às 10h10

Palestra: Histórico da fitoterapia à terapêutica moderna: exemplo da
Cannabis sativa L.
Elisaldo de Araujo Carlini – Prof. Dr./Médico e Pesquisador (Medicina Preventiva/Cebrid- Unifesp)

10h10 às 10h30

Apresentação da Política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos
Letícia Mendes Ricardo – Farmacêutica Sanitarista (DAF/SCTIE-Ministério da Saúde).

10h30 às 11h00

Intervalo: Café

11h00 às 11h40

Apresentação das PICs/Plantas medicinais e fitoterapia no município de São Paulo
Emílio Telesi Junior – Médico (Coord. MTHPIS/AB/SMS)
Dirce Cruz Marques – Farmacêutica (Coord. Assistência Farmacêutica/SMS)
Yamma M. Duarte Alves – Médica (PAVS/ESF/AB/SMS)
Linete M. Haraguchi – Farmac. (Coord. Curso Plantas Med./Fitoterapia da SVMA em parceria SMS)

11h40 às 12h15

Palestra: Necessidades e perspectivas da fitoterapia para terapêutica no SUS
Luis Carlos Marques – Farmac. (Pres. APFIT /Coord. de mestrado profissional em farmácia – UNIAN)

12h15 às 12h30

Apresentação das PICs/Plantas medicinais e fitoterapia em outros municípios:
Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde de
Guarulhos.
Fortalecer e Potencializar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Município de GuarulhosSP. Farmacêutica Carla A. Gabaldo Vasco - Coord. das PICs/DARAS – Depto. de Articulação de Redes de
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• A identificação de plantas medicinais pelo Herbário Municipal de São Paulo – PMSP, no período de
2009 a 2015. Honda, Sumiko. Bióloga do Herbário Municipal de São Paulo.
• Estudo da correlação entre os elementos traço e o manejo agrícola com a produção do óleo volátil da
espécie Melissa officinalis L. Sussa, F.V.; Duarte, C.L.; Furlan, M.R.; Da Silva, P.S.C.
• Formação em Rede: Programa Ambientes Verdes e Saudáveis - PAVS e o Curso de Plantas
Medicinais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal do Verde e Meio ambiente
da Prefeitura do Município de São Paulo. Silva, J.; Munhoz, I.; Amaral, C. Organização Social Santa
Catarina - RSA.
• Roda de Chá – Estratégia de Implantação Ampliando o Olhar dos Profissionais da ESF da UBS
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• Curativo Fitoterápico: Uma Alternativa Terapêutica em uma Unidade Piloto do Município de
Diadema – São Paulo. Relatos de Casos. Petit, A.F.; Torres, C. A. S.; Santos, L. A. O presente estudo foi
realizado na unidade básica de saúde (UBS) do Serraria, Diadema - SP.
• Plantas medicinais: Construindo a troca de saberes entre ACS e equipe multidisciplinar na UBS
Jardim Iporã. Souza, J.E.P.; Gomes, M.J.S.; Heitzmann, S.R.; Silva, A.S.S.; Suzuki, L.K. Associação
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Resumos
01
A identificação de plantas medicinais pelo Herbário Municipal de São Paulo
– PMSP, no período de 2009 a 2015
HONDA, Sumiko
Bióloga do Herbário Municipal de São Paulo.
End: Av. IV Centenário 1268, Portão 7A do Parque Ibirapuera, Jd Luzitânia, São Paulo-SP,
CEP 04030-000.
Email: shonda@prefeitura.sp.gov.br
Introdução: O Herbário Municipal é a Unidade da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA) que tem como atribuição pesquisar a flora do Município de São Paulo.
Criado em 1984 (1), foi credenciado como fiel depositário pelo Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente (CGEN-MMA) em 2004 (2) e em 2009
passou a atender à Lei 14.903, que institui o Programa de Produção de Fitoterápicos e Plantas
Medicinais no Município de São Paulo (3), atuando na identificação de plantas medicinais.
Através dos seus dados, o Herbário subsidia diversos setores e projetos da SVMA, bem como
vem apoiando, através da identificação das plantas, iniciativas de implantação de hortas de
plantas medicinais no município. A herborização (4), a identificação de amostras de plantas,
tanto as coletadas ativamente como as trazidas por interessados, e o manejo do acervo fazem
parte da rotina de um herbário. Quando a amostra é representativa de uma espécie e é
testemunho de alguma localidade, é tombada no acervo, tornando-se um registro (exsicata).
Dentre as exsicatas, aquelas que são testemunho de trabalho científico são chamadas voucher.
Em março de 2015, o acervo geral contava com 15.685 exsicatas e dessas, 450
(aproximadamente 3%) são vouchers de trabalhos científicos relacionados com plantas
medicinais.
Objetivo: O objetivo do trabalho é avaliar o impacto da Lei nº 14.903/2009 e do “Curso Plantas
Medicinais e Fitoterapia da PMSP/SVMA em parceria com a PMSP/SMS” sobre as demandas
de identificação do Herbário a partir de 2009.
Materiais e Métodos: Levantamento das anotações nos livros de atendimento ao público e de
tombamento do acervo, bem como nos cadernos de coleta, das respostas emitidas e fichários do
acervo.
Resultados e Discussão: No período de 2009 a março de 2015, o acervo do Herbário Municipal
teve um acréscimo de 4780 amostras, sendo 403 vouchers de estudos com plantas medicinais,
representando um aumento de 30,5% e 89,5%, respectivamente. Nesse período, o Herbário
recebeu 540 solicitações de análise (identificação, verificação de nomenclatura e outras
dúvidas) de amostras de plantas referidas como medicinais e também do depósito de 227
vouchers de plantas já identificadas, dos quais, destacamos 170 vouchers de pesquisa
etnobotânica doados pela UNIFESP. Portanto, de 767 solicitações, resultaram 403 vouchers e
11

70 exsicatas. As demais 294 amostras, ou foram descartadas após a identificação ou ainda estão
em processo de identificação. Cabe ressaltar, que das 540 amostras recebidas para análise, 499,
ou seja, mais que 92%, possuíam algum vínculo com o Curso, através de seus participantes, ou
com as hortas de plantas medicinais.
Conclusão: Apesar da ainda pequena representatividade de plantas medicinais perante o total
do acervo, podemos afirmar que a participação do Herbário Municipal no “Curso Plantas
Medicinais e Fitoterapia da PMSP/SVMA em parceria com a PMSP/SMS” e as atividades
realizadas para atendimento à legislação relativa à fitoterapia, contribuíram fortemente para a
divulgação do Herbário ao público da área da saúde e a demanda pelos serviços indica a
compreensão da importância da correta identificação das plantas, resultando também no
incremento do acervo no período.
Referências Bibliográficas
(1) MAMEDE, M.C.H. Os Herbários do Estado de São Paulo. In JOLY, C.A. e BICUDO,
C.E.M. (org.). Biodiversidade do Estado de São Paulo, Brasil: síntese do conhecimento ao
final do século XX. 7: Infra-estrutura para a conservação da biodiversidade. FAPESP, São
Paulo, 1999.
(2) CGEN-MMA. Deliberação CGEN n° 58. Diário Oficial da União, n° 120 de 24/ 06/2004,
pg. 108.
(3) Prefeitura do Município de São Paulo. Lei 14.903 de 06 de fevereiro de 2009 regulamentada
pelo Decreto 51.435 de 26 de abril de 2010. Institui Programa de Produção de Fitoterápicos e
Plantas Medicinais no Município de São Paulo. Diário Oficial do Município de São Paulo,
07/02/2009.
(4) FIDALGO, O.; BONONI, V.L.R. (coords.). Técnicas de coleta, preservação e
herborização de material botânico. Instituto de Botânica, São Paulo, 1989.
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02
Ações socioeducativas utilizando plantas medicinais no Distrito de São
Mateus do Município de São Paulo
ARAUJO, Francinete
CRPMF/PN-Centro Referência Plantas Medicinais e Fitoterápicos/Práticas Naturais
R. Dr. Aureliano da Silva Arruda, 403 - São Mateus - SP
biofran2006@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Embora as plantas medicinais sejam mundialmente usadas há milênios, aqui
só se tornou notável após pronunciamento OMS em 1978, reconhecendo sua importância com
seus preparados na cura humana e recomendando a difusão mundial dos conhecimentos de uso.
Em consonância com Política Nacional de Plantas Medicinais/2006, o município de SP instituiu
Programa Produção Fitoterápicos/Plantas Medicinais pela Lei 14903/2009 e Decreto
51435/2010, incumbindo à gestão municipal: promover educação em saúde/ ambiental por
cursos envolvendo plantas medicinais/meio ambiente. São Mateus na zona leste de São Paulo,
cenário desse trabalho, possui várias hortas urbanas, com plantio e comercialização dessas
plantas, além das inúmeras feiras livres, contribuindo para amplo uso empírico. Ações
socioeducativas com plantas medicinais tornam-se cada vez mais necessárias a fim de informar
e orientar corretamente a população para essa prática.
OBJETIVO: Relatar a experiência de utilizar ações socioeducativas em equipamentos de
saúde e seu entorno.
MATERIAL E MÉTODO: Refere-se a um estudo qualitativo, do tipo relato de experiência.
RESULTADOS: O CRPMF/PN São Mateus divulga programação mensal aberta ao público
em geral, incluindo cursos, palestras, oficinas, encontros “rodas de chás” e visitas técnicas,
voltados à difusão do conhecimento sobre cultivo e uso racional de plantas medicinais. Ocorrem
nas próprias unidades de saúde e entorno. Nas rodas de chás ocorre a troca de saberes e mudas,
oficinas de identificação, chás, xaropes, banhos/compressas, óleos, sessões massagem,
artesanato. Os cursos são teórico/práticos culminando com implantação de Hortos. Foram
realizadas de maio de 2013 até o momento: 48 rodas de chás; 3 cursos de aromaterapia; 11
cursos de cultivo plantas medicinais; 7 cursos de uso/identificação plantas medicinais; 9
oficinas de artesanato com ervas; 5 oficinas de sucoterapia; 6 oficinas de massagem relaxante;
5 visitas técnicas; implantados 4 hortos e atendendo diretamente 950 pessoas. Espera-se a
ampliação quantitativa de hortos e aumento da população sensibilizada e bem orientada quanto
ao uso racional.
CONCLUSÕES: Os encontros mostram crescente busca por informações sobre plantas
medicinais, pois culturalmente impera o uso empírico. Percebe-se que alguns usam sem
limitações, a maioria troca espécies motivadas pela confusão da nomenclatura popular, muitos
preparam inadequadamente, ficando assim expostos a riscos, intoxicações e sem resolubilidade.
Isso demonstra a falta de orientação profissional, ainda que busquem por autonomia de saúde e
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autocuidado, o que deve ser estimulado. É necessário ampliar as ações socioeducativas com
plantas medicinais a fim de reduzir os riscos acima, proporcionar benefícios à saúde através da
adequada orientação e informação sobre o uso racional de plantas medicinais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. MATOS, F.J. A. Plantas Medicinais: Guia de seleção e emprego de plantas usadas
em fitoterapia no nordeste do Brasil. 3ed. UFC: Fortaleza, 2007.
2. Boletim Ceinfo (Coordenação de Epidemiologia e informação) da Secretaria Municipal
de Saúde-SP. Saúde em Dados, v.13, nº 13, 2014.
3. ELDIN, S.; DUNFORD, A. Fitoterapia na atenção primária à saúde. Editora
Manole: São Paulo, 2001.
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Capacitação para profissionais de saúde em plantas medicinais na
Coordenadoria Regional de Saúde Leste do Município de São Paulo
ARAUJO, Francinete
CRPMF/PN-Centro Referência Plantas Medicinais e Fitoterápicos/Práticas Naturais.
R. Dr. Aureliano da Silva Arruda, 403-São Mateus-SP
biofran2006@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Von Martius, botânico alemão, em 1822 declarou: “as plantas brasileiras não
curam apenas, mas fazem milagres”. Séculos depois temos aprovado Decreto Nacional
5.813/2006 regulamentando Política Nacional de Plantas Medicinais/ Fitoterápicos. Nosso
município instituiu Programa Produção Fitoterápicos/ Plantas Medicinais pela Lei 14903/2009
e Decreto 51435/2010, incumbindo à SMS: promover educação em saúde/ ambiental por cursos
envolvendo plantas medicinais/meio ambiente; realizar ações de educação e treinamento para
profissionais da saúde envolvidos com manuseio e prescrição de fitoterápicos. A busca por
informações sobre uso correto de plantas medicinais na saúde vem aumentando gradativamente,
fazendo-se necessário qualificar profissionais de saúde em plantas medicinais a fim de orientar
a população para esta prática, com constante atualização.
OBJETIVO: Relatar experiência de capacitação em plantas medicinais para profissionais de
saúde.
MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, do tipo relato de
experiência.
RESULTADOS: Em maio de 2013 foi desenvolvido Curso Introdução ao Uso de Plantas
Medicinais, para profissionais de saúde, no Parque do Carmo e CRPMF/PN de São Mateus,
com 8 encontros teórico/práticos totalizando 24 horas. Foram capacitados 35 profissionais da
coordenadoria leste: farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, auxiliar de enfermagem,
agentes comunitários de saúde, agentes de promoção ambiental e auxiliares administrativos.
Para 2015, dando continuidade às capacitações estão programados dois cursos para a região
leste: Uso Racional e Identificação de Plantas Medicinais e Cultivo e Beneficiamento de Plantas
Medicinais para profissionais de saúde de nível superior. Terá como objetivo formar
multiplicadores em suas respectivas unidades; ampliar o número de hortos e profissionais para
difundir o conhecimento da importância das plantas medicinais; apropriar de informações
médicos participantes e sensibilizá-los para prescrição. Estão previstos para esse ano outros
dois cursos voltados para profissionais de nível médio.
CONCLUSÕES: Foi o primeiro contato com plantas medicinais para a maioria dos presentes
demonstrando total desconhecimento, porém grande interesse pelo assunto. As maiores
dificuldades foram: reconhecimento das espécies, indicações e contraindicações e correto
preparo caseiro. Relataram que usuários das unidades de saúde fazem uso aleatório de plantas
medicinais, mas não sabiam como orientá-los de forma correta. Ao término do curso, quase
totalidade dos profissionais reconheceram no mínimo 6 espécies de plantas, observado através
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de indagação e resposta bem como, sua importância na promoção de saúde, relatando o desejo
de multiplicar tais conhecimentos. Qualificar profissionais de saúde em Plantas Medicinais
através de cursos, palestras, oficinas e encontros periódicos são necessários para a correta e
segura orientação da população.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. MATOS, F.J. A. Plantas Medicinais: Guia de seleção e emprego de plantas usadas em
fitoterapia no nordeste do Brasil. 3ed. UFC: Fortaleza, 2007.
2. Boletim Ceinfo (Coordenação de Epidemiologia e informação) da Secretaria Municipal de
Saúde-SP. Saúde em Dados, v.13, nº 13, 2014.
3. ELDIN, S.; DUNFORD, A. Fitoterapia na atenção primária à saúde. Editora Manole: São
Paulo, 2001.
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04
Curativo fitoterápico - uma alternativa terapêutica em uma unidade piloto
do município de Diadema: relatos de casos
PRIETO, Augusto Fernando Petit; TORRES, Cláudia Aparecida dos Santos; DOS SANTOS,
Luiz Alves.
Unidade básica de saúde Serraria – Rua Lico Maia, 803, Serraria, Diadema, SP
afpetitster@gmail.com ; Kaltorres29@yahoo.com.br ; Enfluiz@hotmail.com
INTRODUÇÃO: As lesões teciduais representam um agravo relevante para o individuo e a
coletividade, retardando a efetiva resolutividade do tratamento e maior ônus ao serviço público.
A unidade básica de saúde (UBS) é o setor da atenção básica que tem como responsabilidade
assistir todo processo evolutivo deste evento em seus usuários. Neste cenário a fitoterapia
agregada à medicina tradicional surge como um recurso alternativo terapêutico de grande valia,
com menor custo, otimização do processo de cura e fácil acessibilidade.
OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi demonstrar a eficácia dos fitoterápicos, através do
relato de onze (11) casos, com o uso de barbatimão (Stryphnodendron adstringens (Mart.)
Coville, decocção; babosa (Aloe vera (L.) Burm.f., mucilagem; mamão-papaya (Carica papaya
L.) polpa; e óleo comercial de girassol (Helianthus annuus L.).
MATERIAL E MÉTODOS: Trata se de uma pesquisa de caráter exploratório, retroativo,
experimental, descritiva com abordagem qualitativa, quantitativa, baseado em evidencias.
Realizado através da seleção e levantamento dos dados de onze (11) casos tratados no período
de junho de 2011 a abril de 2013 em uma unidade básica de saúde do Município de Diadema.
A Metodologia empregada no processo de tratamento dispunha da adoção de uma escala de
avaliação clinica (MEASURE), registro fotográfico, avaliação quinzenal e evolução diária pela
equipe de enfermagem e médica.
RESULTADOS: Ver figura 1.
CONCLUSÃO: Conclui-se nesse estudo que o uso de elementos fitoterápicos como estes
abordados neste contexto, podem vir a contemplar usuários e equipe através de benefícios
clínicos práticos, rápidos, de baixo custo e fácil acessibilidade.
REFERÊNCIAS
1. REZENDE, H.A.; COCCO, M.I.M. A utilização de fitoterapia no cotidiano de uma
população rural. Rev. Esc. Enferm. USP, v.36, n.3, p.282-8, 2002.
2. HARAGUCHI, L.M.M.; CARVALHO, O.B. Plantas medicinais. São Paulo: Divisão
Técnica da Escola Municipal de Jardinagem, 2010.
3. TOMAZZONI, M.I.; NEGRELLE, R.R.B.; CENTA, M.L. Fitoterapia popular: a busca
instrumental enquanto prática terapêutica. Texto Contexto Enferm., v.15, n.1, p.115-121,
2006.
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4. OLIVEIRA, G.S.S.; OLIVEIRA, I.M.S. Barbatimão no tratamento de lesão de pele.
Cadernos de Agroecologia, v.17, n.1, p.1-4, 2012.
5. SILVA, M.I.G.; GONDIM, A.P.S.; NUNES, I.F.S.; SOUSA, F.C.F. Utilização de
fitoterápicos nas Unidades Básicas de Atenção à Saúde da Família no município de Maracanaú
(CE). Rev Bras Farmacogn. v.16, n.4, p.455-462, 2006.

Figura 1. Exemplo dos resultados do trabalho.
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05
Empoderamento e autocuidado através das rodas de chá na atenção primária
à saúde no município de Jundiaí
SANFELICI, Mirian da Silva1; RODRIGUES, Ana Cláudia Jordão2
Coordenadora da PICs na SMS de Jundiaí – SP, 2Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde.
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Av. Liberdade, s/n – B. Jd. Botânico l (011) 4589-8393 /
4589-8799
1

msanfelici@jundiai.sp.gov.br
INTRODUÇÃO: As plantas medicinais contêm uma ampla variedade de propriedades
químicas encontradas na raiz, caule, folhas e flores que em singulares combinações produzem
não apenas efeitos profiláticos e curativos com também, efeitos energéticos sutis sobre o corpo
humano (ALONSO,1998).Tal terapêutica mostra-se com um grande potencial para a promoção
de práticas de integralidade em saúde, seja pela sua menor possibilidade de agressão química
ao organismo, seja pela já existente relação com várias racionalidades e práticas médicas e com
a cultura de grande parte da população brasileira, dentre outros aspectos, como os relacionados
ao conhecimento tradicional de várias comunidades (PNPIC, 2006). A Organização Mundial
da Saúde (OMS), considerando as plantas medicinais como importantes instrumentos da
assistência farmacêutica, por meio de vários comunicados e resoluções, expressa sua posição a
respeito da necessidade de valorizar a sua utilização no âmbito sanitário (WHO, 1993; 2011).
Nas últimas décadas houve a formulação e implementação de políticas públicas, programas e
legislações valorizando as plantas medicinais/fitoterapia que abriram uma nova era da
fitoterapia, incentivando e possibilitando sua implantação no Sistema Único de Saúde com o
intuito de promover melhorias na atenção à saúde. No Brasil o saber tradicional sobre as plantas
medicinais é um dos elementos da cultura popular, do qual a população lança mão quando
necessita curar alguns males e todos esses fatores vêm contribuindo para uma busca cada vez
maior de conhecimento técnico sobre o tema, pelas populações e também pelos profissionais
de saúde, indicando que o empoderamento dessas informações é fundamental para a segurança
e a eficácia do uso das plantas medicinais. Diante de tantos incentivos e da necessidade de
mudança de paradigma dos cuidados à saúde foi iniciado em 2013 o programa de implantação
das plantas medicinais/fitoterapia do município de Jundiaí, através de um projeto piloto das
“Rodas de Chá”.
OBJETIVO: Disponibilizar através das “Rodas de Chá”, aos usuários e profissionais da APS,
informações sobre plantas medicinais/fitoterapia buscando estimular o empoderamento e o
autocuidado.
MÉTODOS: Capacitação de equipe multidisciplinar, implantação de horto matriz de espécies
vegetais medicinais, elaboração e aplicação do diagnóstico participativo para levantamento de
dados sobre o uso de plantas pela população, elaboração de folder educativo e a realização das
rodas de chá.
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RESULTADOS: Foram realizadas “Rodas de Chá” em oito unidades pilotos com a aplicação
de 145 diagnósticos participativos que apresentaram os seguintes resultados: 92% fazem uso de
plantas medicinais, sendo 78% na forma de chá, 64% como tempero, 16% xarope, 7% em
cápsula, 4% como pomada e 2% na forma de pó, com a finalidade de tratarem resfriados 37%,
dores 29%, problemas digestivos 25,5% e inflamações 14%, na culinária 10,1% e para insônia
1,4%. Constatou-se também que apenas 21% utilizaram a fitoterapia por indicação médica e
79% tiveram indicações diversas como da avó, mãe, amigos e etc.
CONCLUSÃO: Considerando que a experiência foi desenvolvida em apenas oito unidades de
saúde, as “Rodas de Chá” demonstraram ser uma ferramenta com grande potencial para
sensibilização e educação sobre o uso adequado de plantas medicinais e fitoterapia, além de
apontar que há uma demanda por essa terapia evidenciando a possibilidade de expansão da
implantação de plantas medicinais/fitoterapia para todas as unidades da APS do município.
BIBLIOGRAFIA
ALONSO, J. Tratado de fitomedicina: bases clínicas e farmacológicas. Argentina, Rosário:
Corpus Libros, 1998.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006. Aprova a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Diário Oficial
da União, n.84, seção 1, 2006a.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Regional office for the Western Pacific. Research
guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicines. Manila: WHO, 1993.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. The world medicines situation 2011: traditional
medicines: global situation, issues and challenges. Geneva: WHO, 2011.
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Estudo da correlação entre os elementos traço e o manejo agrícola com a
produção do óleo volátil da espécie Melissa officinalis L.
SUSSA, Fábio V.1; DUARTE, Celina L.1; FURLAN, Marcos R.2; DA SILVA, Paulo S. C.1
1
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN / CNEN - SP); Av. Professor Lineu
Prestes 2242 - 05508-000 - São Paulo
fabiosussa@uol.com.br
2
Departamento de Ciências Agrárias - Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté, SP.
INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, o estudo de plantas medicinais tornou-se o foco de
extensa pesquisa em todo o mundo, devido à diversidade e potencialidade com as quais as
plantas medicinais têm como fonte de medicamentos. A Melissa officinalis (erva-cidreira) é
uma planta aromática popularmente utilizada como calmante. Suas propriedades
fitoterapêuticas se devem à presença de geranial, neral e citronelal no óleo volátil contido nas
suas folhas, e preferencialmente a ausência de geraniol, nerol e citronelol.
OBJETIVOS: O objetivo do estudo foi fornecer informações sobre os efeitos do manejo
agrícola, época de colheita e dos elementos traço na produção do óleo volátil pela espécie
Melissa officinalis.
MATERIAL E MÉTODOS: Os experimentos foram realizados no campo experimental da
Escola Municipal de Jardinagem, no Parque do Ibirapuera, São Paulo. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado, com três tratamentos: testemunha (solo local),
adubação orgânica (2t / ha de esterco de galinha) e adubação mineral (30t / ha de NPK, 6: 14:
8) em quatro estações distintas (outono, inverno, primavera e verão). A concentração elementar
para os elementos Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Na, Rb, Sc, Sm, Ta, Tb, Th e Zn
foi determinada pela técnica de análise por ativação neutrônica (INAA) nas folhas de Melissa
officinalis. A análise dos elementos Cd e Pb foi realizada utilizando espectrometria de absorção
atômica (AAS). O óleo volátil foi extraído a partir das folhas frescas pelo processo de
hidrodestilação em um aparelho de Clevenger e analisado por cromatografia gasosa acoplada a
um espectrômetro de massa (GC-MS). A análise dos dados foi feita por quimiometria, tais como
análise de variância (ANOVA), análise de correlação (CA), análise de agrupamento hierárquico
(HCA) e análise de componentes principais (PCA).
RESULTADOS: Os constituintes neral (35,7 %) e geranial (56,5 %) foram identificados como
os componentes majoritários e, citronelal (4,1 %), citronelol (1,7 %) e geraniol (2,7 %),
minoritários. A produção do óleo volátil de Melissa officinalis não apresentou, de maneira geral,
uma correlação com os elementos traço analisados, exceto para o neral que apresentou
correlação positiva com Rb e negativa com o Cd; o geranial apresentou correlação positiva com
o Cs; o citronelal foi positivamente correlacionado com o Co e o geraniol foi positivamente
correlacionado com Hf, La, Na, Cd e Sm, embora este constituinte deva estar ausente para
melhor qualidade do óleo volátil.
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CONCLUSÃO: Os resultados indicam que a produção de óleo essencial de Melissa officinalis
deva estar positivamente correlacionada com as concentrações de Rb, Cs e Co, e negativamente
correlacionada com Cd.
PALAVRAS-CHAVES: Melissa officinalis, elementos traço, manejo agrícola, óleo volátil,
INAA, AAS, GC/MS, quimiometria.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SODRÉ, A.C.B.; LUZ, J.M.Q.; HABER, L.L.; MARQUES, M.O.M.; RODRIGUES, C.R.;
BLANK, A.F. Organic and mineral fertilization and chemical composition of lemon balm
(Melissa officinalis) essential oil. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.22, n.1, p.40-44,
2012.
BLANK, A.F.; FONTES, S.M.; CARVALHO FILHO, J.L.S.; ALVES, P.B.; SILVA-MANN,
R.; MENDONÇA, M.C.; ARRIGONI-BLANK, M.F.; RODRIGUES, M.O. Influência do
horário de colheita e secagem de folhas no óleo essencial de melissa (Melissa officinalis L.)
cultivada em dois ambientes. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.8, n.1, pp.73-78,
2005.
AOYAMA, E.M.; INDIRUNAS, A.; FURLAN, M.R. Leaves production of Melissa officinalis
L. (Lamiaceae) in Taubate, Sao Paulo. Revista Biociências, v.17, n.1, pp.57-65 2011.

22

07
Formação em Rede: Programa Ambientes Verdes e Saudáveis - PAVS e o
Curso de Plantas Medicinais da Secretaria Municipal de Saúde e da
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura do Município
de São Paulo
SILVA, J.1; MUNHOZ, I.¹; AMARAL, C.1
1

Organização Social Santa Catarina - RSA

Contato: jussara.cassia@ossantacatarina.org.br
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Com objetivo de sensibilizar os Agentes Comunitários de
Saúde - ACS das Unidades Básicas de Saúde - UBS com Estratégia Saúde da Família - ESF
sobre a importância das relações entre meio ambiente, saúde, cidadania, qualidade de vida no
território e o fomento de projetos socioambientais junto as UBS/ESF e a comunidade, a equipe
de Responsabilidade Socioambiental da Organização Social Santa Catarina, junto aos
profissionais da Atenção Básica à Saúde, organizou e ministrou o Curso PAVS para 417 ACS
da Microrregião de Cidade Ademar e Capela do Socorro no Município de São Paulo, SP.
MATERIAL E MÉTODOS: O curso foi elaborado seguindo a metodologia de concentração
e dispersão, teoria e prática, fundamentadas nos eixos temáticos do “Programa Ambientes
Verdes e Saudáveis – PAVS” da Secretaria Municipal da Saúde - SMS da Prefeitura do
Município de São Paulo - PMSP, a saber: “Biodiversidade e arborização”, “Água, ar e solo”,
“Gerenciamento de resíduos”, “Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P”, “Cultura
e Comunicação”, ”Revitalização de espaços públicos” e “Horta, alimentação saudável e plantas
medicinais”.
RESULTADOS: Dando ênfase ao eixo temático “Horta, alimentação saudável e plantas
medicinais”, foram convidados a participar do planejamento, construção e aplicação do
conteúdo as farmacêuticas e as nutricionistas das UBS/ESF, Ambulatório de Especialidades/
AME e Centro de Atenção Psicossocial/ CAPS, a seguir: UBS Jardim Três Corações, UBS
Chácara do Conde, UBS Varginha – Capela do Socorro - UBS Mar Paulista, UBS Niterói, UBS
Miriam II, UBS Jardim Selma, UBS Guacuri, AME Dr. Cesar Antunes Rocha e CAPS II Adulto
- Cidade Ademar. Todas as farmacêuticas e nutricionistas responsáveis pelo desenvolvimento
do eixo temático, participaram como educandas das edições do “Curso de Plantas Medicinais –
SMS/PMSP em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA”.
Neste processo de multiplicação dos saberes puderam, como Educadoras, trocar informações e
conhecimentos sobre a Política Nacional e Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos,
bem como resgatar com os ACS, o uso popular das plantas medicinais na comunidade, sua
aplicabilidade e modos de utilização. Os assuntos abordados foram:


Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares: Plantas Medicinais e
Fitoterapia no SUS;



Histórico das Plantas Medicinais;



Plantas Tóxicas: Conceito, Identificação, Princípio Ativo e Principais Intoxicações;
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Curativos e Cuidados nos Usos de Plantas Medicinais e a Contribuição dos Alimentos
na Manutenção da Saúde.

CONCLUSÕES: A realização do Curso PAVS aproximou as farmacêuticas, nutricionistas e
os ACS, agregando qualificação e empoderamento das técnicas e uso popular para os
desdobramentos de orientações e Projetos de Plantas Medicinais no território da área de
abrangência dos serviços de saúde relacionados. Além do diálogo e a construção de projetos
socioambientais, a realização deste processo de orientação de multiplicadores do Curso de
Plantas Medicinais de SMS e SVMA, proporcionou no território o bem estar e a melhoria da
qualidade de vida, promovendo à saúde ambiental e construção de novos saberes.
REFERÊNCIAS
FREDERICO, C.; LAYRARGUES, P.P.; CASTRO, R.S. (orgs.). Repensar a educação
ambiental: um olhar crítico. São Paulo: Cortez, 2009.
GUIA PAVS./Secretaria da Saúde. Coordenação da Atenção Básica. Programa Ambientes
Verdes e Saudáveis. São Paulo: SMS, 2012.
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Fortalecer e potencializar as práticas integrativas e complementares em
saúde no município de Guarulhos
VASCO, Carla Aparecida Gabaldo1; TARSIANO, Andréia Valente2
1

Grupo Técnico de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde - Rua Íris, 300 Bairro: Gopoúva, Guarulhos/S.P.
E-mail: pics.gru@gmail.com
2

Centro de Terapias Naturais de Guarulhos - Rua Joaquim Miranda, 471 Bairro: Vila Augusta,
Guarulhos/S.P.
INTRODUÇÃO: O projeto é caracterizado considerando a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares, portaria 971/2006 (PNPIC), que preconiza a introdução da
Fitoterapia e Plantas Medicinais nos serviços de saúde como estratégias para a promoção da
saúde e recurso terapêutico na recuperação de agravos.
OBJETIVOS: Melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde; fortalecer e propiciar as
ações com Plantas Medicinais e Fitoterapia na Atenção Básica; e sensibilizar os profissionais
da saúde em relação à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.
MATERIAL E MÉTODOS: A metodologia apresenta-se em 5 etapas.
1ª Etapa: Apresentar em Reunião de Diretoria o Projeto de "Fortalecimento das Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde no Município de Guarulhos".
2ª Etapa: Definir em conjunto com o grupo técnico da Secretaria da Saúde e profissionais da
Atenção Básica as Plantas Medicinais que serão utilizadas no Projeto. Essa definição também
levará em conta o perfil de morbi/mortalidade do território; Contratar empresa para compra de
mudas de plantas medicinais certificadas. Pretende-se comprar no mínimo 6.800 unidades;
Sensibilizar as equipes da Atenção Básica sobre as Plantas Medicinais e Fitoterapia através de
reuniões com os gerentes das unidades básicas de saúde e suas equipes.
3ª Etapa: Elaborar em conjunto com o grupo técnico da Secretaria da Saúde, cartilha/jornal
educativo sobre Plantas Medicinais e Fitoterapia; Contratar empresa para confeccionar
cartilhas/jornais educativos sobre Plantas Medicinais e Fitoterapia.
4ª Etapa: Distribuir para as Unidades Básicas de Saúde e Centro de Terapias Naturais mudas
de plantas medicinais e cartilhas/jornais educativos para utilização nos grupos de promoção da
saúde; As Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Terapias Naturais poderão, também, utilizar
as mudas de plantas medicinais para cultivo de hortas nas unidades e assim ampliar as ações de
promoção da saúde.
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5ª Etapa: Monitoramento das ações de Promoção da Saúde relacionadas às Plantas Medicinais
e Fitoterapia nas Unidades Básicas de Saúde e Centro de Terapias Naturais pelo grupo técnico
da Secretaria Municipal da Saúde.
RESULTADOS E CONCLUSÕES: Ações de promoção da saúde realizadas na atenção
básica com foco nas plantas medicinais e fitoterapia; Serviços de Saúde e Centro de Terapias
Naturais com ações de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde desenvolvidas e
fortalecidas; Ampliação das ações de promoção da saúde para população e Melhoria na
qualidade de vida da população. Busca-se, também, oferecer um novo modelo de atenção à
saúde, propiciando ao cidadão recursos naturais, devidamente reconhecidos como eficazes na
recuperação da saúde.
CONCLUSÕES: As plantas Medicinais e Fitoterapia por sua vez contribuem para a redução
dos medicamentos alopáticos e propiciam a introdução e valorização da sabedoria popular nos
serviços de saúde. A orientação de chás de plantas medicinais na Atenção Básica contribui para
a recuperação de determinados agravos, favorecendo também na prevenção destes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília,
DF, 19 set. 1990a.
BRASIL. Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Obtido de
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html,
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Implantação de horta orgânica de plantas medicinais no Instituto Biológico
MARTINS A.L.C.3; SIMONI, I.C.1; LUCON, C.M.M.2; HONDA, S.3; PASQUINI, J.S.4;
ALEXANDRE, M.A.V.2; HARAGUCHI, L.M.M3.
1

Instituto Biológico, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade Animal, Av. Cons.
Rodrigues Alves, 1252, CEP 04014-002, São Paulo, SP
2

Instituto Biológico, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade Vegetal

3

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. 4.Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
E-mail: simoni@biologico.sp.gov.br.
INTRODUÇÃO: As plantas são chamadas de medicinais quando apresentam propriedades
curativas e/ou preventivas para determinadas doenças em humanos, animais e vegetais. As
propriedades medicinais estão relacionadas aos compostos ou princípios ativos presentes nas
plantas, que fazem parte do metabolismo secundário, e exercem na planta a função de proteção,
atração de polinizadores ou repulsão de predadores. A planta medicinal fresca ou seca pode ser
utilizada de diversas formas, principalmente, infusão, decocção, maceração, tintura, óleo
essencial, entre outras.
OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi implantar o cultivo orgânico de plantas medicinais nas
dependências do Instituto Biológico (IB), em São Paulo-SP para atender projetos de pesquisa
na área de sanidade animal e vegetal. A ideia de criação da horta surgiu quando o IB sediou por
quatro edições (2012/2013) o Curso de Capacitação em Plantas Medicinais da PMSP, realizado
pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) em parceria com a Secretaria
Municipal da Saúde.
MATERIAL E MÉTODOS: A implantação foi iniciada em agosto de 2013 onde foram
cedidas pelo Viveiro Manequinho Lopes um total de 50 mudas de diferentes espécies botânicas.
O preparo do solo consistiu de aplicação de calcário dolomítico (200g/m 2), incorporado a
profundidade de 20 cm, seguido de adubação com composto orgânico (20 litros/m2). O desenho
dos canteiros, em formato de mandala, foi feito com a colocação de toras de madeira e bloquetes
de concreto. Em seguida, foi feito o plantio das mudas de 44 espécies, buscando-se harmonizar
a disposição das plantas nos canteiros em razão de seus portes e hábitos de crescimento, bem
como suas necessidades de luminosidade e umidade.
RESULTADOS: Num período de 10 meses cerca de 88% das espécies de plantas cresceram
de forma satisfatória sendo que em 35% das espécies foi realizada a identificação botânica
(coleta e confecção de voucher) pelo Herbário Municipal e 29% foram coletadas as folhas ou
partes aéreas, para o preparo de extratos brutos aquosos na forma de infuso e/ou liofilizado.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Assim, além de manter nas dependências da Instituição
exemplares vivos de plantas medicinais e condimentares, o cultivo orgânico das ervas
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medicinais abre a possibilidade para o estudo do seu emprego na sanidade animal e vegetal
sendo que já estão em andamento pesquisas in vitro sobre o potencial antiviral contra
herpesvírus equino. Além disso, a horta tornou-se um espaço importante para práticas
educativas, sendo utilizada em cursos oferecidos pela Instituição, como durante o minicurso
sobre “Horta orgânica de plantas medicinais e seu emprego na sanidade animal” oferecido na
27ª Reunião Anual do Instituto Biológico em novembro de 2014 e que contou com 55
participantes dentre funcionários de apoio, pesquisadores científicos, estagiários, pósgraduandos e público em geral.
REFERÊNCIAS
HARAGUCHI, L.M.M.; CARVALHO, O.B. de. (Coord.). Plantas medicinais: do curso de
plantas medicinais. São Paulo: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Divisão
Técnica Escola Municipal de Jardinagem, 2010.
LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2 ed. Nova
Odessa, SP: Plantarum, 2008.
MARTINS, A.L.C.; BEVILACQUA, H.E.C.R.; SHIRAKI, J.N. (coords.). Horta: cultivo de
hortaliças. São Paulo: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 2006.
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O curso de plantas medicinais como estratégia para qualificação dos
profissionais de saúde em plantas medicinais e fitoterapia no SUS no
município de São Paulo e outros
HARAGUCHI, Linete M.M.
Farmacêutica da Divisão Técnica de Formação; Universidade Aberta do Meio Ambiente e
Cultura de Paz - Av. IV Centenário 1268, Portão 7A – Pq. Ibirapuera - São Paulo – SP, CEP
04030-000
E-mail: lineteharaguchi@terra.com.br
INTRODUÇÃO: Curso inicialmente denominado Plantas Medicinais (Piloto/2006), Plantas
Medicinais I e II (2009/2013) e posteriormente Plantas Medicinais e Fitoterapia (2014), foi
criado para capacitar e sensibilizar os profissionais da saúde e áreas afins visando auxiliar na
implantação e implementação de ações e serviços, com base na Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (1), na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
(2) e no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (3). Atende à Lei Municipal
nº 14.682/08 regulamentada pelo Decreto nº 49.596/08, que envolve ações de incentivo ao uso
de plantas medicinais entre Secretarias que desenvolvem atividades afins (4) e à Lei Municipal
n° 14.903/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 51.435/10 que instituiu o Programa de
Produção de Fitoterápicos e Plantas Medicinais do Município de São Paulo (5).
OBJETIVO: O objetivo do curso é colaborar com as Políticas Públicas auxiliando na
implantação do Programa de Produção de Fitoterápicos e Plantas Medicinais do Município de
São Paulo, contribuindo para a implantação das Práticas Integrativas e Complementares (PICs)
“Plantas Medicinais e Fitoterapia” no Sistema Único de Saúde (SUS) e promover a Educação
Ambiental e em Saúde proporcionando à população o acesso seguro às plantas medicinais e aos
fitoterápicos. Objetivos específicos: qualificar profissionais de saúde e áreas afins contribuindo
com a formação de multiplicadores para atuação nas Políticas Públicas e integração das PICs
aos Sistemas Oficiais de Saúde; apresentar a identificação e nomenclatura botânica de plantas
medicinais e tóxicas favorecendo o seu reconhecimento e promovendo um resgate cultural
associado ao conhecimento científico; ampliar os conhecimentos da fitoterapia focando uma
visão sistêmica; abordar aspectos ambientais, agronômicos e sanitários no manejo das plantas
medicinais e na produção de fitoterápicos.
MÉTODO: Curso gratuito com carga horária básica de 60 horas, aulas expositivas e
dialogadas, aulas práticas em sala de aula e em campo, dinâmicas de grupo e vídeos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Conteúdo do curso: Apresentação das Secretarias do Verde
e Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Saúde, do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis
e Programa de Fitoterápicos e Plantas Medicinais do Município de São Paulo; Históricos das
plantas medicinais e fitoterapia; Referências legais básicas; Plantas medicinais: identificação
correta e nomenclatura botânica com aula prática no “Viveiro Manequinho Lopes”; Plantas
Tóxicas: conceito, identificação, princípio ativo e principais intoxicações; Aspectos
agronômicos vs Teores dos princípios ativos com identificação de plantas em sala de aula;
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Implantação da horta medicinal; Controle de qualidade das plantas medicinais e dos
fitoterápicos; Princípios ativos e métodos extrativos das plantas medicinais; Interações
medicamentosas em fitoterapia; Sistema de farmacovigilância em plantas medicinais
fitoterapia; Farmacologia de fitoterápicos; Plantas medicinais e fitoterápicos nos sistemas:
nervoso central, músculo-esquelético, geniturinário, gastrointestinal, cardiovascular,
respiratório, na odontologia, em lesões de pele, na síndrome metabólica, no climatério e
finalizando com a contribuição dos alimentos na manutenção da saúde. Em 2006, foi realizado
um curso Piloto em uma Unidade Básica de Saúde de São Paulo com a participação de 35
profissionais de saúde do Programa Saúde da Família e afins, educadores da rede municipal e
profissionais da SVMA/Escola de Jardinagem e Herbário. Com o resultado positivo do Piloto,
no período de 2007/2009 foram realizados a estruturação do Projeto Pedagógico do Curso
Plantas Medicinais, a validação do curso para fins de promoção dos funcionários municipais, a
elaboração do “Livro Plantas Medicinais” (lançado em 2010), a busca e o convite a palestrantes
e colaboradores voluntários com expertise no campo de plantas medicinais e fitoterapia, de
Instituições de Pesquisas, Órgãos Oficiais, Universidades Públicas e Privadas e a parceria
PMSP/SVMA com a SMS. De 2009 a 2014, foram oferecidos 11 edições do curso, sendo
capacitados ao todo 1.100 incluindo profissionais de saúde de São Paulo e outros Municípios.
Verifica-se que ex-alunos capacitados veem atuando como multiplicadores, realizando ações
efetivas nos municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Jundiaí, Registro e
em São Paulo.
CONCLUSÃO: o Curso Plantas Medicinais da PMSP contribuiu para a ampliação do campo
do conhecimento na área de fitoterapia e plantas medicinais em nível local e de outros
municípios e na formação de multiplicadores. Essa experiência tem favorecido mudanças a
todos os envolvidos; formou uma massa crítica e sensibilizou profissionais de saúde da Rede
de São Paulo e de outros municípios quanto à importância das PICs (Plantas Medicinais/Fito)
no SUS. Para estudantes o curso ampliou os conhecimentos sobre plantas medicinais,
promovendo um resgate cultural associado ao conhecimento científico. Os trabalhos
desenvolvidos e os resultados obtidos demonstram que existe uma demanda crescente para
qualificação de profissionais na área de Fitoterapia para agregar, disponibilizar, compor,
interagir e trocar experiências. A estratégia de trazer temas relevantes, atualizar as informações
e acrescentar novos parceiros a cada edição do Curso teve resultado favorável, pois o interesse
de colaboradores e profissionais no Curso cresceu a cada edição.
REFERÊNCIAS
(1) BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 971, de 3 de maio de 2006. Aprova a
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de
Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 de maio 2006.
(2) BRASIL. Decreto Federal nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de junho de 2006.
(3) BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial MS/GM nº 2.960, de 9 de dezembro
de 2008. Aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 de
dezembro de 2008.
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(4) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decreto Municipal nº 49.596, de 11 de
junho de 2008. Regulamenta a Lei 14.682, de 30 de janeiro de 2008 que institui o Programa
Qualidade de Vida com Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde. Diário
Oficial da Cidade de São Paulo, SP, 12 de junho de 2008.
(5) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decreto Municipal nº 51.435, de 26 de
abril de 2010. Regulamenta a Lei 14.903, de 06 de fevereiro de 2009 que institui o Programa
de Produção de Fitoterápicos e Plantas Medicinais no Município de São Paulo. Diário Oficial
da Cidade de São Paulo, SP, 27 de abril de 2010.
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O horto de plantas medicinais do viveiro Manequinho Lopes
HEIN, Y.K.F.¹; CARVALHO, R.K.¹; SILVA, L.L.¹; LINO, E.I.G.²; MELO, E.L.O.²;
BENDINI, M.²; SOUZA, B.C.G.²
¹ Técnicos da Divisão Técnica de Produção e Arborização do Departamento de Parques e Áreas
Verdes – DEPAVE;
² Estagiários da Divisão Técnica de Produção e Arborização do Departamento de Parques e
Áreas Verdes – DEPAVE 2.
INTRODUÇÃO: Com o objetivo de proporcionar à população acesso a medicamentos naturais
eficazes com orientação e uso correto, foi instituído no município de São Paulo pela Lei
14.903/09 e regulamentado pelo decreto nº 51.435/10 o Programa Municipal de Produção de
Fitoterápicos e Plantas Medicinais. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente SVMA, através do Viveiro Manequinho Lopes, pela Divisão Técnica de Produção e
Arborização – DEPAVE 2 é a responsável pela produção de mudas ornamentais para uso da
municipalidade, bem como a produção dessas espécies de cunho medicinal e/ou condimentar.
OBJETIVO: o objetivo do trabalho é divulgar a diversidade do acervo de plantas local.
MATERIAL E MÉTODOS: Localizado adjacente ao parque Ibirapuera, o viveiro mantém
um horto das matrizes de plantas medicinais para produção e abastecimento do programa de
uso de fitoterápicos pela rede municipal de saúde; matrizes essas que são provenientes de fontes
seguras, coletadas, identificadas com a ajuda do Herbário Municipal e adicionadas ao elenco
de espécies disponíveis para fornecimento. Ao todo são mais de 70 espécies produzidas ao
longo do ano e que vem sendo ampliados à medida que novos estudos são públicos
comprovando o uso e eficácia de novas plantas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstraram que a produção de plantas
medicinais consegue atender em parte a demanda da busca de mudas para formação de canteiros
em unidades da rede municipal de saúde.
REFERÊNCIAS
LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova
Odessa, SP; Plantarum, 2002.512 p.
MATOS, F.J.A. Farmácias vivas: sistema de utilização de plantas medicinais projetado
para pequenas comunidades. 4ª ed.rev. Fortaleza: UFC, 2002.
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Plantas medicinais: construindo a troca de saberes entre ACS e equipe
multidisciplinar na UBS Jardim Iporã
SOUZA, J.E.P; GOMES, M.J.S.; HEITZMANN, S.R.; SILVA, A.S.S; SUZUKI, L.K.
Associação Saúde da Família – Rua Wenceslau Ralish, 103, São Paulo, SP.
jeduardo@saudedafamilia.org
INTRODUÇÃO: Esse trabalho foi desenvolvido a partir da sensibilização do farmacêutico
que participou da 7ª edição do curso de Plantas Medicinais da PMSP (Prefeitura Municipal de
São Paulo) e identificou na unidade, juntamente com a APA (Agente de Promoção Ambiental),
a necessidade de trabalhar o tema junto aos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), para se
tornarem multiplicadores.
MATERIAL E MÉTODOS: A UBS (Unidade Básica de Saúde) está localizada em área mista
(urbano e rural), onde a prática de uso de plantas medicinas é feita de forma tradicional pela
população, passada por gerações. Sabendo da PNPIC SUS (Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares no SUS (Sistema Único de Saúde), os profissionais sentiram
necessidade de sensibilizar os ACS da importância das PIC, e a inserção de outros profissionais,
tais como gestor local do PAVS (Programa Ambientes Verdes e Saudáveis) e nutricionista do
NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). A identificação correta das plantas e frutas, uso
adequado, propriedades nutricionais e terapêuticas, forma adequada de cultivo, trabalho
participativo dos ACS, levantamento de plantas utilizadas pela comunidade, nortearam os
trabalhos desenvolvidos pela equipe. Utilizamos o espaço mensal de educação continuada para
realização de oficinais, palestras e roda de conversa com troca de saberes. As oficinas foram
conduzidas por farmacêutico, APA, gestor local PAVS e nutricionista NASF com a
participação dos ACS de forma dinâmica, utilizando materiais audiovisuais, plantas medicinais,
frutas, medicamentos sintéticos, medicamentos fitoterápicos e utensílios domésticos. O grupo
definia, previamente, as plantas e frutas a serem discutidas.
RESULTADOS: A UBS Jardim Iporã possui 4 equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família),
e em cada encontro, uma equipe era responsável para fazer a pesquisa da planta medicinal e da
fruta escolhida para a preparação do quitute. No encontro foi discutida ação terapêutica,
indicações, contraindicações, cultivo, forma correta de utilização para infusos, decocção e
quitutes. No final de cada encontro eram realizadas apresentação da pesquisa efetuada pelos
ACS e degustação dos quitutes preparados por eles. Ocorreram 10 grupos, no período de 2013
a 2014, com a média de 19 participantes em cada encontro. Houve uma participação efetiva,
demonstrando interesse e comprometimento dos ACS. Os encontros proporcionaram uma
sensibilização ao tema e um olhar qualificado na visita domiciliar, principalmente com os
pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes, incentivando que os mesmos comuniquem nas
consultas o uso das plantas.
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CONCLUSÃO: Concluímos que o trabalho conjunto de diferentes profissionais que atuam em
dias diferentes na UBS proporcionou um dialogo efetivo e constante, mostrando assim, que é
possível realizar com qualidade um trabalho interdisciplinar. A educação continuada
proporcionou maior vínculo entre os participantes, possibilitando o empoderamento e
autoestima através do ouvir e ser ouvido, além de ter relatos de que os quitutes foram inseridos
na alimentação diária dos participantes.
REFERÊNCIAS
HARAGUCHI, L.M.M.; CARVALHO, O.B. de. (Coord.). Plantas medicinais: do curso de
plantas medicinais. São Paulo: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Divisão
Técnica Escola Municipal de Jardinagem, 2010.
BRASIL. Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Politica Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos.
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Programa Ambientes Verdes e Saudáveis no Município de São Paulo
MAYURA, Yamma; SAPUCAIA, Eliana Erizzini
Secretaria Municipal da Saúde do Município de São Paulo - Coordenação da Atenção Básica.
INTRODUÇÃO: A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo incorporou em 2008 o
Programa Ambientes Verdes e Saudáveis-PAVS na Estratégia Saúde da Família na
Coordenação da Atenção Básica, com a percepção de estimular novas práticas de Promoção de
Saúde no nível local e fortalecer a capilaridade das ações dos Agentes Comunitários de Saúde
nos seus territórios. O Programa tem como objetivo fortalecer a gestão intersetorial em questões
ambientais com impacto sobre a saúde da população contribuindo substancialmente para a
consolidação de uma concepção de saúde e meio ambiente mais abrangente, com evidência para
os determinantes do processo saúde doença.
MATERIAL E MÉTODOS: Nesta perspectiva, desenvolve uma agenda integrada saúde e
meio ambiente tendo como eixo a intersetorialidade, a sustentabilidade das intervenções no
território e o empoderamento e efetiva participação da comunidade. O programa conta com uma
equipe técnica no nível central, gestores regionais e locais nos territórios, sendo a execução do
programa atribuição das Equipes da ESF nas UBS, tendo como protagonista os agentes
comunitários de saúde e os agentes de promoção ambiental, em articulação com as Instituições
Parceiras da Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal da Saúde.
RESULTADOS: O PAVS faz a gestão de 804 projetos socioambientais em 245 Unidades de
Saúde, tendo como pressupostos a contextualização da realidade local e regional como ponto
de partida para as intervenções sob a perspectiva de uma visão sistêmica do mundo e a
construção coletiva e integrada dos conhecimentos, saberes e práticas dos diferentes atores
envolvidos. Com este novo e complexo olhar sobre o território os projetos são desenvolvidos
abrangendo os seguintes eixos temáticos:
 Horta e Alimentação Saudável
 Biodiversidade e Arborização
 Gerenciamento de Resíduos Sólidos
 A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública)
 Revitalização de Espaços Públicos
 Cultura e Comunicação
 Água, Ar e Solo
Considerando que o PAVS na sua essência é um programa transversal, os projetos
desenvolvidos em cada eixo temático fazem interface com diversas áreas técnicas e programas
da Saúde e com outras Secretarias e Instituições afins nos territórios.
CONCLUSÃO: Mais do que um desafio de proporções significativas para o Município de São
Paulo, este programa é a expressão da incorporação de novos valores e práticas de saúde nas
ações de Promoção da Saúde, pautadas na concepção de espaços saudáveis e sustentáveis, para
a melhoria da qualidade de vida da população.
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Projeto Chá de Quintal
MUNHOZ, I.; BROCHADO, F.K.; SILVA, A.M.; AKUTSO, K.; TSUBAKI, C.A.S.
Organização Social Santa Catarina – Rua Nossa Senhora do Sabará, 4029 – CEP 04447-201 –
São Paulo
Contato: ivan.munhoz@ossantacatarina.org.br
INTRODUÇÃO: Seguindo as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares – PNPIC (Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011) e no que diz respeito às
plantas medicinais e alimentação saudável, a horta da Unidade Básica de Saúde - UBS
Jordanópolis é utilizada e valorizada em encontros destinados a diálogos sobre as propriedades
das plantas medicinais e sua utilização, tanto para fins relacionados à manutenção da saúde, seu
uso na culinária e o resgate do conhecimento popular. Atualmente, as plantas medicinais
representam uma alternativa de baixo custo, de fácil manutenção e comprovadamente
eficientes, quando corretamente manipuladas por profissionais qualificados da área de saúde.
A orientação médica, em caso de doença, não deve ser eliminada, mesmo possuindo elementos
como uma horta medicinal ou uma farmácia viva (LAMEIRA et al., 2004). Alertar a população
sobre o uso correto das plantas medicinais no dia a dia é de grande valia, pois muitas pessoas
ainda utilizam essas plantas de modo indiscriminado por desconhecerem as interações que essas
plantas podem causar à saúde se ingeridos concomitantemente com medicamentos destinado a
um determinado tratamento e informá-los que seu uso descontrolado e sem orientação médica
pode causar intoxicações severas. Orientar e estimular o uso e o cultivo de plantas medicinais
e manejo de horta e junto ao público participante, para conhecimento de suas propriedades
medicinais e o estímulo à mudança de hábito e ações de promoção à saúde.
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência que contou com uma equipe
multidisciplinar composta por: Biólogo - Gestor Local PAVS, Farmacêutico, Nutricionista Núcleo de Apoio a Saúde da Família/NASF e Agentes Comunitárias de Saúde - ACS.
RESULTADOS: Através de encontros mensais, os profissionais e a população envolvida no
projeto se reúnem em uma espécie de “roda de conversa” para dialogar sobre plantas com
propriedades medicinais, onde se realizou oficinas, dinâmicas e visitas à horta, agricultura
familiar, produção orgânica de alimentos, geração de renda e a elaboração de material didático
pelos colaboradores. Participam dos encontros um público aproximado de 30 pessoas, a cada
encontro, sendo a maior parte composta por pessoas da terceira idade de diferentes níveis de
escolaridade. Muitos que participaram dos encontros tiveram contato e informação pela
primeira vez sobre as plantas medicinais e puderam observar técnicas de cultivo, e o mais
importante, realizaram a produção de suas mudas na própria horta da UBS. Observou-se a
crença de muitos participantes em alguns mitos relacionados a essas plantas.
CONCLUSÕES: Contudo todos se mostraram interessados em ampliar os seus conhecimentos
em relação ao uso e manejo de uma horta e sobre as plantas medicinais e fitoterápicos, fato este
que pode auxiliar em trabalhos futuros, realizados por profissionais capacitados, relacionados
ao emprego destas plantas na promoção da saúde e o cuidado com o meio ecológico, resgatando
a relação homem-meio ambiente e sua reintegração.
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Projeto de implantação das plantas medicinais e fitoterapia na atenção
primária à saúde no município de Jundiaí – SP
SANFELICI, Mirian da Silva1; RODRIGUES, Ana Cláudia Jordão2
1
Coordenadora da PIC na SMS de Jundiaí – SP, 2farmacêutica na Atenção Básica à Saúde.
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Av. Liberdade, s/n – B. Jd. Botânico l (011) 4589-8393 /
4589-8799 - msanfelici@jundiai.sp.gov.br
INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)
Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006 e a Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos (PNPMF), criada pelo Decreto da Presidência da República de nº 5.813, em 23
de junho de 2006, são elementos facilitadores para a gestão municipal, normatizando e
norteando ações para a promoção da saúde da população, abrindo o leque para outros saberes
em saúde que podem ser valorizados quanto ao uso de plantas medicinais.
OBJETIVO: Implantação das plantas medicinais/fitoterapia na Atenção Primária à Saúde
(APS) do município de Jundiaí.
METODOLOGIA: Os trabalhos desenvolvem-se com metodologias distintas, iniciando em
2012 com a capacitação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde através do curso de
Plantas Medicinais da Escola Municipal de Jardinagem, do Departamento de Educação
Ambiental – UMAPAZ da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo
(SVMA) e o estabelecimento de parceria entre Secretaria de Saúde e de Meio Ambiente de
Jundiaí que desenvolveu uma horta didática de plantas medicinais e aromáticas, com objetivo
de prover espécies medicinais para o desenvolvimento do projeto. Num segundo momento com
a intenção de agregar os saberes científicos ao popular e tradicionais da comunidade,
desenvolve-se um encontro entre profissionais de saúde e comunidade denominado “Rodas de
Chá”.
RESULTADOS: Ao todo foram capacitados até o momento, 24 profissionais da APS com
diferentes formações. Foram realizadas rodas de chá em 08 Unidades Básicas de Saúde
conduzidas pelos profissionais da rede capacitados contando com a participação de 145
usuários. A experiência demonstrou que as “Rodas de Chá” são excelentes ferramentas de
sensibilização e educação sobre o uso adequado de plantas medicinais e fitoterapia.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Aos profissionais de saúde que atuam diretamente com os
usuários, somatiza-se os conhecimentos em relação às propriedades terapêuticas das plantas
medicinais e conhecimentos técnicos como o preparo para fins terapêuticos, indicações,
cuidados e dosagem, e a percepção quanto à relação saúde-doença. Esses profissionais iniciam
o ciclo de informações como agentes multiplicadores em promoção de saúde, seguindo a
diretriz PMF 5 de “promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e
remédios caseiros” da PNPIC, e o “fortalecimento e ampliação da participação popular e do
controle social”. Através das Rodas de Chá atinge-se a expectativa de resgatar e valorizar esse
conhecimento, promovendo a troca de informações entre todos os envolvidos, estimulando a
participação popular na criação de hortos de espécies medicinais (BRASIL, 2006; BRASIL,
2009).
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CONCLUSÕES: As ações educativas, intersetoriais e a participação comunitária, constitui-se
uma forma de cuidado e promoção da saúde, sendo um processo dinâmico onde ocorrem vieses
que são revistos e adequados com objetivo único de manter a implantação da fitoterapia em
benefício da população atendida na APS.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Plantas Medicinais. Fitoterapia
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Roda de chá: estratégia de implantação ampliando o olhar dos profissionais
da estratégia saúde da família da unidade básica de saúde Jd. Silveira
ROLIM, N.; QUINI, A.P.; SOUZA, J.E.; BARBOSA, D.A.; SILVA, B.G.
Associação Saúde da Família - Rua Wenceslau Ralish 103 – Jd. Sertãozinho.
E-mail: neusipavs@gmail.com
INTRODUÇÃO: Constatou-se que a população do território utiliza poucas ervas frescas e
desconhecem as possibilidades de suas aplicações terapêuticas e condimentares não sabendo
identificar a própria planta, pois a maioria delas tem contato somente com o produto
industrializado; sua forma desidratada. Consequentemente deixam de aproveitar suas
propriedades in natura adquiridas.
OBJETIVO: Desenvolver atividades educativas de oficinas e rodas de chá para os funcionários
da Unidade e população, objetivando-se apresentar as ervas no seu estado in natura, explicando
suas características e propriedades, estimulando desta forma a inclusão das ervas na culinária e
em suas outras indicações de uso (BRASIL, 2005) e resgatar os saberes populares que são parte
da prática cultural local.
MATERIAIS E MÉTODOS: Considerando a forte influência da mulher sobre os hábitos
alimentares da família, utilizamos o contexto culinário como forma de introduzir o
conhecimento de ervas e seus usos. A seleção das ervas foi baseada nos conhecimentos
adquiridos no Curso de Plantas Medicinais pela farmacêutica e gestora do Programa ambientes
verdes e saudáveis. Utilizou-se como fonte de pesquisa os materiais fornecidos no curso e
artigos científicos (HARAGUCHI, 2010). Foi realizado um planejamento de todas as atividades
para um período de seis meses. As ervas foram adquiridas no Viveiro Manequinho Lopes em
parceria com MTHPIS (Medicinas tradicionais e práticas integrativas) e PAVS. Estas matrizes
foram reproduzidas na parceira ACHAVE, no projeto Plantar Sustentável da UBS Vargem
Grande e distribuídas nos grupos. Nas oficinas são utilizados recursos visuais, utensílios
domésticos em geral, materiais impressos com as receitas executadas e ervas frescas para
desenvolver os temas abordados. Os grupos acontecem na UBS Jd. Silveira onde procuramos
criar uma atmosfera favorável para o acolhimento e sensibilização dos participantes.
RESULTADOS E CONCLUSÕES: Concluiu-se que o uso desse saber popular valorizou
esses conhecimentos mostrando novas possibilidades para abordagem em grupo. A realização
da Roda permitiu a troca de conhecimentos entre profissionais de saúde e comunidade,
reforçando a importância desse encontro para compartilhar informações, experiências de
aprendizagem em saúde.
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Saúde verde: sensibilização de profissionais e usuários da saúde no
conhecimento de identificação e uso racional de plantas medicinais e
fitoterápicos
DURAN, Milton Peres; ONOFRE, Teresa de Jesus; MAGNO, Erica da Silva; TROTA,
Berenice Sabino do Valle.
Região de Saúde II Cantareira Guarulhos, SP.
mperesduran@gmail.com
INTRODUÇÃO: Historicamente, as plantas medicinais são importantes como fitoterápicos e
na descoberta de novos fármacos, estando no reino vegetal a maior contribuição de
medicamentos. Embora a medicina moderna esteja bem desenvolvida na maior parte do mundo,
a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que grande parte da população dos países
em desenvolvimento depende da medicina tradicional para sua atenção primária.
OBJETIVO: Identificação botânica e cuidados necessários por meio de sensibilização de
profissionais e usuários do sistema único de saúde no uso de plantas medicinais em que estes
possam ser multiplicadores do conhecimento.
MATERIAL E MÉTODOS: Foram verificados através do Sistema de Informação J. Saúde
de 18 Unidades Básicas de Saúde da Região de Saúde II – Cantareira no ano de 2013 as cinco
principais causas de morbidade por capítulo CID 10. Através deste levantamento, cada
morbidade foi associada a uma planta medicinal da Relação Nacional de Plantas Medicinais de
Interesse ao SUS para esta finalidade, conforme exemplo no gráfico 1

Figura 1. Cinco principais causas de morbidade por capítulo CID 10 da Região de Saúde II
Cantareira no ano de 2013, relacionadas com as plantas medicinais.
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Para sensibilização tanto dos funcionários, quanto dos usuários das unidades, foram realizadas
rodas de conversa com temas relevantes e esclarecimentos de questões, como também a
confecção de vasos com mudas das cinco plantas relacionadas para cada unidade. A partir
destes dados levantados, também foi confeccionado um banner contendo o gráfico com as cinco
principais causas de morbidade por capítulo CID 10 e a planta correspondente. Neste banner
também poderão ser encontradas informações como, nome científico da planta, propriedades
medicinais, indicações, contra indicações, interações medicamentosas, parte da planta utilizada,
modo de uso e modo de preparo.
RESULTADOS: Ao todo, foram contatadas 74 pessoas das diversas áreas de atuação, com a
proposta inicial de educação em saúde, voltado pra identificação e uso racional das plantas
medicinais, tornam-se responsáveis por dar continuidade no projeto de sensibilização nas
unidades básicas de saúde.
CONCLUSÕES: Nas rodas detivemos a oportunidade de ouvir profissionais e usuários do
SUS, identificar suas dificuldades e iniciar um processo de conhecimento do uso racional e do
reconhecimento adequado das plantas medicinais.
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