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RESUMO 

 

Rezende, Rafael Guimarães. O caminho para a Fitoterapia: Uma revisão 
sobre o histórico, as evidências e a legislação. Rio de Janeiro, 2021. TCC 
(Bacharel em ciências farmacêuticas) – Faculdade de Farmácia, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. 

 

Desde 1978 em Alma-Ata, o mundo busca um novo olhar sobre a 

Fitoterapia e sobre as suas múltiplas facetas desta terapêutica inserida na cultura 

da maior parte dos povos tradicionais. O Brasil contempla uma das maiores 

floras e um imenso potencial na área de plantas medicinais. Além disso, a 

legislação brasileira tem acompanhado as crescentes exigências na área, 

sempre em busca de garantir uma maior qualidade, segurança e eficácia no uso 

destes medicamentos dentro do cenário nacional. Apesar disso, muitas são as 

barreiras encontradas pela Fitoterapia na sua inserção na prática em saúde 

como problemas na qualidade da matéria-prima e na padronização dos produtos 

de origem vegetal, contaminações, efeitos colaterais, interações 

medicamentosas, adulterações, problemas metodológicos em estudos clínicos, 

dentre outros motivos. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi traçar um 

panorama geral sobre a Fitoterapia, desde seu histórico e aspectos regulatórios 

até a sua inserção nas práticas terapêuticas e aceitação por parte dos 

profissionais da saúde. A construção do trabalho ocorreu por uma coleta de 

artigos sobre o tema e organização em forma de capítulos: uma medicina 

ancestral, riscos do uso equivocado de fitoterápicos e uma visão positiva sobre 

plantas medicinais com seus respectivos subcapítulos. A conclusão encontrada 

nesse trabalho define a capacitação de profissionais da área da saúde como 

ponto central na inserção dessa terapêutica no cotidiano desses profissionais, 

favorecendo a sua aplicabilidade e efetividade nas ações de promoção da saúde. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas Medicinais, Fitoterapia, Farmacognosia, 

Medicamentos fitoterápicos, Fitoterapia baseada em evidências, Farmacopeia 

Brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Fitoterapia descreve uma terapêutica que tem como base o uso das plantas 

medicinais em suas diversas formas farmacêuticas sem o uso de substâncias ativas 

isoladas (SCHMIDT et al., 2008), conectando-se ao conhecimento tradicional e a todo 

o arcabouço cultural advindo da sua ancestralidade de uso (Brasil, 2015).  

Existem alguns conceitos relacionados a essa terapêutica que foram descritos 

segundo a ANVISA, através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26/2014, 

como os medicamentos fitoterápicos que são produtos industrializados adquiridos de 

matéria-prima ativa vegetal inserida dentro dos parâmetros de eficácia, segurança e 

qualidade apoiados em evidências clínicas; os produtos tradicionais fitoterápicos são 

baseados em dados de uso seguro e efetivo publicados na literatura técnico-científica 

e que sejam concebidos para terem uso sem a necessidade de um médico; a droga 

vegetal é a planta medicinal ou partes da mesma que contenham as moléculas 

responsáveis pela atividade farmacológica, após processamento e pode estar na 

forma integra, rasurada, triturada ou pulverizada; a planta medicinal é uma espécie 

vegetal usada para fins terapêuticos e o derivado vegetal é produto da extração da 

planta medicinal ou da droga vegetal que contenha as moléculas bioativas, podendo 

estar nas formas de extratos, óleo fixo, exsudato, cera, dentre outros (Brasil, 2014). 

Essa prática terapêutica, que já foi tão subestimada pela comunidade científica, 

surgiu da natureza como fonte de cura para as enfermidades (QURESHI et al., 2016) 

e a sua relação íntima com o homem formou o alicerce de grande parte dos sistemas 

médicos tradicionais da atualidade (GURIB-FAKIM, 2006). Durante a Idade Média, 

grupos compostos por médicos e farmacêuticos possuíam à sua disposição pouco 

maquinário e tecnologia, resultando em práticas ou metodologias “ancestrais” de 

coleta, preparo e administração de plantas com potencial medicinal (Fig. 1) para o 

tratamento dos pacientes naquele período (LÓPEZ-MUÑOZ; ALAMO; GARCÍA-

GARCÍA, 2006). 

No Brasil, por exemplo, durante as ações jesuíticas pós-descobrimento, José 

de Anchieta relatou as ações do óleo de copaíba para o tratamento de feridas (PIERI; 

MUSSI; MOREIRA, 2009). Além dele, um historiador português famoso, Pero de 

Magalhães Gândavo, testemunhou a mesma atividade no uso daquele óleo 
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demonstrando uma tradicionalidade de uso desde o contato com os povos ameríndios 

nos primeiros séculos no Brasil (GURGEL, 2010). 

Os colégios jesuítas instauraram boticas de qualidade, como o Colégio do Pará, 

que possuiu um inventário amplo e diverso durante a sua relação com os povos 

ameríndios, inserindo todo o conhecimento e prática fitoterápica no caráter 

assistencialista assumido por essa companhia (CALAINHO, 2005).  

Estima-se que 80% da população mundial utilizam recursos da medicina 

tradicional ou terapêuticas alternativas a medicina convencional, no que se refere à 

atenção primária de saúde (WHO, 2019) e atualmente, no Sistema Único de Saúde 

brasileiro, a Fitoterapia está integrada dentro das 29 práticas integrativas e 

complementares, sendo uma alternativa aos tratamentos convencionais (BRASIL, 

2013). 

 

Figura 1. Ilustração retirada de “Botanicon. Plantarum Historieae...”, de Adamum Lonicerum (Lonitzer). 

Nesta figura, observa-se grupos de médicos e farmacêuticos coletando ervas, obtendo extratos e 

administrando-os a pacientes (LÓPEZ-MUÑOZ; ALAMO; GARCÍA-GARCÍA, 2006).  

 

As plantas medicinais são fonte de grande parcela dos fármacos modernos, 

como a aspirina, que possui como precursor a salicilina, derivada da casca e folhas 

de salgueiro (Salix alba L.- Salicaceae). Ainda podemos citar mais exemplos como os 

fármacos derivados da dedaleira (Digitalis spp.- Plantaginaceae), como a digoxina, 

amplamente utilizados na área cardiovascular, e a quinina, alcaloide quinolínico 

isolado das cascas de Cinchona spp. (Rubiaceae), usada como antimalárico há 

séculos (UPTON et al., 2011). 
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Em 1996, 50% das prescrições nos EUA continham pelo menos uma 

substância derivada de produtos naturais, mostrando a relevância destes para o 

sistema de saúde da época (ROBBERS; SPEEDIE; TYLER, 1996). Segundo Robert 

et al. (2008), nos Estados Unidos, dos 150 medicamentos mais prescritos, pelo 

menos, 118 são de fontes naturais, demonstrando a relevância dos produtos de 

origem natural para o sistema de saúde americano.  

Neste contexto, desde o advento da síntese química na indústria farmacêutica 

houve como consequência a ampliação do uso fármacos sintéticos, monoterapia e 

redução do uso de derivados vegetais como medicamentos. Após a década de 1950, 

com a expansão dos fármacos sintéticos, sempre houve muita relutância por parte da 

comunidade científica quanto a aceitação da Fitoterapia como prática terapêutica 

(ROBINSON; ZHANG, 2011).  

O processo de aceitação da Fitoterapia moderna, não mais baseada em 

misticismo, nem no uso empírico, mas em estudos científicos, ainda sofre com a 

crença de parte da comunidade médico-científica quanto a sua eficácia e segurança 

(CARMONA; PEREIRA, 2013).  

A abordagem científica do uso de plantas medicinais vem validar, algumas 

vezes, o uso popular, buscando um maior controle no preparo e padronização as 

preparações farmacêuticas, relatando os possíveis efeitos colaterais, 

contraindicações e interações com outros fármacos (FIRENZUOLI; GORI, 2007). 

    Com base nessa visão crítica, neste trabalho resolvemos fazer uma 

abordagem com o objetivo de apresentar pontos positivos e negativos, analisando as 

mais diversas variáveis envolvidas com o processo de aceitação da Fitoterapia por 

uma parcela da comunidade científica.  

Esta preocupação da comunidade científica não é somente sobre eficácia e 

segurança, mas também envolve questões de padronização e controle de qualidade, 

legislação, identificação correta de espécies, dentre outros fatores (HOUGHTON, 

1998; RASKIN; RIPOLL, 2004). 

Diferentemente do Brasil, as legislações de alguns países com menos tradição 

nessa área, recebem críticas devido a problemas relacionados a falta de uma 

legislação padronizada e bem estruturada, o que permite produtos comerciais de 

baixa qualidade que não possuem garantia de qualidade, eficácia e segurança.  
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     Outra questão abordada é quanto as evidências científicas de plantas 

medicinais com potencial fitoterápico que possuem poucos estudos clínicos e estes 

poucos possuem contestações claras quanto a problemas metodológicos do seu 

desenho experimental (CAMERON et al., 2009). Os extratos vegetais também não 

possuem uma padronização específica e segura, e os metabólitos secundários 

possuem uma ampla variação de concentração, afetando a atividade biológica 

(RASKIN; RIPOLL, 2004). 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa é traçar um panorama geral sobre a Fitoterapia, 

desde seu histórico e aspectos regulatórios até a sua inserção nas práticas 

terapêuticas e aceitação por parte dos profissionais da saúde. 
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METODOLOGIA 

 

      Este trabalho consiste numa revisão da literatura a partir do levantamento 

bibliográfico de artigos científicos e livros. As buscas foram realizadas em bases de 

dados, incluindo Web of Science, Scielo, LILACS, PubMed, Science Direct e o Google 

Acadêmico, no período de março de 2020 a junho de 2020. A revisão aconteceu desde 

junho de 2020 a abril de 2021. Foram utilizadas como palavras-chave: 

Phytotherapy/Fitoterapia + Laws/Legislação, Fitoterapia + efeito, Fitoterapia + 

Padronização e Fitoterapia + Evidências. Os critérios de seleção adotados para os 

artigos incluídos no estudo compreenderam artigos publicados no Brasil e no exterior, 

em língua inglesa e portuguesa. Não houve restrição quanto a data das publicações. 

Após seleção dos artigos, foi realizada a leitura na íntegra dos documentos para 

redação da monografia. Este trabalho foi organizado em três capítulos, o primeiro com 

três subcapítulos introduzindo o assunto com histórico e legislação, o segundo 

capítulo descreve os principais problemas e riscos associados ao uso de fitoterápicos, 

o terceiro capítulo composto por três subcapítulos descreve diversos pontos positivos 

e vantagens da Fitoterapia para o sistema de saúde. Essa divisão dos capítulos e 

temas foi escolhido para orientar o entendimento do trabalho conforme objetivos 

citados. 
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CAPÍTULO I: UMA MEDICINA ANCESTRAL 

 

“O cavaleiro errante (...), deve ser um médico, e 

acima de tudo um fitoterapeuta, assim como em 

desperdícios e solidões para conhecer as plantas 

que tem a propriedade de curar feridas” 

Miguel de Cervantes 

Don Quixote 

 

 Antes do termo Fitoterapia ser cunhado, as plantas medicinais já faziam 

parte da realidade humana. De uma abordagem holística ou de metodologia particular 

dentro de cada tradicionalidade para uma mais científica, existe um amplo espaço de 

tempo que remonta aos caminhos percorridos por essa ciência até alcançar a 

contemporaneidade.  

Mesmo com os mais diversos questionamentos e dúvidas sobre a sua 

importância, as plantas medicinais continuam a ser utilizadas, estando interligadas à 

construção cultural dos povos e nações, tornando-se uma alternativa cada vez mais 

consolidada em relação à medicina convencional.  

 

1.1  HISTÓRICO 

 

A Organização Mundial de Saúde define medicamento fitoterápico como um 

conjunto de preparações medicinais que incluem partes de plantas medicinais ou 

mistura de diferentes plantas medicinais que possuem os componentes bioativos, 

podendo conter, em certos países, substâncias ativas orgânicas e inorgânicas que 

não são de origem vegetal (WHO, 2019). 

Na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, publicada pelo 

Ministério da Saúde em 2006, a Fitoterapia é descrita como uma terapêutica baseada 

no uso de plantas medicinais em diversas formas farmacêuticas, sem o uso de 

substâncias ativas isoladas (Brasil, 2006a).  
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Mesmo que não exista um ponto inicial de uso das plantas medicinais, é 

perceptível que estão conectadas aos tratamentos de saúde desde os primórdios da 

humanidade, como a evidência de 1991, quando foi encontrado um homem 

mumificado, de 5300 anos, nos alpes italianos juntamente com pedaços de bétula 

(Betula pendula Roth – Betulaceae) com o fungo Pitoporus betulinus (Bull.), onde 

especula-se o uso contra parasitas intestinais. Apesar dessas provas, registros 

arqueológicos ainda mais antigos, datados de cerca de 60 mil anos atrás, foram 

encontrados em tumbas de povos Neandertais, onde houve a identificação de plantas 

medicinais como as espécies de Ephedra, Centaurea, Senecio, Althea e Achillea 

nessas tumbas no Iraque, o que fortalece a crença de que o uso de plantas para fins 

medicinais esteve presente durante toda a caminhada da espécie humana (TYLER, 

2000).  
Segundo Hardy (2020), provavelmente as plantas medicinais faziam parte da 

vida dos povos Neandertais do período paleolítico, apesar da enorme dificuldade em 

recuperar evidências. O cálculo dentário de um Neandertal de 49 mil anos, encontrado 

em El Sidrón, norte da Espanha, trouxe evidências de consumo de duas plantas da 

família Asteraceae, Achillea millefolium L. (mil-folhas, mil-em-rama) e Matricaria 

chamomilla L. (camomila), as quais possuem propriedades medicinais como ação 

anti-inflamatória e bactericida. 

No sítio arqueológico de Taforalt, no noroeste do Marrocos, conhecido como 

Gruta dos Pombos (Grotte des Pigeons, em francês), foram encontrados indivíduos 

datados de 15 mil anos atrás com graves patologias orais (HUMPHREY et al., 2014).  

Uma planta foi encontrada no local, Juniperus phoenicea L. (Cupressaceae), 

que apesar de ser uma fonte rica em carboidratos, possui propriedades antifúngica, 

antisséptica e anti-inflamatória, o que contribui para a hipótese de uso para alívio dos 

sintomas dos problemas dentários (HARDY, 2019).  

Antigamente, a Fitoterapia, uma terapêutica ancestral, era, por vezes, 

considerada a síntese do empirismo com metodologias e ideias próprias dentro de 

cada tradição e cultura, com seu uso, menos científico, no entendimento da época.  

Os povos antigos acreditavam que a cura de suas doenças estaria presente 

na natureza, uma questão instintiva. Registros antigos sobre plantas medicinais datam 

de 5 mil anos atrás pelos Sumerianos, na Mesopotâmia, onde citam o uso de algumas 

plantas como louro e alcaravia (cominho) (PAN et al., 2014). Na Mesopotâmia foram 
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encontrados tabletes de argilas (datados de 2600 a.C.) com registros de importações 

de plantas dentro do território e até transações de ginseng com a China por povos que 

habitaram a região (GOLDSBY; KINDT; OSBORNE; 2001). Bremness (1995) ainda 

afirma que os babilônios continham uma farmacopeia com cerca de 1400 espécies de 

plantas, demonstrando a grandiosidade e a importância das plantas para esse povo. 

Também nessa mesma região da Mesopotâmia, iniciou-se o cultivo da Papaver 

somniferum L. (Papaveraceae), cerca de 5400 anos, usada até os dias de hoje para 

obtenção do ópio (FALODUN, 2010). Na China antiga, a Cannabis sativa L. 

(Cannabaceae), conhecida popularmente como maconha e cânhamo, foi utilizada de 

diversas formas (fibra para construção de materiais, alimento ou medicamento) 

(BRAND; ZHAO, 2017) e, nos tempos atuais, está ligada ao tratamento da epilepsia, 

dores agudas (LIU et al., 2009; ZHANG, 2011a), reumatismo, espasmos musculares 

de tétano e raiva (FANKHAUSER, 2002), dentre outros. 

Os primeiros escritos sobre plantas medicinais foram associados aos povos 

mais antigos da China, Índia e Egito, sendo que provas posteriores foram também 

encontradas na Grécia e na Ásia Central (PAN et al., 2014; JAMSHIDI-KIA; 

LORIGOOINI; AMINI-KHOEI, 2018).  

A obra chinesa “Canon of Herbs” (Pen Ts’ao), um dos registros escritos mais 

antigos (aproximadamente 3000 a.C.), contém cerca de 365 preparados medicinais, 

sendo 252 botânicas, 67 animais e 45 minerais, e pertencia ao Imperador Shen Nung, 

onde descrevia usos e aplicações das mesmas (YUEN; TSE; YUNG, 2012). Bremness 

(1995) afirma que muitas dessas plantas ainda estão em uso na atualidade, porém 

sem uma descrição cientificamente satisfatória sobre como usar e onde usar 

(HOBHOUSE, 2004).   

No Egito Antigo, foi encontrado um manuscrito, o qual ficou conhecido como 

“Papiro de Ébers” (Ramawat, Merillon, 2008) datado de aproximadamente 1500 aC, 

contendo informações de mais 800 prescrições e 700 drogas como extratos de plantas 

como Ephedra spp. (Ephedraceae), ginseng (Panax spp. - Araliaceae), Cassia spp. 

(Fabaceae) e Rheum palmatum L. (Polygonaceae), metais como cobre e chumbo e 

venenos de várias fontes animais (SHOJA et al., 2015). 

Na Índia, médicos indianos buscavam melhorias na medicina, tanto na questão 

diagnóstica quanto cirúrgica, associado ao uso de centenas de plantas medicinais em 

seus tratamentos, enquanto desenvolviam e utilizavam suas concepções acerca dos 
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cinco sentidos, como na China, nos diagnósticos dos pacientes. Na Índia, a medicina 

tradicional chamada Ayurveda (“Ciência da vida” em sânscrito), considerada um dos 

sistemas de saúde mais antigos do mundo, baseia-se nos textos sagrados, Vedas, 

que mencionam diversas plantas medicinais, como nos versos do Rig-veda (datados 

de, aproximadamente, 2000 a.C.) (MUKHERJEE; WAHILE, 2006; HSU; BARRETT, 

2008). No Ayurveda ocorre a união da medicina fisiológica com a holística, onde o 

homem é uma matriz de sete tecidos básicos que trabalham em harmonia e a doença 

é a desarmonia desses tecidos (KHAN, 2014). 

Posteriormente, na Grécia Antiga, surgiu uma relação muito semelhante ao 

dos povos mais antigos com as plantas medicinais e um nome se tornou o mais 

conhecido, Hipócrates (460-377 a.C.). Este estudioso trouxe uma abordagem 

diferente, desvencilhando a doença de uma punição divina e considerando fatores 

ambientais, como comida, habitação e clima no diagnóstico e tratamento das doenças.  

As ideias de Hipócrates foram importantes porque estava à frente de uma 

sociedade ocidental que ainda acreditava em superstições e na religião frente ao 

processo de cura. Seu código de conduta ainda é lembrado pelos profissionais 

médicos até os dias atuais (TRABA; ROGUT, 2012a; TRABA; ROGUT, 2012b; 

MATHEWS; THOMPSON, 2018).  

Já na sociedade romana, Dioscórides (40 – 90 d.C.) reuniu a Materia Medica, 

aproximadamente em 60 d.C., com 600 plantas contendo sua descrição, preparação 

e efeito, fazendo deste um livro de referência pelos próximos 1500 anos (BREMNESS, 

1995; HOBHOUSE, 2004). Antes do termo Farmacognosia ser citado pela primeira 

vez no início do século XIX na Áustria, a disciplina que estudava as fontes naturais e 

seus princípios ativos se chamava Matéria Médica, em alusão ao livro de Dioscórides 

(PASQUALE, 1984). Plínio, o velho, também é lembrado neste período por sua obra, 

Historia Naturalis, com cerca de 1000 plantas descritas em 37 volumes e finalizada no 

ano de 77 d.C. (TOPLAK, 2005; PETROVSKA, 2012).  

Já Galeno descreveu uma coleção de medicamentos naturais com certa 

precisão, de 131 a 201 d.C., sendo considerado um dos maiores médicos do seu 

tempo. Porém, a Materia Medica alcançou muito mais pessoas por ter sido traduzida 

para quase todas as línguas e foi usada como obra padrão para consulta até depois 

do século XVI, sendo acessada por diversos botânicos para identificação de plantas 

(PETROVSKA, 2012).   
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Durante o Renascimento, as informações sobre plantas medicinais foram 

amplamente distribuídas por toda a Europa, com o advento da impressão, livros 

populares como o Turne’s (1551) e Gerard’s (1597) influenciaram desde profissões, 

como a dos boticários (antigos “farmacêuticos”) (Fig. 2), até as relações que muito dos 

povos europeus tinham com as plantas, aumentando o seu uso e divulgação 

(HEINRICH et al., 2012). 

Uma figura muito conhecida durante este período foi Paracelsus 

(Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim) (1493–1541), que 

introduziu diversos produtos naturais e químicos que só podiam ser preparados por 

estudiosos capacitados e este tinha uma base alquimista em todos os seus trabalhos 

(LÓPEZ-MUÑOZ; ALAMO; CUENCA, 2005).  

 

 

 

Figura 2.  Interior de uma farmácia durante o período da Renascença, das gravuras da época (LÓPEZ-

MUÑOZ; ALAMO; GARCÍA-GARCÍA, 2006). 

 

 As primeiras farmacopeias, elencadas abaixo, vieram logo em seguida, 

sendo documentos legais com informações de produtos farmacêuticos como 

composição, preparação e estoque (HEINRICH et al., 2012; MATHÉ, 2015):  

● Ricettario Fiorentino (Florença, Itália), 1498.  

● Pharmacopoeia of Nuremberg (Frankonia, Alemanha) or Pharmacorum 

omnium, 1546.  
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● Pharmacopoeia Londiniensis (Inglaterra), 1618, um dos primeiros tratados 

farmacêuticos mais influentes. 

 
Tabela 1. Alguns exemplos de obras botânicas escritas ou traduzidas em latim ou inglês no século XV 

e XVI (Adaptado de Heinrich et al, 2012). 

Ano Título Autor  Língua  
1478 De Materia Medica Dioscórides Latim 

1481 The Latin Herbarius Anônimo Latim 

1525 Herball (Rycharde Banckes’ 
Herball) 

Anônimo Inglês 

1530 Herbarium vivae eicones ad 
naturae imitationem 

Otto Brunfels Latim 

1541 Historia plantarum et vires 
ex Dioscorides 

Conradus 
Gesnerus 

Latim 

1542 De historia stirpium 
commentarii insignes 

Leonhard Fuchs Latim 

1548 Libellus de re herbaria 
novus, in quo herbarium 

William Turner  Latim 

1596 General historie of plantes 
(or The Herball) 

John Gerard Inglês 

 

Outro grande marco da área de Botânica foram os trabalhos do suíço Carl 

Linnaeus (1707-1788), professor de Medicina e Botânica, sendo Hortus Cliffortianus, 

Genera Plantarum e Species Plantarum (1753), suas três obras mais famosas 

(SMITH, 2018). Esta última obra propôs uma modificação nas nomenclaturas 

botânicas, passando a usar o latim como língua para nomear as plantas, desenvolveu 

e refinou o sistema binominal que perdura até os tempos atuais, simplificando os 

sistemas clássicos e dando a cada planta, apenas dois nomes (JANCIC, 2002; 

ROBERT, 2005; PETROVSKA, 2012). 

No final do século XVIII, a química como modalidade científica entrou em 

evidência, trazendo diversos trabalhos de cientistas isolando moléculas ativas de 

espécies vegetais. Em 1806, a morfina foi extraída da papoula por Sertüner; em 1818 

foi isolada a estricnina da noz-vômica pela dupla Pelletier e Caventou; e ainda em 

1831, Mein isolou a atropina da beladona. Em 1897, a indústria farmacêutica Bayer 

lançou um dos fármacos mais conhecidos pelo mundo todo, o ácido acetilsalicílico 

(AAS, aspirina®), formado a partir da salicilina extraída da espécie Salix alba L. 

(salgueiro da família Salicaceae) (DERMARDEROSIAN; BEUTLER, 2011). Não 

podemos deixar de citar Alexander Fleming, que em 1928 isolou a penicilina de um 

micro-organismo e mudou toda uma era com a chegada dos antibióticos (PEREIRA; 

PITA, 2018).  
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As plantas medicinais foram a principal fonte de medicamentos até o século 

XIX, quando Friedrich Wöhler, acidentalmente, sintetizou a ureia em 1828, dando 

início a uma nova fase na química, inaugurando a era das substâncias sintéticas 

(MENDONÇA-FILHO, 2006).  

Mas foi somente após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que ocorreu um 

“boom” de classes medicamentosas sintéticas, como anti-histamínicos, antipsicóticos, 

antidepressivos, ansiolíticos e anti-inflamatórios, consolidando a terapêutica 

convencional e fortalecendo a indústria farmacêutica. Em consequência, houve a 

redução do uso de derivados vegetais para medicamentos, desenvolvimento de 

fármacos sintéticos e a ruptura entre as plantas e a saúde do homem, o que levou à 

erosão cultural (informação verbal)1. 

Além dessas características, as plantas medicinais podem possuir diversos 

princípios ativos, muitas vezes em concentrações baixas, associados a várias outras 

substâncias presentes no fitocomplexo, atuando inclusive por sinergismo, enquanto a 

medicina convencional possui geralmente um único um princípio ativo concentrado, 

com uma ação terapêutica mais especifica e menos complexa (CAPASSO et al., 

2003).  

 Com a facilidade de obtenção das substâncias sintéticas e seu controle de 

qualidade, aliado à eficácia das moléculas em seus respectivos alvos, o que acarretou 

em um aumento significativo na longevidade populacional e na qualidade de vida das 

pessoas, e com menos foco em pesquisas relacionadas a plantas medicinais, durante 

muito tempo a Fitoterapia não foi mais considerada e adequadamente valorizada. 

Podemos ver abaixo, uma amostra das consequências disso na nossa realidade, no 

número de plantas medicinais das edições da Farmacopeia Brasileira (Gráfico 1).  

 

                                            
1 Fala do Prof. Fabio Carmona no curso de extensão de Fitoterapia Aplicada, USP, 2020. 
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Gráfico 1 – Número de plantas medicinais presentes em todas as edições da Farmacopeia Brasileira 

até o presente momento (2021) (BRASIL, 1926; 1959; 1977; 1988a; 2010; 2019). *O número de 

espécies e derivados vegetais da Farmacopeia Brasileira 5ª edição (2010) contabilizou também as 

espécies do seu Segundo Suplemento (2017). 
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1.2 Histórico Político e Legislativo – a Fitoterapia no Brasil e no Mundo 

 

“Entre tradição e modernidade existe uma ponte. 

Quando eles estão mutualmente isolados, a tradição  

estagna e a modernidade vaporiza; quando em 

conjunto, a modernidade dá vida à tradição, 

enquanto o ultimo responde com profundidade e 

gravidade.”  Octavio Paz - “Em busca do 

presente”, Nobel Lecture, 1990. 

 

 

Em 1978 no Cazaquistão, a OMS organizou uma conferência internacional 

em Alma-Ata sobre cuidados primários de saúde, onde foi definida a declaração de 

Alma-Ata, que colocou em evidência a Fitoterapia e outras terapêuticas, sendo 

estimulada práticas de medicinas tradicionais como alternativa aos tratamentos de 

saúde (MENDES, 2007), tendo em vista que o monopólio do setor farmacêutico 

prejudicava esses países com um sistema altamente dispendioso e excludente para 

grande parte da população (LEITE, 2009). 

Essa conferência foi muito necessária para descontruir a definição de saúde, 

trazendo uma abordagem mais holística e mais ecológica, integrando e reduzindo as 

distâncias entre os países mais desenvolvidos e os países mais carentes. A OMS 

reconhece que mais de 80% da população destes países utilizam a medicina 

tradicional com uso de plantas ou preparações que as envolvem e por isso, estimulou 

ações de promoção de saúde, de forma a melhorar a qualidade de vida destas 

populações (MUKHERJEE, 2002; BODEKER et al., 2005; BANDARANAYAKE, 2006).  

Em 1986, ocorreu a I Conferência Internacional de Promoção à Saúde, no 

Canadá, onde foi elaborada a Carta de Otawa, reforça o novo conceito ampliado de 

saúde, excluindo somente a ausência de doença e incluindo fatores como paz, 

educação, justiça, moradia, alimentação, renda e equidade social (HEIDMANN et al., 

2006).  

No Brasil, estima-se que a flora nativa seja constituída por 49.993 mil espécies 

de plantas, algas e fungos (FLORA DO BRASIL, 2021), sendo descobertas 250 
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espécies por ano e um dos maiores potenciais dentro do mercado de plantas 

medicinais no mundo, o que demonstra uma grande perspectiva para a pesquisa e 

produção de fitoterápicos (DUTRA et al., 2016).  

O consumo equivocado de medicamentos fitoterápicos e produtos à base de 

plantas, como os suplementos alimentares, é estimulado sob a crença de que não 

causam danos, porém estes produtos podem causar intoxicações, edemas, irritações, 

enjoos e até a morte (WEGENER; DEITELHOFF; SILBER-MANKOWSKY, 2015). Por 

isso, a legislação se faz necessária, garantindo a segurança e eficácia desses 

medicamentos para todos os usuários (ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 

2014).  

Em 1986, no Brasil, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde foram 

recomendadas as práticas da medicina tradicional e projetos como a Farmácia Viva 

(criada em 1983 e institucionalizada só em 1997), da Universidade Federal do Ceará 

puderam ganhar força no cenário nacional com base no emprego de plantas 

medicinais nos programas de atenção básica à saúde (ROSA et al., 2007).  

A partir da década de 1980, houve uma maior atenção à Fitoterapia com 

tentativas de incluir esta terapêutica na realidade brasileira, como: o Programa de 

Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos (CEME) do Ministério 

da Saúde (1982 a 1997) (BRASIL, 2006b); a Resolução CIPLAN número 8/88 que 

regulamenta a implantação da Fitoterapia nos serviços de saúde (BRASIL, 1988b); o 

relatório da 10a Conferência Nacional de Saúde de 1996, que fala sobre a inclusão da 

Fitoterapia no SUS e do seu incentivo na assistência farmacêutica pública, elaborando 

normas para o seu uso (BRASIL, 1996); Portaria no 3.916/98 aprova a Política 

Nacional de Medicamentos, onde em uma de suas diretrizes afirma o apoio contínuo 

às pesquisas que visam aproveitar o potencial da fauna e flora brasileira 

(BRASIL,1998); o relatório da 12a Conferência Nacional de Saúde de 2003, fala sobre 

investir na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para desenvolvimento de 

medicamentos da flora brasileira e a implantação de programas para uso de 

medicamentos fitoterápicos no sistema de saúde (BRASIL, 2003); resolução n° 338/04 

do Conselho Nacional de Saúde aprova a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica que contempla ações intersetoriais  que visem a utilização de plantas 

medicinais e fitoterápicos na atenção à saúde com respeito aos conhecimentos 
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tradicionais, com base científica e todas as questões referentes aos trabalhos e a 

inclusão desta opção terapêutica (BRASIL, 2004).  

Em 2001, o Ministério da Saúde (MS) realizou um fórum para discussão e 

formulação de uma Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos com a 

participação de diversos setores envolvidos na cadeia produtiva (BRASIL, 2001) e em 

2003, o MS organizou outro seminário com essa mesma temática, demonstrando o 

interesse público em promover iniciativas de forma a criar bases necessárias para a 

fundamentação desta política nacional (BRASIL, 2015).  

Em seguida, inúmeras resoluções e portarias foram publicadas, fortalecendo 

esta política que seria definida até os dias atuais, como: a Resolução SES no 1590/01 

que aprova o regulamento técnico para a prática e funcionamento da Fitoterapia no 

Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2001); a portaria GM/MS n° 971/06 aprova a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS (BRASIL, 2007); 

Decreto 5.813/06 aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(BRASIL, 2006); Resolução no 477/08 dispõe sobre as atribuições do profissional 

farmacêutico no âmbito de plantas medicinais e Fitoterapia (BRASIL, 2008); Portaria 

no 2.012/08, que incluía fitoterápicos no seu elenco de referência nacional do 

componente básico da assistência farmacêutica (Mikania glomerata Spreng.-

Asteraceae)  e Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek (Celastraceae), sendo 

posteriormente revogada, e a portaria atual em vigência, Portaria n° 533 de 2012 

estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais do SUS (BRASIL, 2012).  
Em 9 de dezembro de 2008 foi publicada a Portaria Interministerial no 2.960 

que aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterapia e cria o Comitê 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esse programa tem como diretriz a 

implantação da Fitoterapia no SUS para os seus usuários com garantia de acesso, 

segurança, eficácia e qualidade em todos os seus níveis de complexidade visando a 

prevenção de doenças e promoção da saúde (BRASIL, 2008).  

Embora esse programa seja direcionador e até uma grande vitória para o 

movimento popular pela Fitoterapia, não é uma garantia de melhoria da qualidade 

destes produtos. Parece existir uma defasagem na relação da indústria nacional, a 

academia e o estado, o que dificulta o aperfeiçoamento e concretização das diretrizes 

dessa política. Por exemplo, existe um elo muito fraco na relação da indústria e da 
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academia, ausência de política de incentivo ao desenvolvimento da indústria nacional 

de fitoterápicos (ROSA; CÂMARA; BÉRIA; 2011) e é necessário fortalecer os órgãos 

de fiscalização num melhor controle do uso destes medicamentos fitoterápicos e 

plantas medicinais no país (WEGENER; DEITELHOFF; SILBER-MANKOWSKY, 

2015). 

É interessante também explicitar que a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária é a responsável pela instituição e normatização dos produtos fitoterápicos 

no Brasil, tendo elaborado normas para regulamentação destes medicamentos desde 

a Portaria no 6 de 1995, passando pelas RDCs no 17/00, no 48/04, no 10/10, no 14/10, 

sendo a RDC N° 26/2014  que atualmente está em vigor, a qual dispõe sobre o registro 

de medicamentos fitoterápicos e o registro e notificação de produtos tradicionais 

fitoterápicos, visando garantir uma melhor qualidade nestes medicamentos e 

produtos, sem prejudicar a qualidade de vida de seus usuários (BRASIL, 1995; 

BRASIL, 2000; BRASIL, 2004; BRASIL, 2010; BRASIL, 2014).  

Após a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(BRASIL, 2006), outras medidas foram sendo adotadas como o programa da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito do SUS pela portaria GM/MS 

de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), publicação da Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) (BRASIL,2009), Portaria  GM/MS no 

2982/09  que inclui no elenco do componente básico da assistência farmacêutica, seis 

fitoterápicos industrializados (Mikania glomerata Spreng. (Asteraceae), Maytenus 

ilicifolia Mart. ex Reissek (Celastraceae), Harpagophytum procubens Burch. DC 

(Pedaliaceae), Cynara scolymus L. (Asteraceae), Schinus terebenthifolius Raddi 

(Anacardiaceae), Rhamnus purshiana DC. (Rhamnaceae), Glycine max (L.) Merr. 

(Fabaceae) e Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. (Rubiaceae)) (BRASIL, 2009), 

Portaria no 1.102/10 constitui a COMAFITO (Comissão Técnica e Multidisciplinar de 

Elaboração e Atualização da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) 

(BRASIL 2010) e a RDC no 60/11 aprova o Formulário Nacional de Fitoterápicos 

(BRASIL, 2011). Em 2021, foi aprovado pela RDC 463, a 2ª edição do Formulário 

Nacional de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2021). A Farmacopeia 

Brasileira, por sua vez, encontra-se em 6ª edição (BRASIL, 2019). 

Todas essas iniciativas do Governo Federal são interessantes e necessárias, 

porém pouco observadas na prática, no cotidiano dos serviços de saúde 
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disponibilizados à população. Apesar disso, a Fitoterapia está presente na realidade 

da população e é capaz de integrar com qualidade no SUS, mesmo, ainda sendo um 

cenário de implantação desigual e descontínua (ROSA; CÂMARA; BÉRIA, 2011).  

 

1.3 Da planta medicinal ao medicamento fitoterápico 

 

“Um homem pode se considerar 

feliz quando aquilo que é seu 

alimento também é seu remédio” 

Henry David Thoreau (1817-1862) 

 

Nas últimas décadas, as plantas medicinais “ressurgiram” com um aumento 

do interesse e popularidade devido ao crescente desejo no uso de fontes naturais e 

nas motivações da indústria farmacêutica.  

Esta nova perspectiva, coloca em evidência certos debates sobre o uso dos 

medicamentos sintéticos, por alguns motivos: casos de doenças graves com 

tratamentos não definidos ou não apropriados; crença de inocuidade das plantas; a 

ideia de que tudo que é natural é bom; alto custo e efeitos colaterais dos 

medicamentos modernos; movimentos ecológicos; dentre outros motivos (AZUSA, 

2012; EKOR, 2014; OKOH et al. 2016). 

Como observado no subcapítulo 1.1, o uso de plantas medicinais possui um 

longo histórico, mas não é isento de inconvenientes, como a variação dos princípios 

ativos em espécies cultivadas ou coletadas por extrativismo, a influência de fatores 

ambientais, compostos sinérgicos que causam efeitos adversos, perda ou alteração 

da bioatividade pela variabilidade e acúmulo, estoque e preparação de matérias-

primas (ZHANG, 2011b). 

Estes inconvenientes edificam desafios a serem estudados e debatidos de 

forma a construir soluções necessárias para a redução dos riscos inerentes 

associados a esses problemas.  

No caso do cultivo de plantas medicinais, podemos citar alguns dos desafios 

como a variabilidade dos compostos ativos por partes da planta, tempo de colheita, 

geografia, condição e composição do solo, presença de contaminantes, clima e 

fatores de crescimento. Todos esses desafios prejudicam o planejamento de ações 
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de padronização e determinação de toxicidade, sendo que os compostos químicos 

variam de planta a planta (WOOLF, 2003). 

Uma das primeiras etapas, é a escolha das plantas medicinais de interesse que 

podem seguir as diretrizes descritas por Albuquerque e Hanazaki (2006), definidas em 

quatro abordagens básicas:  

a) Randômica, quando ocorre a coleta ao acaso de plantas medicinais, não 

necessariamente sem o uso de critérios, para estudos aprofundados; 

b) Quimiotaxonômica, que envolve a seleção de espécies de uma família ou 

gênero onde se tem conhecimento de uma característica farmacológica ou 

fitoquímica de, no mínimo, alguma espécie do grupo. Um exemplo são as 

espécies do gênero Hypericum, que possuem o constituinte Hipericina, 

associada à ação antidepressiva;  

c) Etológica, que consiste na relação de uso dos animais (geralmente 

primatas) com alguma espécie vegetal. Um exemplo são os lêmures 

fêmeas em lactação, que aumentam o consumo de plantas ricas em 

taninos, aumentando o peso corpóreo, estimulando a secreção de leite; 

d) Etnofarmacológica, que se relaciona com a escolha de espécies baseada 

no conhecimento e indicação de uso de determinados grupos 

populacionais, como povos tribais ou indígenas, em seus sistemas de 

saúde locais. Conforme descrito no método tradicional, a taxa de 

fracionamento guiado por bioensaios, atualmente, foi aprimorada devido à 

evolução de instrumentos de precisão como cromatografia líquida de alta 

eficiência, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, 

entre outros, os quais permitem grandes avanços na caracterização 

química das plantas medicinais (SCHROEDER; GRONQUIST, 2006).  

O processo de descoberta de fármacos potenciais é uma das principais etapas 

para o caminho entre a planta medicinal e o produto farmacêutico finalizado.  

Neste processo, há dois métodos de escolha: o método tradicional e o método 

moderno. No método tradicional, o material coletado por finalidade farmacêutica é 

testado e caso seja observada evidência de atividade, o extrato é fracionado e isola-

se o ativo e o identifica.  Cada etapa de decomposição e isolamento do processo é 

guiado por testes biológicos, chamado de fracionamento guiado por bioensaios 

(SARKER; NAHAR, 2013).  
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No caso do processo moderno, ocorre a inclusão da triagem de alto 

rendimento, permitindo que, através de equipamentos analíticos sensíveis, milhares 

de moléculas possam ser avaliadas em vários testes rapidamente e em pequenas 

quantidades. De forma a melhorar o processo, uma biblioteca de compostos naturais 

deve ser fundada e quando esta tem compostos totalmente identificados, permite que 

os cientistas possam isolar o composto principal para uma progressão mais rápida na 

formulação de novos medicamentos, como a síntese parcial ou total, experimentos in 

vivo e ensaios clínicos (SARKER; NAHAR, 2013).  

Contudo, essa é apenas uma etapa do processo, a padronização da matéria-

prima e a qualidade do produto final é de interesse industrial para o futuro desse 

mercado em ascenção (YADAV et al., 2014). Todavia, como podemos padronizar um 

derivado vegetal com moléculas ativas que podem sofrer variação por diversos 

fatores? 

Considerando as vantagens e desvantagens quando se possui um plano de 

cultivo, bem organizado e padronizado contra a tradicional coleta de espécies 

selvagens na natureza, podemos traçar um paralelo entre estas duas, possibilitando 

uma comparação geral. 

A coleta de espécies na natureza, algumas vezes, possui um controle de 

qualidade pobre, tem disponibilidade variável, baixa manipulação agronômica, 

ausência de melhorias gênicas, abastecimento instável, manipulação pós-colheita 

pobre e é passível de adulteração e erros de identificação botânica. Já o cultivo de 

plantas medicinais, por outro lado, pode possibilitar maior disponibilidade, maior 

confiabilidade quanto a identificação de espécies, menor possibilidade de adulteração, 

controle de qualidade alto, boa manipulação pós-colheita, maior estabilidade no 

abastecimento, presença de possíveis melhorias gênicas e manipulação agronômica 

(CAPASSO et al. 2000). 

Podemos citar alguns casos sobre confusões na identificação de espécies 

durante as colheitas, como os casos da urtiga (Urtica spp.- Urticaceae) que é 

confundida com a Mercurialis perennis L. (Euphorbiaceae) e os arbustos como 

Rhamnus alaternus L. (Rhamnaceae) confundido com Phillyrea latifolia L. (Oleaceae) 

(PAHLEVANI, 2017). 

Várias espécies do gênero Euphorbia são confundidos com a espécie 

Euphorbia echinus Hook.f. & Coss (Euphorbiaceae). A Euphorbia risinifera O. Berg. 



32 

 

 

 

(Euphorbiaceae) é um exemplo e é muito utilizada para o tratamento de cistos 

(LAHLOU et al., 2014). Acredita-se que o alto número de espécies desse gênero (1600 

espécies) pode ocasionar confusões até em trabalhos científicos (PAHLEVANI, 2017). 

Existem casos em que a fase vegetativa é muito semelhante, como o alho 

selvagem (Allium ursinum L. - Amaryllidaceae), bastante utilizado para emagrecimento 

no norte europeu e pode ser confudido com plantas tóxicas como o açafrão de outono 

(Colchicum autumnale L.- Colchicaceae) e o lírio do vale (Convallaria majalis L.- 

Asparagaceae) (PILEGAARD, 2012).   

Os trabalhadores que atuam nas etapas de coleta, processamento e estoque, 

podem encontrar ainda mais dificuldades ao tentar identificar espécies de plantas 

muito semelhantes após o processamento ou quando estão em fragmentos, o que 

pode prejudicar o produto final (BOUIAMRINE et al., 2017). 

Sejam intencionais ou não, todas essas confusões de espécies configuram 

adulterações por substituir total ou parcialmente uma espécie e podemos citar outras 

como excesso de impurezas que podem ser adicionados para cumprir o peso 

determinado em rótulo ou outra condição que não cumpra com o esperado pelo 

produto (VALLEY, 2011). Neste caso, uma legislação forte e um controle de qualidade 

bem definido é capaz de reduzir a presença de adulterações no mercado, zelando 

pela vida dos consumidores.  

Em 2019, um grupo de pesquisadores analisaram 5957 produtos fitoterápicos, 

vendidos em 37 países, e constaram que 27% destes estavam adulterados, com a 

maior proporção de produtos adulterados na Austrália (79%), em segundo lugar, a 

América do Sul (67%) e a menor na Ásia (23%). As adulterações consistiam em 

substitutos não declarados no rótulo, contaminantes, espécies de enchimento ou a 

ausência de espécies presentes no rótulo. Na Ásia e na África (proporção de produtos 

adulterados de 27%) que possuem baixa constatação de adulteração, são continentes 

com amplo uso da medicina tradicional, às vezes, como única opção de uso em alguns 

locais, e usam muitas técnicas baseadas no DNA (ICHIM, 2019). 

No Brasil, as adulterações apontam defeitos no controle e regulação destes 

produtos comerciais, onde inúmeros casos ganham forma dentro da realidade do país. 

Estudos apontam diversos problemas como: contaminação por bactérias 

potencialmente patogênicas, como a enterobactéria e outras bactérias Gram 

negativas, e presença de fungos como Aspergillus spp. e Penicillium spp., em 
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amostras de ginseng brasileiro (Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen and P. 

paniculata Mart. da família Amaranthaceae) e erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 

- Aquifoliaceae); adulteração em folhas de guaco por substituição por outras espécies, 

por outras partes da planta e sujidades; amostras de guaraná (Paullinia cupana Kunth 

– Sapindaceae) com baixos níveis de metilxantinas e presença de matéria inorgânica; 

partes de insetos e minerais não essenciais foram encontradas em diversas amostras 

de produtos comercializados, dentre outros problemas de adulteração (PALHARES et 

al., 2021).   

Um assunto pouco falado é sobre a perda de plantas com potencial medicinal 

por ação humana. De acordo com a União Internacional de Conservação da Natureza 

(UICN) existem 50 a 80 mil espécies de plantas com flores usadas para finalidade 

farmacêutica e cerca de 15 mil destas espécies estão em processo de extinção 

(BENTLEY, 2010). A maioria em decorrência da elevada destruição de habitats, 

elevada colheita, consumo excessivo destas espécies e crescimento das populações 

humanas que ocupam esses locais (ROSS, 2005).  

As boas práticas agrícolas vieram como uma garantia de produtos fitoterápicos 

seguros e de boa qualidade, regulando a produção e assegurando a padronização do 

produto (CHAN et al., 2012). A China foi um dos países que implementaram e tiveram 

resultados satisfatórios como o crescimento de plantas medicinais convencionais em 

locais de cultivo tradicional (MA; RONG; CHENG, 2012). As boas práticas incluem 

alguns itens como verificação de compostos metálicos, identificação de bioativos, 

ecologia do meio ambiente, coleta e aspectos de qualidade da detecção de pesticidas, 

dentre outros (MAKUNGA; SMITH, 2018).  

Entretanto, para irmos das plantas medicinais até o medicamento fitoterápico, 

existe um longo e tortuoso caminho. A fitoterapia, hoje, no Brasil, tem como suporte 

um extenso e burocrático sistema regulatório, semelhante a países tradicionais no uso 

de medicamentos fitoterápicos como Alemanha, França e Bélgica, e apoiado em 

diversas políticas e legislações que foram construídas com o passar do tempo (LIMA, 

2012).  

Após a pesquisa, identificação, cultivo, processamento e estoque das plantas 

medicinais, deve-se provar por meio de estudos clínicos a eficácia, segurança e 

qualidade para se promover esta planta ao patamar de um medicamento fitoterápico 

(LIMA, 2012). 
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O registro de um medicamento fitoterápico é a etapa em que uma empresa 

submete a Anvisa, a proposta de um medicamento que será avaliado segundo a 

legislação por meio da Coordenação de Fitoterápicos, Dinamizados e Notificados 

(COFID). Esse processo confere a identificação correta da planta, o efeito terapêutico 

desejado e o grau de toxicidade; contaminação por agentes externos; extratos de 

composição constante com marcadores quantificados; garantia de reprodutibilidade 

do medicamento; qualidade e efeito terapêutico comprovado e constante nas doses 

recomendadas (LIMA, 2012).  

Estes fitoterápicos podem ser regulamentados como drogas vegetais 

notificadas, medicamentos manipulados como nas farmácias e farmácias vivas ou 

medicamentos fabricados na indústria farmacêutica. Contudo, uma legislação forte 

ocasiona um maior número de indeferimentos onde não há brechas ou alternativas 

além de se cumprir os requisitos obrigatórios que são equiparáveis aos dos 

medicamentos sintéticos (LIMA, 2012).  

Segundo Perfeito (2012), as principais causas de indeferimento sejam novas 

solicitações ou renovações de registro, são problemas no controle de qualidade, 

ausência no cumprimento de exigências, problemas em relatórios de estabilidade, 

segurança e eficácia, CBPFC (Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle), 

relatório técnico, dentre outros. Problemas no controle de qualidade das matérias 

primas e do produto acabado acabam por ser o maior motivo de indeferimento de 

registros no país por motivos como problemas na análise quantitativa e qualitativa; 

falhas na comprovação de segurança e eficácia pelo registro simplificado; 

levantamento inadequado de dados da literatura; problemas nos estudos clínicos e na 

validação de metodologias analíticas, por exemplo. 

Todos esses dados e informações são necessários para discutirmos mais sobre 

como desenvolvermos essa cadeia produtiva e ramo industrial, de forma, a 

promovermos mais registros, mais medicamentos fitoterápicos e expandir o acesso 

da população. 

Mesmo assim, ainda há muitos desafios a serem resolvidos na inclusão da 

Fitoterapia à realidade da saúde mundial, um deles é a discrepância dos trabalhos da 

área onde a falta de tradução, interpretação imprecisa dos textos e resultados das 

pesquisas científicas prejudicam os avanços na integração dos conhecimentos  

(JAMSHIDI-KIA; LORIGOOINI; AMINI-KHOEI, 2018). 
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Além disso, para integrar essa terapêutica ao sistema de saúde atual, deve-

se promover treinamentos e capacitação dos profissionais na medicina tradicional e 

contemporânea, conectando os conhecimentos e metodologias tradicionais com uma 

base científica pautada em evidências.  
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CAPÍTULO 2: RISCOS DO USO EQUIVOCADO DE FITOTERÁPICOS 

 

“Venenos e remédios são, muitas 

vezes, a mesma substância dada 

com diferentes intenções”. 

— Peter Mere Latham (1789-1875) 

 

 

Desde muito tempo, principalmente em culturas mais tradicionais, existe a 

crença de que a Fitoterapia é segura por usar produtos naturais, nada sintéticos e 

pouco manipulados pelo homem, o que configura um erro comum de pessoas leigas.  

As plantas medicinais apesar de serem naturais, contêm substâncias 

químicas diversas que podem causar diversas ações dentro do organismo humano, 

por isso, devem haver estudos clínicos que possam contemplar todo o controle 

necessário para garantir segurança e eficácia como qualquer outro medicamento  

(MOREIRA et al., 2014; PARVEEN et al., 2015; GAURAV et al., 2021).  

Alguns desses componentes, constantemente desconhecidos, presentes nas 

espécies vegetais causam efeitos adversos e alguns são potencialmente tóxicos, 

acarretando consequências para os usuários que os utilizam com frequência.  

Abaixo, iremos descrever algumas moléculas ativas bastante comuns, 

exemplificando nossas afirmações: 

 

a) Apiol é um componente presente no óleo volátil da salsa (Petroselinum 

crispum (Mill) Fuss – Apiaceae), sendo hepatotóxico e com ação 

abortiva (SHIRWAIKAR; VERMA; LOBO, 2009; TISSERAND; YOUNG, 

2014).  

 
 

Figura 3. Apiol  
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b) Beta-asarona é um composto majoritário do rizoma de cálamo (Acorus 

calamus L. – Acoraceae) e é considerada carcinogênica 

(SHIRWAIKAR; VERMA; LOBO, 2009; UEBEL et al., 2020). 

 

Figura 4. Beta-Asarona 

 
c)   Estragol é um componente majoritário do óleo de manjericão e 

presente na erva-doce (Pimpinella anisum S.G.Gmel. - Apiaceae) e 

estudos com animais mostraram ação carcinogênica (SHIRWAIKAR; 

VERMA; LOBO, 2009; ÖZGÜVEN, 2012). 

 

 

Figura 5. Estragol 

 

d) Alcaloides pirrolizidínicos estão presentes em muitas plantas 

medicinais, por exemplo, confrei (Symphytum officinale L. - 

Boraginaceae), raiz da vida (Senecio aureus L. - Asteraceae) e 

borragem (Borago officinalis L.- Boraginaceae) e são extremamente 

hepatotóxicos, levando a casos da doença hepática venoclusiva 

(SHIRWAIKAR; VERMA; LOBO, 2009). A intoxicação pode acontecer 

em três níveis (aguda, subaguda e crônica), causando sintomas desde 

hepatomegalia, ascite, necrose hemorrágica até fibrose, cirrose e 

morte, em altos níveis de exposição (MOREIRA et al., 2018). 
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Figura 6. Núcleo básico dos alcaloides pirrolizidínicos do Confrei 

 

e) Viscotoxinas são componentes de baixo peso molecular do visco 

(Viscum album L. – Santalaceae) com ação citotóxica e cardiotóxica, 

sendo usados por anos para o tratamento do câncer na Europa 

(SHIRWAIKAR; VERMA; LOBO, 2009; STAN et al.,2013).  

 

f)  As lactonas sesquiterpênicas são componentes presente em várias 

plantas da família Asteraceae como a planta Arnica montana L., mas 

não é exclusiva desta, e em espécies de famílias como Acanthaceae, 

Amaranthaceae, Apiaceae e Magnoliaceae. Além das suas atividades 

microbianas, inseticida, herbicida, antitumoral, ação anti-inflamatória e 

antimalárica (MACIEL et al., 2006; SANTOS, 2009), as lactonas 

possuem toxicidade promovendo respostas de hipersensibilidade de 

contato, genotoxicidade e mutagenicidade (ROCHA, 2009). 

 
Figura 7. Helenalina, uma Lactona Sesquiterpênica presente na Arnica Montana L. 

 

 

Como podemos observar, todos estes são componentes tóxicos presentes em 

espécies vegetais que são amplamente comercializadas e utilizadas pelo mundo e na 

relação abaixo, descreve-se mais exemplos, associando as plantas, seus compostos 

tóxicos e os efeitos no organismo humano (Tabela 2). 
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Tabela 2. Lista de Plantas medicinais conhecidas e sua toxicidade (Tabela adaptada de Woolf 2003). 

  

 

 

Os flavonoides são moléculas encontradas comumente em espécies vegetais 

associadas a efeitos benéficos, porém existem relatos de efeitos adversos como 

anemia hemolítica e trombocitopenia (GALATI; O'BRIEN, 2004), nefropatia grave 

Planta Medicinal Substância tóxica Efeito ou órgão-alvo 

Acônito (Aconitum spp.) Aconitina Arritmia cardíaca, convulsão, 

choque, fraqueza, coma, 

náusea, vômito, parestesia 

Absinto (Artemisia absinthium L.) Tujona convulsão, demência, tremores, 

dor de cabeça e ataxia 

Alho (Allium sativum L.) Alicina Náusea, vómito, anorexia, perda 

de peso, sangramento, 

disfunção plaquetária 

Chaparral (Larrea divaricata 

Cav.) 

Ácido nor-di-hidroguaiarético Náusea, vômito e hepatite 

Confrei (Symphytum officinale 

L.) 

Equimidina,  sinfitina,  elicopsamina, 

lasiocarpina,  intermedina, 

sinviridina, dentre outros. 

Doença veno-oclusiva hepática  

Eucalipto (Eucalyptus globulus 

Labill.) 

1,8-Cineol Letargia, ataxia, convulsão, 

náusea, vomito, coma 

Kava-Kava (Piper methysticum 

L.f.) 

Yangonina, metisticina, Kavaína, 

dihidrokavaína,desmetoxiyangonina, 

dihidrometisticina.  

Hepatite, cirrose 

Alcalçuz (Glycyrrhiza glabra L.) Ácido glicirrético Hipertensão, hipocalemia, 

disritmia 

Efedra (Ephedra sinica Stapf) Efedrina Hipertensão, disritmia, derrame, 

convulsão 

Noz-vômica (Strychnos nux-

vomica L.) 

Estricnina Convulsão, dor abdominal, 

falência respiratória 

Poejo (Mentha pulegium L.) Pulegona  Fetotoxicidade, aborto, necrose 

hepática centro-lobular 
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(LEE; CHEN, 2006; DUGO et al., 2010) e em altas doses, inibição dos citocromos 

P450 alterando a função hepática (SILVA et al., 2013). 

O poejo ou hortelãzinho (Mentha pulegium L. - Lamiaceae) é conhecido por 

sua ação abortiva e é comercializado em diversas lojas de produtos naturais no EUA, 

tendo sido demonstrado em estudos e inúmeros casos reportados, ação tóxica de alta 

gravidade resultando em hepatotoxicidade severa (LIVERTOX, 2012).  

Outro medicamento popular, a Carvalhinha ou Camédrios (Teucrium 

chamaedrys L. - Lamiaceae), vendido também nos EUA, é indicado por ação 

colerética e antisséptica, apresenta 52 casos de hepatite tóxica após a ingestão dessa 

mesma planta, com quatro casos de agravamento para cirrose e uma morte (GORI et 

al., 2011). 

O chá-verde, obtido das folhas de Camellia sinensis (L.) Kuntze (Theaceae), 

é amplamente usado no tratamento de doenças cardiovasculares e na perda de peso. 

No Brasil, o chá verde é vendido como suplemento alimentar, principalmente, para 

fins de emagrecimento e a Sociedade Brasileira de Hepatologia alerta a presença de 

34 casos de hepatotoxicidade de 1999 a 2008 relacionados ao consumo desse chá 

(ALVES, 2019). 

O seu uso para controle de peso como o produto comercial Exolise® 

(Arkopharma, Carros, França), vem sendo associado com efeitos colaterais ligados a 

quadros de hepatotoxicidade, nesse caso, 13 casos reportados no ano de 2003. Um 

trabalho de pesquisa em 2015, relatou 19 casos de hepatotoxicidade associados ao 

chá verde, com os danos hepáticos classificados em hepatocelular (16 casos) e 

colestase (2 casos). (MAZZANTI et al., 2015).  

Algumas das preparações tradicionais chinesas vêm sendo reportadas por 

causa das suas ações tóxicas, principalmente, relacionados com danos renais 

associados ao ácido Aristolóquico, potente agente nefrotóxico e carcinogênico.  

A Aristolochia fangchi Y.C.Wu ex L.D.Chow & S.M.Hwang (Aristolochiaceae) 

parece ser a espécie vegetal presente em diversas preparações chinesas que contêm 

esses compostos tóxicos, sendo associado a uma epidemia por contaminação de um 

fitoterápico da medicina tradicional chinesa com essa planta, resultando em nefropatia 
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intestinal subaguda. Dos 80 casos, cerca de metade dos pacientes necessitaram de 

transplante renal. (VEIGA JUNIOR et al., 2005) 
O Kombucha é uma bebida fermentada usada como medicamento em vários 

locais do mundo, inclusive no Brasil, sendo promovido por ações diversas, foi 

relacionada a alguns casos, como em um relato de caso que descreve em um estudo, 

uma mulher de 58 anos que após consumir essa bebida por um mês, desenvolveu 

sintomas relacionados a um quadro de hepatotoxicidade (GEDELA et al., 2016).  

Ainda falando de efeitos adversos, existem casos documentados de reações 

alérgicas, de uma dermatite até choque anafilático, devido ao uso de plantas 

medicinais (POKLADNIKOVA et al., 2016).  A Tabela 3 abaixo mostra algumas 

espécies relacionadas a casos de reações de hipersensibilidade. 

 
Tabela 3. Lista de plantas medicinais comumente associadas com reações alérgicas (Adaptado de 

Newall et al 1996) 

 Salsa (Petroselinum crispum) 

 Angelica (Angelica archangelica) 

 Anis (Pimpinella anisum) 

 Arnica (Arnica montana) 

 Alcachofra (Cynara scolymus) 

 Eupatório (Eupatorium perfoliatum) 

 Fedegoso (Cassia occidentalis) 

 Salsão (Apium graveolens) 

 Primavera (Primula veris) 

 Erva-campeira (Inula helenium) 

 Matricária (Tanacetum parthenium) 

 Guaiaco (Guaiacum officinale) 

 

 Cardo-santo (Centaurea benedicta) 

 Filipêndula (Filipendula ulmaria) 

 Agripalma (Leonurus cardiaca) 

 Erva-hemorroidal (Ranunculus ficaria) 

 Alecrim (Salvia rosmarinus) 

 Erva-de-São-Marcos (Tanacetum vulgare) 

 Mil-folhas (Achillea millefolium)  

 

 

 

Há um grande consumo de produtos de origem vegetal pelo mundo, porém 

muitos consumidores não são informados dos reais riscos do seu uso pelos 

profissionais de saúde, principalmente, os farmacêuticos que possuem conhecimento 

sobre plantas medicinais adquiridos durante a sua formação e podem atuar na 

assistência farmacêutica, de forma, a orientar e guiar os usuários desses produtos 

comerciais.  

O que devemos nos atentar com todos esses resultados é que deve haver 

mais estudos científicos e clínicos em todos os níveis e aspectos. As plantas 
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medicinais são produtos extremamente complexos com centenas de moléculas com 

uma potencial bioatividade, que sem a caracterização e identificação dos 

componentes, torna-se difícil padronizar. Além do mais, muitas dessas plantas são 

associadas a tratamentos com drogas sintéticas que podem acarretar diversos tipos 

de interações com resultados prejudiciais ao tratamento de saúde (ERNST, 2002).  

O uso de fitoterápicos associados aos medicamentos convencionais durante 

os tratamentos de saúde são cada vez mais frequentes, levando a casos de interações 

medicamentosas (HARRISON et al., 2004; MILLS et al., 2005; CHAVEZ; JORDAN; 

CHAVEZ, 2006). É importante promover estudos, de preferência clínicos, para 

identificarmos a relação causal dessas interações e fortalecer a farmacovigilância 

acerca destes riscos envolvendo os fitoterápicos (BARNES, 2003).  A eficácia da 

farmacovigilância depende da participação ativa de todos os envolvidos desde o 

prescritor, dispensador e o usuário, onde os mesmos são educados a notificar 

qualquer suspeita de efeito adverso (FUGH-BERMAN; ERNST, 2002; DE SMET, 

2005). Um questionário na Inglaterra, mostrou que 70% dos prescritores não 

perguntam sobre o uso de medicinas alternativas quando são informados de efeitos 

adversos durante o uso de medicamentos convencionais (BARNES; ABBOT, 1999). 

Nos últimos anos, houve um crescimento no número estudos experimentais 

(HU et al., 2005) de forma a elucidar os mecanismos envolvidos nestas interações, 

geralmente relacionados com a modulação do complexo CYP450 (ZHOU et al., 2003) 

e glicoproteína P (ZHOU et al., 2004).  

Estes estudos são considerados mais valiosos do ponto de vista científico do 

que os relatos de caso, mas a ausência de evidência significativas nesses estudos 

não exclui a existência das mesmas (VAN ROON et al., 2005).  

Caso semelhante aconteceu com a erva de São João (Hypericum perforatum 

L. - Hypericaceae), que durante um estudo clínico verificou-se a não modulação da 

CYP3A4, entretanto este resultado foi posteriormente confirmado como incorreto 

(MARKOWITZ et al., 2000).  

Mais abaixo, descrevemos dados clínicos de plantas medicinais que 

interagem com medicamentos convencionais, de forma a fortalecer a ideia de que as 

interações medicamentosas são fatores de risco para todo e qualquer tratamento em 

saúde. 
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A babosa (Aloe vera (L.) Burm.f. - Asphodelaceae) é usada para condições 

dermatológicas sendo que existe a hipótese de interação como o Sevoflurano, um 

anestésico, durante uma cirurgia, ocasionando perda sanguínea (CAPASSO et al., 

2003; LEE et al., 2004; ERNST et al., 2006).  

A unha-de-gato (Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. - Rubiaceae) é uma 

planta amazonense com efeito antiviral e imunoestimulante, que in vitro demonstrou 

inibir a CYP3A4, aumentando a concentração plasmática dos inibidores de proteases 

como os antirretrovirais atazanavir, ritonavir e saquinavir (ERNST et al., 2006; LÓPEZ 

et al., 2008). 
O alho (Allium sativum L. - Amaryllidaceae) é usado como fitoterápico no 

tratamento da hipercolesterolemia e na prevenção da aterosclerose, sendo que 

estudos sugerem o potencial para inibição de CYP2A1, mas não do CYP3A4 (ERNST 

et al., 2006; ERNST et al., 2008). Além disso, outro estudo mostrou a indução da 

expressão de glicoproteína-P intestinal após um tratamento de mais de vinte dias 

(HAJDA et al., 2010). 

As preparações com gengibre (Zingiber officinale Roscoe - Zingiberaceae) 

parecem atenuar as náuseas e vômitos durante gravidez e pós-operatório, porém 

estudos pré-clínicos revelam uma ação antiplaquetária (CAPASSO et al., 2003; 

ERNST et al., 2006; ERNST et al., 2008). 

O chá verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze - Theaceae), muito usado no 

Brasil, demonstrou por estudos reduzir o nível plasmático de estatinas e ácido fólico, 

além de diminuir o efeito anticoagulante da varfarina, provavelmente devido a sua alta 

concentração de vitamina K (ALEMDAROGLU et al., 2008; WERBA et al., 2008). 

A hortelã-pimenta (Mentha x piperita L. - Lamiaceae), popularmente utilizado 

em distúrbios digestivos, parece ser eficaz no tratamento da síndrome do intestino 

irritável, porém alguns estudos clínicos apontaram para uma ação inibidora na 

CYP3A4 (DRESSER et al., 2002; CAPASSO et al., 2003; ERNST et al., 2008). 

A erva de São João (Hypericum perforatum) é muito conhecida por seu uso 

no tratamento da depressão (ERNST et al., 2006) e por interagir com muitos 

medicamentos convencionais como varfarina, ciclosporina, tacrolimos, prednisona, 

dentre outros (WANG et al., 2001; MARKOWITZ et al., 2003; WANG et al., 2004). 

Muitos estudos apontam a indução de glicoproteína-P e, principalmente, da CYP3A4 
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por um ativo presente na planta, chamado hiperforina (HALL et al., 2003; MAI et al., 

2004; MUELLER et al., 2006).  

Um artigo de revisão publicado em Taiwan, organizou em diversos artigos 

dados de interações entre plantas e medicamentos convencionais (TSAI et al., 2012).   

As plantas que mais continham interações foram a erva de São João 

(Hypericum perforatum L. - Hypericaceae), Ginkgo (Ginkgo biloba L. - Ginkgoaceae), 

kava (Piper methysticum L.f. - Piperaceae), dedaleira (Digitalis purpurea L. - 

Plantaginaceae) e o salgueiro (Salix alba Thunb. - Salicaceae), enquanto os 

medicamentos convencionais que mais interagiam com fitoterápicos foram a varfarina, 

insulina, aspirina, digoxina e ticlopidina (Gráfico 2).  

Além disso, é interessante ressaltar que os medicamentos que mais 

continham interações, atuavam no sangue e no sistema cardiovascular, o que pode 

ilustrar aos pesquisadores um alvo de interesse para mais debates e estudos clínicos. 

 

Gráfico 2. Lista de medicamentos com o maior número de interações medicamentosas (Adaptado de 

TSAI et al., 2012). 

 

 É importante reforçar que a maioria dos estudos clínicos e toxicológicos dos 

quais os dados foram coletados não seguiram o padrão ouro (estudo clínico 
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controlado, randomizado e duplo-cego) e, por isso, são muito questionados pela 

comunidade científica.  

Mas afinal, os medicamentos fitoterápicos são mais ou menos seguros que os 

medicamentos convencionais? 

Portanto, solucionar ou reduzir ao máximo estes riscos podem tornar ainda 

mais eficaz e efetiva o uso desta terapêutica para os consumidores (ERNST, 2010).  

Os riscos que contribuem para a toxicidade relacionada ao uso de plantas 

medicinais são: presença de substâncias potencialmente tóxicas, uso concomitante a 

medicamentos convencionais, uso de diversas plantas em uma mesma preparação 

medicinal, automedicação, confusão de espécies, preparação e estocagem 

inadequadas, presença de contaminantes, adulteração, rotulagem incorreta, dentre 

outros (CAPASSO et al., 2000). 

Em 2007, Valéria et al (PANDA; DEBNATH, 2010) descreveram as principais 

dificuldades do uso de fitoterápicos e plantas medicinais na atenção básica, relatados 

em uma amostra selecionada de artigos (2006-2015) (Gráfico 3).  

 
Gráfico 3. As principais dificuldades relatadas para o uso de plantas medicinais e fitoterápicos (PANDA; 

DEBNATH, 2010) 
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CAPÍTULO 3: UMA VISÃO POSITIVA SOBRE AS PLANTAS MEDICINAIS 

 
“É sempre errado, em todo lugar e 

para todos, acreditar em qualquer 

coisa sem evidências suficientes.” 

W. K. Clifford 

Filósofo britânico, circa, 1876 

 

De modo geral, o ressurgimento da Fitoterapia é um fator impulsionado por 

diversos fatores, como, por exemplo, a resistência a fármacos convencionais, dos 

quais 60% possuem origem nas plantas medicinais (SINGH, 2007). Na atualidade, o 

contexto social e econômico permitiu a expansão do mercado de plantas medicinais 

e atualizou as necessidades da indústria farmacêutica, que tem fomentado o 

desenvolvimento de novos fármacos, resultando no aumento de estudos e 

publicações nessa área nos últimos anos (CALIXTO, 2000; RAGHAVENDRA et al., 

2009).  

Como exemplos de fármacos de origem natural, temos uma das drogas 

vegetais mais antigas, o ópio, que foi a fonte vegetal de uma molécula isolada no 

século XIX com ação analgésica, a morfina, que é considerada um dos primeiros 

produtos naturais bioativos isolados (COURTWRIGHT, 2001). Outro exemplo é o 

Paclitaxel, isolado das cascas da árvore Taxus brevifolia Nutt. (Taxaceae), o qual foi 

introduzido na clínica médica como quimioterápico para o tratamento de pacientes 

com câncer nos anos 60 (KRETZER; MARANHÃO, 2007). Outros alcaloides com 

mecanismo de ação semelhante ao Paclitaxel são a vincristina e vimblastina, isolados 

das partes aéreas da Catharanthus roseus (L.) G.Don (Apocynaceae), dois fármacos 

quimioterápicos (GIGANT et al., 2005). A artemisinina, isolada da Artemisia annua L. 

(Asteraceae) nos anos 70, é um antiparasitário eficaz contra a malária e foi descoberto 

por sua planta ter um longo histórico de uso pela medicina tradicional chinesa, o que 

fez surgir o interesse de uma pesquisadora chinesa, Tu Youyou. Esse trabalho não só 

lhe garantiu o Prêmio Nobel em 2015, como foi responsável por salvar milhares de 

vidas ao redor do mundo (TU, 2011; WANG et al., 2015). 

Uma análise do banco de dados do PUBMED sobre o número de artigos 

científicos publicados com a palavra “Phytotherapy” de 1990 a 2007, revelou uma 

evolução crescente de menos de 500 artigos em 1990 a mais de 15 mil artigos 
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publicados em 2007. Esses resultados descrevem uma tendência no interesse público 

e privado pela Fitoterapia e pela sua inserção no sistema de saúde atual 

(RAGHAVENDRA et al., 2009).   

Apesar disso, apenas um pequeno número de plantas já foi estudado 

farmacologicamente, tendo em vista o número global de espécies vegetais. Somente 

no Brasil, o número de plantas é estimado em cerca de 50 mil espécies (FLORA DO 

BRASIL, 2020). Neste capítulo iremos abordar os benefícios do uso e estudo de 

plantas medicinais para o sistema de saúde atual em contraposição a algumas falácias 

que são divulgadas a respeito da Fitoterapia, como falta de evidências de eficácia e 

segurança (RAGHAVENDRA et al., 2009). 

 

3.1 Solução ou alternativa para a medicina convencional? 

 
“Se você possui o conhecimento, deixe 

que outros acendam suas velas nele.” 

Margaret Fuller 

 

       Podemos citar dois pontos positivos e benéficos que motivam os usuários 

de plantas medicinais e fitoterápicos ao redor do mundo: custo-efetividade e efeitos 

colaterais baixos. Os fitoterápicos são considerados de baixo custo em relação a 

certos medicamentos convencionais, e cabe ressaltar, acessível à uma grande 

parcela da população que não tem condições de arcar com os custos de um 

tratamento convencional, principalmente em países subdesenvolvidos. Mesmo com 

as pesquisas, relatos de caso e estudos clínicos já citados no capítulo anterior, as 

plantas medicinais são consideradas de baixo risco e efeitos colaterais, o que torna 

atraente ao público a sua utilização (SINGH, 2007). 

Um estudo sobre a Fitoterapia na saúde pública fez um resumo dos benefícios 

relatados em 48 artigos selecionados de 2006 a 2016, que demonstra a importância 

da Fitoterapia para a saúde básica da população.  Os benefícios mais citados nos 

artigos falam sobre a eficácia e menos efeitos colaterais, além de outras citações 

menos frequentes como: prevenção e agravos, redução dos custos da atenção básica, 

minimização de sintomas e ser produto natural (PANDA; DEBNATH 2010). Existem 

diversos fármacos em uso na saúde pública ao redor do mundo, que tem origem 

natural e são extremamente eficazes como: a reserpina (originada da Rauvolfia 



48 

 

 

 

serpentina (L.) Benth. ex Kurz - Apocynaceae) para tratamento da pressão alta; 

digoxina (originada da Digitalis lanata Ehrh. - Plantaginaceae) como cardiotônico; 

ácido acetilsalicílico (originada da casca da Salix alba Thunb. - Salicaceae) como anti-

inflamatório, analgésico e febrífugo; Ma Huang2 que contém Efedrina era usada para 

tratamento de asma; taxol (originado da casca da Taxus brevifolia Nutt. -Taxaceae) 

como quimioterápico, dentre outros (SARDESAI, 2002).  

No Brasil, segundo a lista de medicamentos essenciais do Ministério da Saúde, 

podemos citar alguns fármacos e medicamentos que possuem origem vegetal ou são 

derivados de produtos naturais, em geral, como o ácido salicílico e o acetilsalicílico, 

alcachofra (Cynara scolymus L.), aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi), babosa (Aloe 

vera (L.) Burm.f.), cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.), cloridrato de 

pilocarpina, a digoxina, espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek), garra-

do-diabo (Harpagophytum procumbens DC. Ex Meissn.), guaco (Mikania glomerata 

Spreng.), hortelã (Mentha x piperita L.), isoflavona-de-soja [Glycine max (L.) Merr.], 

plantago (Plantago ovata Forssk.), podofilina, podofilotoxina, salgueiro (Salix alba L.), 

sulfato de atropina, unha-de-gato [Uncaria tomentosa (Wild. ex Roem. & Schult.)], 

varfarina sódica, artemeter+lumefantrina, dicloridrato de quinina, fosfato de 

oseltamivir, nicotina, sulfato de quinina, bromidrato de galantamina, cloridrato de 

pilocarpina, fosfato de codeína, sulfato de morfina (BRASIL, 2020).   

Alguns estudos de identificação de princípios ativos de plantas com ação 

benéfica estão em progresso. Um exemplo, é o suco de “Cranberry” ou uva-do-monte 

(Vaccinium macrocarpon Aiton - Ericaceae) utilizado para prevenção de infecções do 

trato urinário que, pesquisadores descobriram, possuem taninos condensados 

(proantocianidinas) que parecem inibir a aderência da E. coli nas células uroepiteliais 

(SARDESAI, 2002; IZZO, 2012; HUTCHINSON, 2005), reduzindo as chances do 

desenvolvimento de infecções no trato urinário. Porém, um caso abriu margem a 

estudos toxicológicos por causa da trombocitopenia imuno-mediada que surgiu em 

um paciente de 68 anos relacionado ao consumo do suco de “Cranberry”. (DAVIES et 

al., 2001; SARDESAI, 2002). 

                                            
2 Ma Huang é uma preparação medicinal chinesa que contém Ephedra sinica Stapf (ZHANG et al., 
2019). 
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Echinacea é um exemplo de um produto natural (compreende nove espécies 

da família das margaridas) de sucesso com vendas anuais de mais 300 milhões de 

dólares, sendo usada desde 1600 pelos nativos americanos para diversas condições 

de saúde. Pesquisadores tem buscado entender a dinâmica dos seis princípios ativos 

presentes nessa planta e movimentam estudos clínicos para entender o mecanismo 

por trás desses princípios que podem ser vantajosos para a prevenção e tratamento 

das infecções das vias respiratórias superiores (SARDESAI, 2002; BILLAH et al., 

2019). 

A Kava-Kava (Piper methysticum L.f. - Piperaceae) foi um dos dez 

medicamentos fitoterápicos mais vendidos de 1999 a 2002 no Brasil e esteve         

presente em alguns medicamentos fitoterápicos com potencial terapêutico para o 

tratamento da ansiedade, estresse, insônia, agitação, epilepsia, psicose e depressão 

como Ansiopax®, Laitan®, Kavasedon® (CORDEIRO et al., 2005; TUROLLA; 

NASCIMENTO, 2006).  

As suas moléculas bioativas, como as Kavalactonas, têm ação relaxante no 

músculo esquelético, anticonvulsivante e anestésica local (SARDESAI, 2002). Apesar 

disso, deve-se respeitar as doses recomendadas (140-250 mg/dia) e possíveis 

interações medicamentosas devido ao seu efeito colateral de hepatotoxicidade, sobre 

o qual existem diversos casos relatados (CBC NEWS, 2001; ARRUDA et al., 2005; 

TUROLLA; NASCIMENTO, 2006; JUSTO et al., 2008). 

O açafrão (Crocus sativus L. - Iridaceae) também parece ser benéfico em 

pacientes com ansiedade leve a moderada (AKHONDZADEH et al., 2005; MAZIDI et 

al., 2013; TALAEI et al., 2015), com efeitos similares a antidepressivos padrões como 

fluoxetina (NOORBALA et al., 2005; MOOSAVI et al., 2014) e imipramina 

(AKHONDZADEH et al., 2004).  

O perfil farmacológico das plantas medicinais mais vendidas é muito amplo, 

podendo ter diversos usos para os consumidores. O ginkgo (Ginkgo biloba L. - 

Ginkgoaceae) é muito utilizado para o tratamento com pacientes com distúrbios 

cardiovasculares devido a sua propriedade cardioprotetora. A erva-de-são-João 

(Hypericum perforatum L. - Hypericaceae) é bastante utilizada como antidepressivo, 

apesar de também estar relacionado a uma possível ação antiviral. O ginseng asiático 

(Panax ginseng C.A.Mey.- Araliaceae) tem sido utilizado para diversas ações 
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farmacológicas como antioxidante, hipoglicemiante, anti-inflamatório, estimulante do 

sistema imune, estimulante do sistema nervoso central, dentre outros (ERNST, 2002). 
Outra planta, muito vendida, é a espécie Serenoa repens (W.Bartram) Small 

(Arecaceae), também chamada de Saw palmetto na América do Norte, usada como 

anti-inflamatório e inibição do metabolismo da testosterona (ERNST, 2002). 
Um exemplo interessante do quanto as plantas medicinais podem auxiliar o 

sistema de saúde aconteceu num caso de úlcera crônica, resultado de uma 

insuficiência venosa local ocasionada por um acidente de carro, na perna de um 

paciente não responsivo aos tratamentos convencionais e intervenção cirúrgica, foram 

solucionados por uso da babosa (Aloe vera (L.) Burm.f.) (AVIJGAN, 2004). 

A Aloe vera (L.) Burm.f. (Asphodelaceae) parece melhorar ou agilizar o 

processo de cura onde influencia o processo inflamatório, fibroplasia, síntese e 

maturação de colágeno e contração das feridas (AVIJGAN, 2004). A angiogênese é 

um processo necessário nesses casos e parece ter relação com o princípio ativo, beta-

sitosterol, uma molécula potente e possível alvo da indústria farmacêutica para futuros 

tratamentos de doenças crônicas (HORMOZI; ASSAEI; BOROUJENI, 2017; SHAFAIE 

et al., 2020). 

Atualmente, na RENAME, constam 12 fitoterápicos que estão disponíveis para 

os usuários do SUS que são: alcachofra (Cynara scolymus L. - Asteraceae); aroeira 

(Schinus terebinthifolia Raddi - Anacardiaceae); babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.- 

Asphodelaceae); cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.- Rhamnaceae); 

espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek - Celastraceae); garra-do-diabo 

(Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn. - Pedaliaceae); guaco (Mikania 

glomerata Spreng. - Asteraceae); hortelã (Mentha x piperita L.- Lamiaceae); 

isoflavona-de-soja (Glycine max (L.) Merr. - Fabaceae); plantago (Plantago ovata 

Forssk. - Plantaginaceae); salgueiro (Salix alba L.- Salicaceae) e unha-de-gato 

(Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult. - Rubiaceae) (BRASIL, 2020). 

Para finalizar, precisamos relatar que um dos maiores desafios dos estudos de 

eficácia é a variabilidade dos resultados, relacionados a uma metodologia pobre, o 

que prejudica a reprodutibilidade dos estudos e o alcance de resultados semelhantes 

aos dos estudos publicados. Esse tipo de problema fortalece a ideia de uma eficácia 

limitada por causa dos resultados inconsistentes e da variabilidade de uso dos 

extratos (WINSLOW, 1998). 
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3.2 Espécies brasileiras com potencial medicinal 

 
“A tradição é um guia e não, um carcereiro.” 

W. Somerset Maugham 

 

 

O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade de espécies vegetais do 

mundo e seu potencial medicinal é incalculável. Apesar disso, o setor fitoterápico 

recebe pouco investimento governamental o que prejudica a evolução dessa prática 

no país.  

Na tabela abaixo podemos visualizar a realidade da indústria no setor de 

fitoterápicos, onde os registros decresceram em 2015 cerca de 72% em relação ao 

ano de 2009 (HASENCLEVER et al., 2017). 

 
Tabela 4. As 20 principais empresas de plantas medicinais e fitoterápicos por n° de registros 2009/2015 

(Adaptado de HASENCLEVER et al., 2017) 

 
Top 20 empresas 2009 

(n° de 
registros) 

2009 
    

(%) 

2015 
(N° de 

registros) 

2015 
(%) 

Herbarium Laboratório Botânico Ltda 61 8,0 28 13,2 

Ativus Farmacêutica Ltda 34 4,5 19 9,0 

Bionatus Laboratório Botânico Ltda 16 2,1 10 4,7 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S. A 11 1,4 9 4,2 

Laboratório Químico Farmacêutico Tiaraju Ltda 15 2,0 9 4,2 

Mdcpharma produtos farmacêuticos ltda 15 2,0 9 4,2 

Laboratório vitalab Ltda 17 2,2 8 3,8 

Laboratório catarinense as 
 

18 2,4 7 3,3 

Pharmascience Laboratório Ltda 13 1,7 7 3,3 

Kley Hertz S/A Industria e comércio 15 2,0 6 2,8 

Marjan Indústria e Comércio LTDA 12 1,6 6 2,8 

Oriente Mix Fitoterápicos do Brasil Ltda 22 2,9 6 2,8 

Farmácia e Laboratório Homeopático Almeida 
prado Ltda 

9 1,2 5 2,4 

Luper Indústria Farmacêutica Ltda  19 2,5 5 2,4 

Nycomed Pharma Ltda 8 1,0 5 2,4 

Biolab Sanus farmacêutica Ltda 9 1,2 3 1,4 
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Cimed Indústria de Medicamentos Ltda 8 1,0 3 1,4 

Laboratório Farmacêutico Vitamed Ltda 6 0,8 3 1,4 

Laboratório Wesp Ltda 3 0,4 3 1,4 

Laboratórios Klein Ltda 6 0,8 3 1,4 

Total dos registros das Top 20 317 41,6 154 72,6 

Total dos registros das demais empresas 445 58,4 58 27,4 

Total dos registros  762 100 212 100 

 

Existem alguns desafios que permitiram esse cenário nacional como 
(HASENCLEVER et al., 2017): 

 

a) Necessidade de importar insumos devido à baixa disponibilidade e 

qualidade dos insumos nacionais; 

b) Falhas nos padrões regulatórios de matérias-primas que prejudicam 

as empresas; 

c) Alta burocracia e difícil acessibilidade ao patrimônio genético para as 

pesquisas com biodiversidade;  

d) Falta de qualificação do setor de produção de plantas medicinais com 

trabalhadores com pouco ou nenhum conhecimento dos padrões de 

qualidade que possam assegurar uma matéria-prima final de 

qualidade. 

Num artigo recente da Ana Cecilia Bezerra de Carvalho (CARVALHO, 2018) 

ocorre diversos apontamentos sobre a realidade do mercado brasileiro de fitoterápicos 

que vem passando por diversas mudanças regulatórias de forma a adequar o mercado 

à realidade internacional, facilitar o acesso da população e melhorar o registro desses 

medicamentos no país. Em oito anos (2008 a 2016), foi observado uma redução de 

31% no número de fitoterápicos registrados no país, o que pode ter relação com 

licenciamentos negados por inconformidade técnica com os requisitos sanitários ou 

falta de interesse no licenciamento no Brasil por empresas do ramo. 

Outro apontamento interessante é o fato de que apenas 38,6% das espécies 

que fazem parte de fitoterápicos registrados podem ser obtidos em solo brasileiro e 

destes, só 26,7% são espécies nativas. Portanto, a maioria dos fitoterápicos 

produzidos no Brasil não possuem plantas nativas em sua formulação como 

ingredientes ativos, o que explica, em parte, a pouca quantidade de trabalho 



53 

 

 

 

científicos produzidos que fomentam essa disparidade de produção científica entre 

plantas não-nativas comparativamente com plantas nativas e a raridade de testes 

clínicos com espécies nativas brasileiras (CARVALHO et al., 2018).  

Como já citado, o acesso ao patrimônio genético da biodiversidade brasileira e 

conhecimento tradicional estava preso a uma burocracia restritiva e pouco acessível 

aos principais órgãos de pesquisa ou empresas, o que prejudicou o desenvolvimento 

de estudos com plantas nacionais. Uma nova legislação promulgada em 2015, 

estabeleceu e delineou melhor os requisitos regulatórios e burocráticos, favorecendo 

o surgimento de novos projetos de pesquisa e estimulando o crescimento desse 

mercado (CARVALHO et al.,2018).  

Estes são os principais desafios encontrados pela indústria e que prejudicam a 

produção e registro de novos produtos fitoterápicos que poderiam projetar um 

desenvolvimento acentuado do setor. Serão elencados alguns exemplos de plantas 

medicinais nativas com potencial para tornarem-se produtos fitoterápicos 

genuinamente brasileiros, que demonstram o potencial biodiverso do nosso país para 

este setor. 

A planta Quebra-pedra (Phyllantus niruri L. - Phyllanthaceae), conhecido como 

quebra-pedra, é utilizado, tradicionalmente, para o tratamento e eliminação dos sais 

biliares e pedras nos rins. Além disso pesquisadores identificaram ação espasmódica 

e analgésica o que auxiliaria ainda mais no tratamento popular para pedras nos rins e 

na bexiga. Outra planta brasileira com ação semelhante, Costus spiralis (Jacq.) 

Roscoe (Costaceae), também é popularmente utilizada para tratamento de doenças 

urinárias e eliminação de cálculos, apresentando resultados satisfatórios relatados em 

estudos com ratos. O tratamento oral com esse extrato apontou uma redução na 

formação dos cálculos biliares (FREITAS; SCHOR; BOIM, 2002). 

A erva-cidreira (Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson - Verbenaceae) 

muito conhecida por seu uso difundido na forma de infusão, tem ação calmante, 

espasmódica, analgésica, sedativa e ansiolítica (NOGUEIRA JÚNIOR, 2014). O citral, 

um dos seus princípios ativos, é muito associado a estas respostas farmacológicas 

(JANNUZZI et al., 2011).  

A espécie Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae), conhecida como 

cajueiro, é uma planta nativa difundida pelo Nordeste, tem amplo uso terapêutico na 

medicina tradicional (CORREIA; DAVID, 2006; CHAVES et al., 2010). Suas ações 
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terapêuticas identificadas são antidiabéticas, anti-inflamatório, antitussígeno, 

cicatrizante, antioxidante, diurético, dentre outros. Estudos de análise sobre essa 

espécie em animais e seres humanos relataram ação cicatrizante e anti-inflamatória, 

provavelmente associada à concentração de taninos (VANDERLINDE et al., 2009).  

Até o ano de 2019, só dois fitoterápicos disponíveis comercialmente no país 

foram produzidos com plantas nativas brasileiras: o Acheflan®, primeiro 

fitomedicamento produzido inteiramente em território nacional, e o Melagrião®, que 

tiveram juntos 53,6 milhões de reais em vendas no ano de 2016. O Acheflan é um 

fitoterápico com ação analgésica e anti-inflamatória, na forma de creme e aerossol, 

obtido de óleo essencial da Varronia curassavica Jacq., e o Melagrião, na forma de 

xarope, foi produzido a partir das folhas de Mikania glomerata Spreng. para tratamento 

de tosse e asma (DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2015; CALIXTO, 2019).  

A erva-baleeira (Varronia curassavica Jacq. - Boraginaceae) é uma planta da 

Mata Atlântica presente em uma longa faixa litorânea de São Paulo a Santa Catarina 

e foi associada, na medicina popular, além das ações já citadas acima, ao tratamento 

de dores e contusões, artrite, tendinite, reumatismo e ação cicatrizante (CARVALHO 

et al., 2004, SERTIÉ et al., 2005).  

Os extratos dessa planta foram alvo de estudos farmacológicos que 

conseguiram identificar e analisar suas propriedades medicinais como anti-

inflamatório, cicatrizantes e anti-úlcera (SERTIÉ et al., 2005; TICLI et al., 2005). Os 

componentes químicos presentes na erva-baleeira responsáveis pela ação 

farmacológica são sesquiterpenos, sobretudo o alfa-humuleno (FERNANDES et al., 

2007; PASSOS et al., 2007).  

Estudos com pacientes em uso do alfa-humuleno demonstraram melhores 

respostas tanto em redução da dor e inflamação como em seus tratamentos, que 

aqueles que estiveram em uso do anti-inflamatório de mercado que tem como princípio 

ativo o diclofenaco dietilamônico (GREGÓRIO et al., 2005). 

No caso do xarope Melagrião, é muito indicado como expectorante e 

antitussígeno para afecções respiratórias, como resfriados e gripes. Atua nas 

terminações eméticas presentes na mucosa gástrica para aumentar secreções 

brônquicas que auxiliam no descongestionamento das vias respiratórias (PANDA; 

DEBNATH, 2010; CARVALHO; SILVEIRA, 2010). 
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3.2  Perspectivas futuras para a Fitoterapia 

 

“A Farmacognosia ... está longe de 

estar morta. Ela sobreviveu a um 

inverno longo e frio e atualmente está 

despertando como a ciência 

farmacêutica de mais alta tecnologia.” 

Geoffrey Cordell, Professor de 

Farmacognosia, Universidade de 

Illinois, Chicago, 1987. 

 
A Fitoterapia acompanhou a humanidade desde o começo, passando por todas 

as mudanças históricas, científicas, sociais e culturais até quase ser negligenciada 

com a evolução da medicina para uma postura mais crítica quanto aos modelos 

tradicionais dos tratamentos de saúde. Hoje, voltamos os nossos olhares ao futuro, 

onde a Fitoterapia ressurge com uma abordagem mais analítica e científica, tornando-

se uma alternativa potencial à terapia convencional com uso de medicamentos 

sintéticos.  

A indústria farmacêutica ampliou os seus investimentos devido ao imenso 

potencial de mercado de produtos naturais mesmo o com custo elevado. Porém, ainda 

há um distanciamento entre os principais institutos de pesquisa e universidades com 

a indústria, o que prejudica o crescimento desta área, além da falta de investimento e 

os constantes cortes na educação pelo Governo Brasileiro (BEUTLER, 2009).  

Um exemplo de colaboração, é o ICBG (International Cooperative Biodiversity 

Group) que tem base no Peru e promove uma união interdisciplinar entre 

universidades, indústrias, governo e institutos de pesquisa. O futuro promete ser 

promissor para essa área de pesquisa, mas devemos ressaltar a necessidade de 

resolver assuntos pendentes como problemas socioeconômicos e culturais, falta de 

estratégias planejadas e integradas, precariedade de informação científica e estudos 

clínicos sobre plantas medicinais, onde devemos encaixar a Fitoterapia em um cenário 

moderno de desenvolvimento de medicamentos (LEWIS, 2003). 

Os avanços tecnológicos têm ocasionado melhoras na sensibilidade e faixa 

linear dinâmica das plataformas analíticas para análise de compostos limitados 

presentes em extratos vegetais (HONG, 2011; SCHMITT et al., 2011).  
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Outros avanços em análise ultrassensível e softwares de predição de estruturas 

de RMN podem aumentar a eficiência na descoberta de produtos naturais (BAKER, 

2007).  

Um exemplo é a metabolômica que é uma área científica emergente, que foca 

na identificação e quantificação de metabólitos de um organismo, como plantas 

medicinais (ROESSNER, 2011). Essa área parece ser promissora na descoberta de 

compostos bioativos e principalmente, em relação aos extratos vegetais que contém 

inúmeros compostos não-identificados. 

A evolução da química orgânica, amplificação de genes, técnicas 

recombinantes, quimiossistêmica, indicam um futuro grandioso para a Fitoterapia que 

associada a evolução técnico-científica tem tudo para alcançar todo o seu potencial 

inexplorado (LEWIS, 2003).  

A Farmacognosia, termo cunhado em Viena, em 1811, pelo médico Johann 

Adam Schmidt (1759–1809), está relacionada, numa visão generalista, ao estudo das 

drogas de origem natural de interesse medicinal (DHAMI, 2013). O desenvolvimento 

deste campo científico, atrelado às perspectivas modernas, impulsiona, 

inevitavelmente, o crescimento da Fitoterapia dentro do contexto contemporâneo em 

saúde, que necessita de uma abordagem mais multidisciplinar para se adequar ao 

desenvolvimento moderno de medicamentos. O farmacêutico, apropriado dos 

conhecimentos desta área, é capaz de aplicar os conceitos farmacognósticos 

clássicos e modernos na transformação da planta medicinal em medicamento 

fitoterápico, assim como a promoção do uso racional da Fitoterapia (UPTON et al., 

2011). 

Apesar da reconhecida importância da Farmacognosia para as Ciências 

Farmacêuticas, desde os anos 1950, com a ascenção da síntese química e a era dos 

fármacos sintéticos em detrimento das plantas medicinais, esta disciplina vem 

sofrendo reduções de carga horária e conteúdos programáticos, sobretudo em países 

como nos Estados Unidos e Reino Unido (KINGHORN, 2001). Ainda assim, em certos 

locais como no Brasil, na Europa e parte da Ásia, a Farmacognosia continuou a ser 

um curso de relevância. No Brasil, na China e na Índia, países emergentes, a 

popularidade da Farmacognosia está em constante crescimento, principalmente, por 

causa do potencial econômico atrelado às suas aplicações na área da saúde 

(SARKER, 2012).  No entanto, desde os anos 2000, com o ressurgimento do interesse 
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pela Fitoterapia e o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, além da 

valorização do conhecimento tradicional, a Farmacognosia vem se transformando e 

retomando seu protagonismo dentro dos currículos de Farmácia (KINGHORN, 2001). 

É indiscutível a importância da Farmacognosia para a formação do profissional 

farmacêutico, principalmente porque na maioria dos cursos de Farmácia está é a única 

disciplina que aborda de forma específica as plantas medicinais, seus princípios ativos 

e efeitos farmacológicos e toxicológicos. A Farmacognosia clássica, aquela que 

analisa as drogas vegetais de forma descritiva sob aspectos microscópicos e 

químicos, continua sendo importante para o controle de qualidade de plantas 

medicinais, mas ao mesmo tempo, a disciplina necessita evoluir conforme o progresso 

científico e tecnológico. A moderna Farmacognosia, além de contar com 

conhecimentos da biologia molecular e ferramentas analíticas extremamente 

sensíveis e precisas, aborda também a Fitoterapia, devido principalmente às 

legislações de fitoterápicos ao redor do globo que impulsionaram a necessidade de 

regulação farmacêutica nessa área, a fim de fornecer fitoterápicos eficazes e seguros.  

Portanto, a Farmacognosia moderna deve ser uma disciplina singular e 

equilibrada que atue juntamente à Farmacologia e a Química Farmacêutica Medicinal, 

sem perder a sua identidade e nem o seu espaço (CAHLÍKOVÁ et al., 2020).  

Em 2017, foi proposta uma reforma curricular da graduação em Farmácia, no 

Brasil, através da Resolução Nº 6 de 19 de outubro de 2017, que institui várias 

diretrizes, inclusive a visão mais atual sobre a inclusão do conhecimento da 

Farmacognosia, plantas medicinais e Fitoterapia, essenciais para a formação do 

profissional farmacêutico. Essa reforma curricular acompanha o cenário atual que é 

favorável ao desenvolvimento dessa área, estimulando o aumento no número de 

profissionais, no número de pesquisas e no desenvolvimento de mais medicamentos 

naturais para atender o mercado consumidor (BRASIL, 2017).    

A universidade como instituição científica que se conecta com a sociedade é, 

de certa forma, capaz de promover esse conhecimento seja através de projetos de 

extensão e feiras de divulgação científica, direcionar investimentos e estimular 

projetos de pesquisa na área, dentre outras formas de impulsionar a divulgação 

desses produtos naturais para a população. Essa divulgação é necessária para instruir 

as pessoas quanto a realidade no uso de fitoterápicos e plantas medicinais, sempre 

com respaldo científico, descrevendo as vantagens e desvantagens, desmistificando 
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crenças populares e, principalmente, orientando as pessoas sobre o uso correto e 

seguro.         

O papel da indústria nesse cenário é conciliar o novo mercado consumidor que 

busca novos medicamentos e produtos de origem natural com os investimentos 

necessários para a produção de mais estudos, mais pesquisas e consequentemente, 

mais medicamentos. Essas novas perspectivas podem ser vantajosas para a 

expansão desse setor na indústria que recebe pouco investimento comparado aos 

medicamentos sintéticos, mas possui ao seu dispor uma imensa biodiversidade de 

plantas medicinais com inúmeros princípios ativos de interesse industrial e econômico.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As plantas medicinais possuem uso milenar e acompanham a trajetória da 

humanidade até a atualidade, sendo a base dos primeiros sistemas de saúde 

tradicionais dos povos antigos como os gregos, romanos, babilônios e egípcios.   

Segundo a OMS, cerca de 80% da população mundial utiliza a medicina 

tradicional como primeira forma de tratamento. Apesar da grande quantidade de 

usuários ao redor do mundo, desde o advento da indústria farmacêutica, ocorreu 

mudanças na forma de produção de medicamentos, que agora são pautados 

principalmente no uso de substâncias sintéticas, e consequentemente houve uma 

drástica redução no uso de derivados vegetais para os tratamentos de saúde ao longo 

das últimas décadas. 

Mesmo com a queda drástica no uso dos medicamentos fitoterápicos e 

produtos derivados a base de plantas medicinais a partir dos anos 50, consequência 

do crescente desenvolvimento técnico-científico do período pós-guerra, a fitoterapia 

continuou ser uma prática terapêutica relevante principalmente em países 

subdesenvolvidos, onde o acesso à saúde era ineficiente. No Brasil, especificamente, 

a partir de 1995, com a regulamentação do registro de medicamentos fitoterápicos, e 

posteriormente em 2006, com a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, a Fitoterapia conquistou o seu espaço no cenário nacional e nas 

práticas em saúde, associada a um maior reconhecimento de sua eficácia, segurança 

e qualidade.  
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Ainda assim, existem desafios a serem discutidos, como desvios no controle 

de qualidade da matéria-prima, adulterações, problemas metodológicos de estudos 

clínicos, contaminações, interações com medicamentos convencionais, dentre outros 

fatores. Portanto, há de se estimular cada vez mais estudos que garantam a 

confiabilidade das informações acerca do uso destas plantas, aliando o conhecimento 

tradicional à comprovação científica através de pesquisas para garantir qualidade, 

segurança e eficácia destes medicamentos, a identificação de novas moléculas com 

potencial terapêutico e novas fontes de fitoterápicos, visando a construção de um 

cenário favorável à expansão e desenvolvimento dessa área promissora em nosso 

país. 

Para o futuro recente, devemos pensar numa forma de ampliar a Fitoterapia na 

atenção básica de saúde com maior divulgação de estudos científicos de 

comprovação da eficácia terapêutica e segurança, disponibilização de recursos 

financeiros específicos e investimentos na capacitação dos profissionais da área da 

saúde como farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

dentistas, fisioterapeutas e nutricionistas. Cada profissional, no âmbito de suas 

atividades, deve buscar garantir a promoção do acesso às plantas medicinais e aos 

fitoterápicos com segurança e eficácia. Num cenário ideal, todos os profissionais de 

saúde devem formar um grupo multidisciplinar para exercer atividades em conjunto, 

buscando a seleção das plantas medicinais e dos fitoterápicos mais apropriados e a 

implantação, organização e estruturação dos serviços de assistência farmacêutica 

voltados ao uso racional dos fitoterápicos.  
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	OBJETIVOS
	Mesmo que não exista um ponto inicial de uso das plantas medicinais, é perceptível que estão conectadas aos tratamentos de saúde desde os primórdios da humanidade, como a evidência de 1991, quando foi encontrado um homem mumificado, de 5300 anos, nos ...
	Em seguida, inúmeras resoluções e portarias foram publicadas, fortalecendo esta política que seria definida até os dias atuais, como: a Resolução SES no 1590/01 que aprova o regulamento técnico para a prática e funcionamento da Fitoterapia no Rio de J...
	Após a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL, 2006), outras medidas foram sendo adotadas como o programa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito do SUS pela portaria GM/MS de dezembro...
	Podemos citar alguns casos sobre confusões na identificação de espécies durante as colheitas, como os casos da urtiga (Urtica spp.- Urticaceae) que é confundida com a Mercurialis perennis L. (Euphorbiaceae) e os arbustos como Rhamnus alaternus L. (Rha...
	Várias espécies do gênero Euphorbia são confundidos com a espécie Euphorbia echinus Hook.f. & Coss (Euphorbiaceae). A Euphorbia risinifera O. Berg. (Euphorbiaceae) é um exemplo e é muito utilizada para o tratamento de cistos (LAHLOU et al., 2014). Acr...
	Existem casos em que a fase vegetativa é muito semelhante, como o alho selvagem (Allium ursinum L. - Amaryllidaceae), bastante utilizado para emagrecimento no norte europeu e pode ser confudido com plantas tóxicas como o açafrão de outono (Colchicum a...
	Algumas das preparações tradicionais chinesas vêm sendo reportadas por causa das suas ações tóxicas, principalmente, relacionados com danos renais associados ao ácido Aristolóquico, potente agente nefrotóxico e carcinogênico.
	A Aristolochia fangchi Y.C.Wu ex L.D.Chow & S.M.Hwang (Aristolochiaceae) parece ser a espécie vegetal presente em diversas preparações chinesas que contêm esses compostos tóxicos, sendo associado a uma epidemia por contaminação de um fitoterápico da m...
	A babosa (Aloe vera (L.) Burm.f. - Asphodelaceae) é usada para condições dermatológicas sendo que existe a hipótese de interação como o Sevoflurano, um anestésico, durante uma cirurgia, ocasionando perda sanguínea (CAPASSO et al., 2003; LEE et al., 20...
	A unha-de-gato (Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. - Rubiaceae) é uma planta amazonense com efeito antiviral e imunoestimulante, que in vitro demonstrou inibir a CYP3A4, aumentando a concentração plasmática dos inibidores de proteases como os a...
	O perfil farmacológico das plantas medicinais mais vendidas é muito amplo, podendo ter diversos usos para os consumidores. O ginkgo (Ginkgo biloba L. - Ginkgoaceae) é muito utilizado para o tratamento com pacientes com distúrbios cardiovasculares devi...
	Outra planta, muito vendida, é a espécie Serenoa repens (W.Bartram) Small (Arecaceae), também chamada de Saw palmetto na América do Norte, usada como anti-inflamatório e inibição do metabolismo da testosterona (ERNST, 2002).
	A erva-cidreira (Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson - Verbenaceae) muito conhecida por seu uso difundido na forma de infusão, tem ação calmante, espasmódica, analgésica, sedativa e ansiolítica (NOGUEIRA JÚNIOR, 2014). O citral, um dos s...

