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O ser humano sempre buscou estratégias 
para sua sobrevivência. Dentre estas, destaca- 
se o uso das plantas medicinais no tratamento 
de doenças. Até meados do século 20, essas 
plantas eram os únicos recursos disponíveis 
para tratamento da saúde em muitas comu-
nidades. O conhecimento adquirido sobre es-
pécies úteis como medicamento e seu uso foi 
passando de geração em geração e, atualmen-
te, têm-se inúmeros registros e publicações 
sobre esse tema. 

Nos últimos anos, o governo federal tem 
incentivado o uso de plantas medicinais na 
saúde por meio de políticas públicas. Algu-
mas espécies medicinais de uso tradicional 
consagrado compõem o elenco de plantas que 
serão disponibilizadas como medicamento no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Diante disso, tornam-se imperativos o de-
senvolvimento e o aprimoramento de tecnolo-
gias para a cadeia produtiva de plantas medi-
cinais, assim como um sistema organizacional 
de produção dessas espécies com qualidade e 
em quantidade necessária para o atendimento 
da demanda que será gerada.

Esta edição do Informe Agropecuário 
tem como objetivo contribuir para o desen-
volvimento dessa cadeia produtiva, com base 
nas Boas Práticas Agrícolas e nas orientações 
e tecnologias para manutenção da qualidade 
em todas as etapas do cultivo, colheita, pós- 
colheita e comercialização, além de difundir 
informações relativas aos usos terapêuticos 
das plantas medicinais e o seu correto reco-
nhecimento.

Andréia Fonseca Silva
Maira Christina  Marques Fonseca
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O uso de plantas medicinais na cura de doenças é, possi-
velmente, uma das experimentações mais primitivas realizadas 
pelo ser humano. Trata-se de um conhecimento antigo, uma 
ciência milenar passada de geração a geração em todo o mun-
do. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), grande 
parte da população usa medicamentos derivados de plantas.

No Brasil, a cultura indígena e de outros povos na épo-
ca da colonização proporcionou uma gama de conhecimento 
sobre espécies nativas e introduzidas. Atualmente, a produção 
de espécies medicinais tem grande importância social, econô-
mica e ambiental para a agricultura familiar no País. Assim, o 
cultivo de espécies medicinais representa alternativa inovadora 
e interessante para o agronegócio brasileiro.

Com a implantação da Política Nacional de Plantas Me-
dicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que contém as diretrizes para 
o desenvolvimento da cadeia produtiva de plantas medicinais 
e fitoterápicos; e da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC), no Sistema Único de Saúde (SUS), 
torna-se altamente relevante o apoio da pesquisa agropecuária 
para o sucesso da iniciativa, por meio de tecnologias específicas 
para o setor e na solução dos principais entraves na produção 
dessas espécies.

A produção familiar de plantas medicinais é uma ativi-
dade pouco mecanizada e de bom rendimento. No entanto, 
na maioria das regiões brasileiras, há escassez de informações 
técnicas para o produtor. Aliado a isso, incluem-se a baixa quali-
dade da matéria-prima e de seus derivados,  a irregularidade de 
oferta, a falta de materiais de propagação (sementes e mudas) 
de qualidade, identificação botânica correta e variabilidade 
entre espécies medicinais. 

Esta edição do Informe Agropecuário aborda 11 plantas 
medicinais incluídas na lista do Programa Estadual Componente 
Verde, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que 
serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde de Minas 
Gerais (SUS/MG), com informações necessárias para uma pro-
dução de qualidade, dentro das Boas Práticas Agrícolas (BPA). 
A divulgação dessas orientações e tecnologias visa apoiar o 
produtor rural e promover o fortalecimento da cadeia produtiva 
de plantas medicinais, contribuindo para a qualidade de vida 
da população.

Boas perspectivas para a cadeia 
produtiva de plantas medicinais
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Desafios da cadeia produtiva 
de plantas medicinais

I n f o r m e  A g r o p e c u á r i o ,  B e l o  H o r i z o n t e ,  v . 3 5 ,  n . 2 8 3 ,  2 0 1 4

José Miguel do Nascimento Júnior é graduado em Farmácia-Bioquímica,
com especialização e mestrado em Saúde Pública, pela Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC). É diretor do Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF) do Ministério da Saúde e, nes-
ta entrevista, mostra a evolução do Programa e da Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos com a inclusão de fitoterápicos na Re-
lação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do Sistema Único 
de Saúde (SUS). José Miguel faz um panorama das ações empreendidas 
com destaque para a elaboração de monografias, com informações de 
segurança e eficácia de espécies vegetais da Relação Nacional de Plan-
tas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus), e o apoio do Ministério da 
Saúde ao desenvolvimento da cadeia produtiva de plantas medicinais e 
fitoterápicos.

IA - Qual é o cenário atual do Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos a partir da Política 
Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicas, aprovada em 2006, no 
âmbito do governo federal? 

José Miguel do Nascimento Júnior - Di-
versas ações foram implementadas pelo Mi-
nistério da Saúde – coordenador da Política 
e do Programa Nacional de Plantas Medi-
cinais e Fitoterápicos, dentre estas: inclusão 
de fitoterápicos no elenco de medicamentos 
e insumos financiados pela União, Estados 
e Municípios, desde 2007. Em 2012, foram 
incluídos 12 fitoterápicos na Relação Na-
cional de Medicamentos Essenciais (Rena-
me) do Sistema Único de Saúde (SUS) e, 
a partir de 2013, também têm sido finan-
ciados insumos vegetais para manipulação 
dos fitoterápicos da Rename em Farmácias 
Vivas e farmácias de manipulação do SUS. 
Cabe ressaltar que a Farmácia Viva foi inse-
rida no âmbito do SUS por meio da Portaria 
GM/MS no 886/2010, e que basicamente se 
distingue da farmácia de manipulação por 
possuir áreas de cultivo e processamento 
de plantas medicinais. Foram elaboradas 
ou estão em fase de elaboração 53 mono-

grafias, com informações de segurança e 
eficácia publicadas em bancos de dados, 
de espécies vegetais da Relação Nacional 
de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS 
(Renisus). Dessas, nove monografias passa-
ram por consulta pública e serão publicadas 
ainda em 2015. Também foram capacitados 
mais de 200 médicos e mais de 2 mil far-
macêuticos do SUS, em cursos a distância, 
com abordagem sobre as políticas públicas 
relacionadas com as plantas medicinais e fi-
toterápicos, com os produtos disponibiliza-
dos no SUS e, ainda, no caso dos médicos, 
com a indicação de uso de fitoterápicos e o 
estudo de casos clínicos. Desde 2012, o Mi-
nistério da Saúde apoiou 66 projetos na área 
de plantas medicinais e fitoterápicos, totali-
zando quase R$ 27 milhões.

IA - Dentro do Programa, já foi estabe-
lecida a cadeia produtiva de plantas 
medicinais em algum Estado? Em 
quantos e quais Estados?

José Miguel do Nascimento Júnior - Sim, 
a cadeia produtiva inicia-se com o conheci-
mento tradicional/popular, passando pelo 
cultivo, manejo e beneficiamento de plantas 
medicinais, a produção de insumos vege-
tais, a manipulação e a fabricação de fitote-

rápicos, até a atenção à saúde e a assistência 
farmacêutica com a dispensação aos usuá-
rios. Os 66 projetos, apoiados pelo Ministé-
rio da Saúde no âmbito do SUS, para desen-
volvimento de parte ou de toda a cadeia pro-
dutiva de plantas medicinais e fitoterápicos, 
incluem 28 projetos de arranjos produtivos 
locais, 36 de assistência farmacêutica e dois 
de desenvolvimento e de registro sanitário 
de medicamentos fitoterápicos da Rename 
por laboratórios oficiais públicos. Foram 
contempladas nove Secretarias de Saúde 
Estaduais e 57 Secretarias de Saúde Munici-
pais. Ao todo são 19 Unidades da Federação 
com pelo menos um projeto apoiado: na Re-
gião Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na e Paraná; na Região Sudeste: São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito San-
to; na Região Centro-Oeste: Distrito Fede-
ral, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul; na Região Nordeste: Alagoas, Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará 
e Piauí; e na Região Norte: Acre e Pará.

IA - Qual a situação do processo de capa-
citação dos profissionais envolvidos 
nessa cadeia produtiva que abrange 
desde o cultivo até a dispensação de 
plantas medicinais e fitoterápicos?
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José Miguel do Nascimento Júnior -  Em 
2012, o Ministério da Saúde promoveu o 
curso de Fitoterapia para médicos do SUS, 
no formato ensino a distância (EAD), com 
300 vagas para médicos de todo o Brasil. 
Está prevista, para 2015, a realização da 
2a turma, com possibilidade de abertura de 
600 vagas. Os profissionais do Programa 
Mais Médicos também receberam orienta-
ção sobre os fitoterápicos disponibilizados 
no SUS, uma vez que possuem grande in-
teresse nessa área. Foram capacitados mais 
de 2 mil farmacêuticos, a partir da inclu-
são do tema na Pós-Graduação de Gestão 
da Assistência Farmacêutica, promovida 
pelo Ministério da Saúde e realizada pela 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Os demais profissionais envolvi-
dos na cadeia produtiva são capacitados 
nos projetos apoiados pelo Ministério da 
Saúde, considerando que em alguns pro-
jetos existem parcerias com instituições de 
ensino e com as Emater dos Estados.

IA - Quais são as estratégias para de-
tectar potenciais municípios pro-
dutores de plantas medicinais? Há 
incentivos para esses municípios?

José Miguel do Nascimento Júnior - As 
Secretarias de Saúde que concorrem aos 
Editais do Ministério da Saúde, na mo-
dalidade de arranjos produtivos locais, 
prospectam e sensibilizam parceiros, 
dentre estes, os produtores de plantas 
medicinais. Os recursos de custeio e ca-
pital, repassados às Secretarias de Saúde, 
podem ser utilizados na aquisição de mu-
das, sementes, outros insumos e equipa-
mentos agrícolas, para o cultivo de plan-
tas medicinais, que são matérias-primas 
de fitoterápicos.

IA - Em sua avaliação, o que é necessá-
rio para ampliar a aplicação dessa 
política?

José Miguel do Nascimento Júnior - 
Ainda é necessário que os outros nove 
Ministérios gestores da Política possam 
implementar as ações previstas no Pro-
grama Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos e que os gestores municipais 

e estaduais se envolvam com os projetos e 
superem os desafios: gestão compartilha-
da, parcerias público-privadas, compras 
governamentais, atendimento aos requisi-
tos da administração pública e sustentabi-
lidade dos projetos.

IA - Quais são os desafios e as opor-
tunidades da cadeia produtiva de 
plantas medicinais para a agricul-
tura familiar?

José Miguel do Nascimento Júnior - Os 
agricultores familiares podem participar 
como parceiros dos arranjos produtivos 
locais de plantas medicinais e fitoterápi-
cos, no âmbito do SUS. Têm o desafio de 
produzir plantas medicinais com qualida-
de, preferencialmente com cultivo agroe-
cológico ou orgânico e a oportunidade de 
fornecimento dessa matéria-prima para a 
indústria de insumos farmacêuticos ati-
vos e, em situações específicas, para as 
farmácias.

IA - Qual o papel da pesquisa, princi-
palmente para as plantas nativas 
brasileiras?

José Miguel do Nascimento Júnior - 
Embora o Ministério da Saúde já tenha 
investido mais de R$ 10 milhões, em 
119 projetos de pesquisa priorizando a 
biodiversidade brasileira, entre os anos 
de 2003 e 2010, é preciso elaborar uma 
agenda de pesquisas, especialmente das 
plantas medicinais brasileiras, e isto só 
será possível a partir da publicação de 
monografias de espécies da Renisus. 
Além de direcionar e fortalecer as pes-
quisas, espera-se, com a publicação das 
monografias da Renisus e com o apoio 
às pesquisas, contribuir com a produ-
ção de publicações técnico-científicas, o 
aprimoramento da legislação sanitária, o 
desenvolvimento e a produção de fitote-
rápicos, o uso racional de plantas medi-
cinais e fitoterápicos, e a identificação de 
fitoterápicos com potencial para inclusão 
na Rename. 

IA - A origem da matéria-prima vegetal 
utilizada para fins terapêuticos é de 

grande relevância para a garantia 
da qualidade e segurança dos me-
dicamentos. De que forma pode-se 
assegurar a padronização da qua-
lidade e quantidade de material ve-
getal demandado pelas Farmácias 
Vivas/SUS?

José Miguel do Nascimento Júnior - As 
Farmácias Vivas no âmbito do SUS ne-
cessitam atender às boas práticas de 
manipulação de preparações magistrais 
e oficinais de plantas medicinais e fi-
toterápicos, conforme Resolução RDC 
no 18/2013 da Anvisa, a fim de garantir 
qualidade e segurança de seus produtos. 
Para o cultivo em horto, as Farmácias 
Vivas necessitam aplicar as boas práti-
cas de cultivo e, caso não consigam pro-
duzir a quantidade necessária à deman-
da de plantas medicinais, deverão ad-
quiri-las de fornecedores qualificados.

IA - Considerando-se o valor das plantas 
medicinais não apenas como recurso 
terapêutico, mas também como fonte 
de renda para a agricultura familiar 
e para os demais atores da cadeia 
produtiva, quais linhas de ação ainda 
precisam ser desenvolvidas?

José Miguel do Nascimento Júnior - A 
grande dificuldade no âmbito do SUS 
para o desenvolvimento da cadeia pro-
dutiva de plantas medicinais é no que 
diz respeito às compras governamentais, 
que são regulamentadas pela Lei de Lici-
tações – a conhecida 8.666/1993. Outra 
dificuldade é a escala de produção que 
precisa aumentar para reduzir os custos 
de produção, tanto da própria planta me-
dicinal, como de seus derivados e do fi-
toterápico como produto final, a fim de 
ampliar a competitividade e o mercado 
interno, que ainda é muito dependente 
de insumos farmacêuticos ativos produ-
zidos no exterior. Sendo assim, soluções 
precisam ser encontradas e mecanismos 
criados para promover mais geração de 
emprego e renda do que ocorre atual-
mente para toda a cadeia produtiva.

 Por Vânia Lacerda
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