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O objetivo deste texto é analisar a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterá

picos (PNPMF) oficializada pelo decreto n. 5.813, de 22 de junho de 2006, que estipula a 

elaboração de um programa nacional responsável por sua realização, e mostrar lacunas 

importantes do ponto de vista da inovação em saúde, focalizando condições e fatores 

que devam ser considerados na sua implantação - como também os aspectos críticos e 

polêmicos inerentes ao próprio setor, para fins explícitos de intervenção. 

Hoje, os medicamentos de origem vegetal representam claramente uma janela de 

oportunidade na indústria de medicamentos estruturada de forma global e representada 

por oligopólios surgidos nos países que realizaram sua industrialização ainda no século 

XIX. Trata-se de um mercado poderoso em busca de novas moléculas para assegurar a

competitividade na produção de novos medicamentos patenteados. Além disso, eles re

presentam a oportunidade de se elaborar uma nova categoria de produtos denominada 

fitoterápicos, que são extratos vegetais padronizados e validados do ponto de vista de sua 

eficácia, segurança e qualidade (Bhattaram et ai., 2002). 

O Brasil tem quase um terço da flora mundial representada em dez biornas que são re

giões com o mesmo padrão de biodiversidade, sendo considerados exuberantes. Entretanto, 

muito pouco tem sido realizado para transformar esse potencial em vantagem competitiva, 

em produtos e patentes, principalmente se considerarmos o desenvolvimento que garanta, 
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