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Prefácio

Este segundo volume das Monografias de Plantas Medicinais Brasileiras e 
Aclimatadas representa um grande esforço e dedicação dos seus autores, o profes-
sor dr. Benjamin Gilbert, o dr. Lúcio Ferreira Alves e a pesquisadora Rita de Fátima 
Favoreto, todos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro. O professor 
Gilbert dispensa apresentação e merece todo o nosso reconhecimento. Sua carreira 
no Brasil data de 1958. Colocou seus conhecimentos e experiência na área da quí-
mica, com ênfase em química de produtos naturais, atuando nos seguintes temas: 
padronização química de plantas medicinais, implantação da fitoterapia no Sistema 
Único de Saúde (SUS) e produção de monografias sobre plantas medicinais. Fez par-
te de grupos de peritos da Organização Mundial da Saúde (OMS) para redação de 
livros de monografias de plantas medicinais e de guias de boas práticas de produção 
agrícola e de controle de qualidade, além de monografias sobre environmental health 
criteria. Participou do Comitê de Biologia e Controle de Vetores da Organização Pan-
Americana da Saúde durante alguns anos e do Conselho Diretor da Organização para 
o Desenvolvimento de Química. Parece e é uma grande contribuição a favor da saúde 
no Brasil. No entanto, na verdade, isso é o que ele mesmo, na sua modéstia, infor-
ma no seu Currículo Lattes. Com certeza há muito mais, e não podemos deixar de 
enfatizar sua contribuição para a formação de recursos humanos para pesquisa, sua 
disponibilidade para ajudar na solução de um problema de pesquisa e seus contatos 
importantes que constam da conhecida agenda, aparentemente minúscula, de caráter 
internacional! 

Os coautores deste volume de monografias, Lúcio Alves e Rita Favoreto, também 
da Fiocruz, são colaboradores do professor Gilbert nas pesquisas sobre plantas medi-
cinais. Lúcio, com um perfil particular, combinando conhecimentos farmacêuticos, 
com ênfase em farmacognosia, experiência em ecologia de insetos, mestrado em filo-
sofia, mestrado em ciências, engenharia de sistema e computação, história das ciências 
e das técnicas epistemológicas e, finalmente, mas não menos importante, doutorado 
também nesta área, com tese intitulada Plantas Medicinais e Fitoquímica no Brasil: 
uma visão histórica. Em 12 capítulos, a tese aborda desde o pau-brasil, passando pelos 
relatos sobre os viajantes e naturalistas que visitaram nosso país, do século XVI até o 
século XIX, e podem ser considerados precursores da ciência no Brasil, principalmen-
te em química e farmácia. Outros temas como a nossa biodiversidade, o desenvolvi-



mento da ciência no Brasil, a pesquisa em fitoquímica no país e a pesquisa de plantas 
medicinais no Brasil até 2010, todos amparados em dados fidedignos, tornam essa tese 
uma verdadeira enciclopédia, não podendo faltar na biblioteca dos pesquisadores que 
atuam nas áreas relacionadas.

Rita Favoreto, como pesquisadora colaboradora atuante na área, tem seu papel 
indispensável na equipe.

Deve-se ressaltar que plantas constituem matérias-primas importantes na pro-
dução de medicamentos, seja na forma de fitoterápicos, seja como fitofármacos (fár-
macos de origem vegetal = produtos naturais = substâncias químicas). As monografias 
das matérias-primas dos fitoterápicos, que são as plantas medicinais, devem constar 
da farmacopeia oficial de cada país. Entretanto, nas seis edições da Farmacopeia 
Brasileira está incluído um número reduzido de espécies vegetais quando se conside-
ram a riqueza da nossa biodiversidade vegetal e o seu amplo uso tradicional/popular.

Em diversos países, estão sendo publicadas monografias de plantas medicinais 
para suprir ou complementar informações valiosas para a elaboração de monografias 
farmacopeicas oficiais. Podemos citar as monografias do American Botanical Council 
(ABC), criado nos EUA, em 1988, por Mark Blumenthal, e também conhecido 
como Herbal Medicine Institute. A OMS publica uma série de monografias (WHO 
Monographs on Selected Medicinal Plants) que se encontra no volume 4, sendo estas 
disponibilizadas aos países-membros. Chamamos aqui a atenção para o fato de que 
não se trata de monografias farmacopeicas, mas sim informações de dados científi-
cos abrangentes para atender autoridades regulatórias, médicos, farmacêuticos, in-
dustriais, pesquisadores e o público em geral. A European Scientific Cooperative on 
Phytotherapy (ESCOP/1999) começou na Alemanha, em 1978, com o estabelecimento 
da Comissão E – um comitê formado por médicos, farmacólogos, farmacêuticos, toxi-
cologistas e profissionais da indústria farmacêutica –, encarregada de escrever o Guia 
Terapêutico de Ervas Medicinais. 

No Brasil, duas publicações de monografias organizadas pela Fiocruz e patro-
cinadas pela Associação Brasileira das Empresas do Setor Fitoterápico, Suplemento 
Alimentar e de Promoção da Saúde (Abifisa) representam uma contribuição signi-
ficativa para preencher a grande lacuna na área. Como as demais, a presente coletâ-
nea de monografias apresenta informações abrangentes e atualizadas sobre pesquisas 
científicas, compreendendo análises químicas das drogas vegetais, estudos farmaco-
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lógicos, toxicológicos e ensaios clínicos, quando realizados. Um aspecto particular 
deste volume é a inclusão de relatos de pesquisas com variedades de algumas espécies 
vegetais cujos resultados, algumas vezes, justificam a variação dos efeitos de alguns 
fitoterápicos. 

No que se refere à fitoterapia, em países altamente industrializados, como 
Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá e Japão, a produção e o uso de fitoterápi-
cos constituem uma ciência, diferentemente das formas artesanais que predominam 
nos países em desenvolvimento. De fato, a prática ainda é amplamente empírica, em 
vários países, predominando, muitas vezes, conhecimentos tradicionais não validados 
cientificamente.

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, promulgada em 2006 
pelo decreto n. 5.813, e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS (PNPIC) definiram diretrizes para o Programa Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos. Aprovado em 9 de dezembro de 2008, por meio da portaria intermi-
nisterial n. 2.960, este foi formulado em consonância com as recomendações da OMS, 
com linhas de ação abrangendo da cadeia produtiva de plantas medicinais aos fitoterá-
picos. Essas políticas propiciaram parcerias entre programas de diferentes ministérios 
e órgãos públicos e a associação às bases científicas dos conhecimentos necessários 
à transformação de uma planta medicinal em um fitoterápico, levando a um signifi-
cativo desenvolvimento do setor e melhoria na Atenção Primária à Saúde (APS) da 
população.

Em 2009, outra importante medida foi tomada com a definição da Relação 
Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (ReniSUS), com 71 espécies ve-
getais. Em 28 de março de 2012, o Ministério da Saúde publicou a portaria MS/GM 
n. 533, que estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais – a Rename/2012, que inclui 12 fitoterápicos no âmbito do 
SUS (ver: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/praticas_integrativas_comple-
mentares_plantas_medicinais_cab31.pdf>; acesso em: 22 ago. 2022).

Em 2011 foi aprovada, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a resolução de diretoria colegiada (RDC) n. 60/2011, e publicado no Diário Oficial 
em 11 de novembro o Formulário Nacional de Fitoterápicos que integra a 5ª edi-
ção da Farmacopeia Brasileira. Na prática, este formulário complementa normas 
de manipulação oficializando as formulações que deverão ser manipuladas de for-
ma padronizada, definindo parâmetros para a fabricação dos medicamentos que 
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refletiriam na qualidade exigida dos produtos. As formulações relacionadas no 
Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, 1a edição, são reconhecidas 
como farmacopeicas, podendo ser manipuladas de modo a estabelecer um estoque 
mínimo em farmácias de manipulação dos serviços de fitoterapia. Na publicação, 
estão descritas 83 monografias para diferentes formulações farmacêuticas contendo 
drogas vegetais.

Em 2016, foi aprovado pela RDC n. 84, de 17 de junho, publicada pela Anvisa, o 
Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, 1ª edição, que integra a 6ª edição da 
Farmacopeia Brasileira e cujo objetivo é contribuir para o resgate dos conhecimentos 
tradicionais, incorporando a eles os conhecimentos científicos que contribuirão para 
a validação do uso das plantas medicinais e para o desenvolvimento de produtos com 
garantia de qualidade e segurança. 

O impacto dessas ações na fitoterapia do SUS pode ser deduzido a partir do re-
gistro de que as 2.160 unidades básicas de saúde disponibilizaram, em 2018, 3.078.840 
unidades de fitoterápicos, incluindo plantas in natura e drogas vegetais, enquanto em 
2012 esse número foi 1.300.597. Em 2017, foram registrados 66.445 atendimentos de 
fitoterapia em 1.794 estabelecimentos da Atenção Básica, distribuídos em 1.145 mu-
nicípios, segundo dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(Sisab) (ver: <http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-
-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-ppnpmf/plantas-medicinais-e-fitoterapicos-no-
-sus>; acesso em: 22 ago. 2022).

A Farmacopeia Brasileira é o código oficial farmacêutico do país e estabelece 
os requisitos mínimos de qualidade para fármacos, insumos, drogas vegetais, me-
dicamentos e produtos para a saúde. Sua inserção na Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos, definindo os critérios de qualidade dos medicamentos, 
industrializados ou manipulados, por meio de normas e monografias, é de reconhe-
cida importância para a saúde da população. Atualmente, sob a gestão da Anvisa, 
a Comissão da Farmacopeia Brasileira é composta pelo Conselho Deliberativo; 
pela Coordenação Técnico-Científica da Comissão da Farmacopeia Brasileira; pela 
Coordenação Executiva da Comissão da Farmacopeia Brasileira e pelos comitês técni-
cos temáticos. A diversidade das competências dos membros dessas comissões cons-
titui suporte seguro às decisões, garantindo o conteúdo das diversas edições – uma 
destas, que merece destaque, voltada à inclusão das monografias farmacopeicas de 
drogas vegetais.
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Dados do SUS constituem uma significativa evidência da contribuição das plan-
tas medicinais para o acesso seguro e racional aos fitoterápicos na atenção à saúde da 
população. Segundo a Anvisa – Gerência de Medicamentos Específicos, Notificados, 
Fitoterápicos, Dinamizados e Gases Medicinais (GMESP)/Gerência-Geral de 
Medicamentos (GGMED) –, até junho de 2016 havia 353 fitoterápicos válidos, produ-
zidos por 77 empresas, com base em 98 espécies vegetais, das quais 35% eram nativas, 
naturalizadas ou exóticas cultivadas e 28% nativas. Sem dúvida, esse panorama deixa 
claro o potencial dessa área para a contribuição da indústria nacional na ampliação das 
opções terapêuticas da população, associada ao desenvolvimento sustentável. 

O presente volume das Monografias de Plantas Medicinais Brasileiras e 
Aclimatadas contém monografias completas de 11 plantas medicinais amplamente 
empregadas no país, sendo apenas duas exóticas. Nenhuma dessas espécies possui 
monografia farmacopeica nas seis edições já publicadas da Farmacopeia Brasileira; 
portanto, é significativa a contribuição desta obra para o desenvolvimento de fito-
terápicos, importantes para a Atenção Primária à Saúde, principalmente quando se 
considera que 82% da população brasileira utiliza produtos à base de plantas medici-
nais. A Organização Mundial da Saúde, por meio de vários comunicados e resoluções, 
recomenda a valorização das plantas medicinais no âmbito sanitário, e a elaboração 
de monografias é uma etapa importante nesta direção (ver: <http://./anvisa-10-anos-
-pnpmf.pdf>; acesso em: 22 ago. 2022).
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