
 

 
I Oficina de Fitoterápicos 

do Polo BioAmazonas 
Resumo técnico 

 

Durante os dias 16, 17 e 18 de março de 

2021, foi realizada oficina em formato virtual, 

utilizando a plataforma Microsoft Teams, a fim 

de consultar diretamente atores de diferentes 

nichos quanto a questões pertinentes 

relacionadas à cadeia de plantas medicinais e 

fitoterápicos no Amazonas. A realização da 

Oficina ficou a cargo do Grupo de Trabalho do 

Polo BioAmazonas, integrante do Programa Rota 

da Biodiversidade do Ministério do 

Desenvolvimento Regional. 

 

Tabela 1. Cronograma da oficina. 

Dia Nicho 

16/03 Associações e Cooperativas 

17/03 
Empresas 

Governo 

18/03 Instituições de Ciência e Tecnologia 

 

 

Em cada um dos dias, o total de 

convidados foi dividido de forma igualitária em 

duas salas virtuais contendo um moderador e um 

relator a fim de facilitar a discussão dentro das 

salas por se tratar de um grupo menor e com 

mais tempo e espaço para que todos pudessem 

contribuir. No dia 17/03, por se tratarem de 

nichos diferentes, os atores pertencentes ao 

governo foram direcionados para uma sala 

enquanto os atores convidados pertencentes ao 

nicho empresas foram direcionados para outra 

sala. A partir das informações coletadas, 

analisadas e filtradas na oficina, além das 

respostas de um formulário de apoio que também 

fora aplicado, foi possível concluir que: 

1) A cadeia de plantas medicinais e 

fitoterápicos no Amazonas encontra-se 

fortemente vinculada as Unidades de 

Conservação, Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, Reservas Extrativistas e Terras 

Indígenas, especialmente com as 

comunidades que lá vivem; 

2) A copaíba e a andiroba, na forma de óleos 

essenciais, foram indicados, de forma 

praticamente unânime entre todos os nichos 

consultados, como fitoterápicos prioritários 

para serem estudados, beneficiados ao longo 

da cadeia e fomentados através de políticas 

públicas; 

3) Daqueles que tem a planta medicinal ou suas 

partes como foco, breu branco, chambá, 

crajirú, jatobá, guaraná e unha de gato foram 

indicados por todos os nichos consultados 

como fitoterápicos prioritários para serem 

estudados, beneficiados ao longo da cadeia e 

fomentados através de políticas públicas; 

4) A utilização das plantas medicinais 

amazônicas mencionadas como prioritárias, 

bem como muitas outras cinco citadas ao 

longo deste relatório, sob a forma de droga 

vegetal (chás medicinais), com respaldo legal 

na RDC nº 26 de 13 de maio de 2014, 

permitiria uma construção mais agilizada de 

projetos e políticas públicas que 

possibilitassem o uso de fitoterapia junto ao 

SUS com respaldo junto a ANVISA; 

5) Há necessidade de um levantamento preciso 

e completo acerca da estruturação 

geoespacial, produtiva e mercadológica da 

cadeia de plantas medicinais e fitoterápicos 

ao longo do Amazonas. Este pode ser 

realizado através da compilação/junção dos 

dados das Secretarias de Estado com dados 

obtidos de Organizações da Sociedade Civil 

que atuem nos territórios e, se necessário, um 

mapeamento de campo básico complementar; 

6) Para possibilitar que haja melhor 

compreensão sobre o potencial das plantas 

medicinais e fitoterápicos amazônicos, até 

mesmo pensando na possibilidade de 

registrar muitas destes junto a ANVISA 

(Lista de medicamentos fitoterápicos de 

registro simplificado ou Lista de produtos 

tradicionais fitoterápicos de registro 

simplificado) recomenda-se a criação de um 

banco de dados que siga o modelo de 

monografias farmacobotânicas da 

Farmacopéia brasileira. Este banco de dados 

compilaria as informações que já existem 

acerca destes fitoterápicos (pode-se começar 

com um plano piloto de 10 a 20) e 

possibilitaria identificar as informações que 

ainda faltam, facilitando o direcionamento de 

pesquisas futuras; 



 

7) Fora identificado de forma muito pertinente à 

necessidade de programas de capacitação que 

visem às comunidades que atuam 

diretamente na ponta da cadeia de plantas 

medicinais e fitoterápicos. Neste caso, deve 

haver uma aproximação entre o governo e as 

ICT’s no intuito de realizar ações de 

transferência de tecnologia e extensão do 

conhecimento técnico-científico junto aos 

produtores; 

8) O setor privado necessita de melhor 

assistência dos órgãos de fiscalização no 

sentido de transmissão de informações acerca 

das legislações vigente. Neste sentido, 

recomenda-se que os órgãos reguladores 

façam ações educativas e informativo junto 

às empresas no intuito de melhorar a 

produtividade e a estrutura da cadeia; 

9) O sistema de associações e cooperativas deve 

ser fortemente incentivado no intuito de 

organizar os produtores e possibilitar ações 

de rastreabilidade, certificação de origem e 

melhoria de qualidade do produto, bem como 

incremento de renda para o produtor; 

10) Mercadologicamente, deve haver planos de 

ação e políticas públicas que fomentem a 

cadeia e visem equacionar gargalos 

significativos como a logística, inserção de 

mercado, política de preços, intermediários 

irregulares, rastreabilidade e indicação 

geográfica do produto dentre outras; 

11) Recomenda-se a construção de um espaço 

digital do Polo BioAmazonas para abrigar: 

a. O mapeamento da cadeia de 

plantas medicinais e fitoterápicos 

do Amazonas feito a partir da 

compilação dos dados 

provenientes do Governo do 

Estado, das Organizações da 

Sociedade Civil atuantes nos 

territórios e das ICT’s; 

b. O banco de dados contendo as 

informações acerca dos 

fitoterápicos amazônicos 

selecionados utilizando o modelo 

da farmacopéia brasileira como 

base para as informações que já 

existem e as que ainda demandam 

estudos, bem como os trabalhos 

científicos já publicados; 

c. Informações pertinentes acerca da 

cadeia de plantas medicinais e 

fitoterápicos no Amazonas e 

ações do Polo BioAmazonas. 

Durante o período de 10 de março até 19 

de março de 2021, foi feita também uma 

consulta indireta via formulário digital junto a 

uma lista pré-selecionada de atores da cadeia de 

plantas medicinais e fitoterápicos no Amazonas 

com ligação aos segmentos de associações e 

cooperativas, empresas, governo e institutos de 

ensino e pesquisa. Além das informações 

pessoais (Nome, e-mail, instituição e setor que 

representava junto a cadeia), o formulário era 

composto por 10 questões diretamente a atuação 

do referido em relação à cadeia produtiva que 

objetivavam verificar o seu posicionamento 

acerca desta. Dentre as informações obtidas, 

destacam-se as pontuadas nos gráficos abaixo: 

 

 
Figura 1. Resultado da consulta aos atores 

quanto aos fitoterápicos prioritários para o 

Amazonas. Fonte: os autores (2021). 

 

 
Figura 2. Percentual referente à origem das 

plantas medicinais e fitoterápicos no Amazonas. 

Fonte: os autores (2021). 

 

 

Figura 3. Gargalos que afetam a cadeia de 

plantas medicinais e fitoterápicos no Amazonas. 

Fonte: os autores (2021). 


