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RESUMO 

 

A prática das Farmácias Vivas (FVs) no Município de Fortaleza precede a Política de 

Implantação da Fitoterapia em Saúde Pública no Estado do Ceará, Decreto N° 30.016 de 30 

de dezembro de 2009. Idealizada pelo professor Francisco José Matos, as FVs compõem as 

praticas integrativas complementares, ancoradas na Política Pública Municipal e Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Para compreender como essa política pública municipal 

no âmbito farmácia viva surgiu e se estrutura, e como os atores sociais veem essa política 

pública, fez-se do uso de metodologias históricas da linha do tempo, uma analise dos 

questionários aplicados aos atores sociais gestores das FVs e outro questionário destinado aos 

executores da política pública. Como instrumento de análise dos questionários, empregou-se a 

estatística descritiva e uma aproximação da análise do discurso. Obtiveram-se, assim, duas 

linhas do tempo da Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos: uma em âmbito 

estadual e a outra nacional.  Uma tipologia de sistema de produção de plantas medicinal e 

fitoterápica para as FVs do Município de Fortaleza mostrando as etapas de produção e seus 

atores sociais envolvidos para cada FV. E a percepção dos atores sociais envolvidos nas FVs, 

quanto a se sentirem-se motivados, beneficiados pela política da FV em Fortaleza. Dessa 

forma, as linhas de tempo da política pública em questão demonstraram que há uma relação 

de causa e efeito no surgimento de uma política pública; ao passo que as tipologias das FVs 

permitiram observar como cada uma funciona perante a política pública e suas adaptações. 

Por ultimo, observou-se a percepção dos atores sociais quanto a se sentirem-se motivados, 

beneficiados pela política da FV em Fortaleza, que apresentou índices satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas; Farmácias Vivas; Área agrária; atores sociais; 

Fitoterápicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The practice of Living Pharmacies (FVs) in Fortaleza precedes Phytotherapy Deployment 

Policy in Public Health in the state of Ceará, Decree No. 30016 of December 30, 2009. 

Conceived by Professor Francisco José Matos, the FVs make up the practices complementary 

integrative, anchored in the Municipal Public Policy and National Medicinal Plants and 

Herbal medicines. To understand how this municipal public policy within living pharmacy 

emerged and structure, and social actors see this public policy, there was the use of historical 

methods of the timeline, an analysis of questionnaires given to social actors managers FVs 

and another questionnaire for implementers of public policy. As the questionnaires analytical 

tool, we used descriptive statistics and an approach of discourse analysis. Was obtained, so 

that two timelines Public Policy of Medicinal Plants and Herbal medicines: one at the state 

level and the other nacional. Uma type of medicinal and herbal plant production system for 

FVs the city of Fortaleza showing steps production and its social actors involved for each PV. 

And the perception of social actors involved in FVs, as to feel motivated, pela política benefit 

of FV in Fortaleza. Thus, the timelines of public policy in question showed that there is a 

cause and effect relationship in the emergence of a public policy; whereas the types of FVs 

allowed to observe how each one works before the public policy and its adaptations. Finally, 

there was sea perception of social actors as sesentirem be motivated, beneficiados pela FV 

policy in Fortaleza, which showed satisfactory levels. 

 

Keywords: Public policies; Vivas pharmacies; Land area; social actors; Herbal Medicines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANVISA   Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BPPF  Boas Práticas de Preparação de Fitoterápicos 

CAPS   Centro de Atenção Psicossocial 

CNS  Conferência Nacional de Saúde 

CNAF  Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica 

CONAM   Confederação Nacional das Associações de Moradores 

FAC   Fundo de Apoio Comunitário 

FNICEF  Fundo das Nações Unidas para a Infância 

FV  Farmácia Viva 

NUFITO   Núcleo de Fitoterápicos 

OMS   Organização Mundial da Saúde  

ONG   Organização Não Governamental 

PNPIC   Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

PNPMF   Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

PPPMFEC Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Estado do  

Ceará 

PSF   Posto Saúde da Família 

SDA   Secretaria do Desenvolvimento Agrário  

SESA  Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 

SUS   Sistema Único de Saúde 

SUDS   Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

RT   Regulamento Técnico 

UFC   Universidade Federal do Ceará 

UNIFOR   Universidade de Fortaleza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela   1 – Relação das FVs ativas e inativas em Fortaleza ................................................... 46 

Tabela   2 – Frequência de uso de plantas medicinais Área saúde ........................................... 80 

Tabela   3 – Frequência de uso de plantas medicinais Área agrária ......................................... 80 

Tabela   4 – Frequência de uso de plantas medicinais Outras áreas ......................................... 80 

Tabela   5 – Percentual de aprendizagem sobre uso de fitoterápicos pela Área saúde ............. 88 

Tabela   6 – Percentual de aprendizagem sobre uso de fitoterápicos pela Área agrária ........... 89 

Tabela   7 – Percentual de aprendizagem sobre uso de fitoterápicos por Outras  áreas ........... 89 

Tabela   8 – Obtenção de informações sobre medicamentos fitoterápicos, Área saúde ........... 90 

Tabela   9 – Obtenção de informações sobre medicamentos fitoterápicos, Área agrária ......... 90 

Tabela 10 – Obtenção de informações sobre medicamentos fitoterápicos, Outras áreas ......... 91 

Tabela 11 – A recomendação do uso de medicamentos fitoterápicos é - área saúde ............... 92 

Tabela 12 – A recomendação do uso de medicamentos fitoterápicos é - área agrária ............. 92 

Tabela 13 – A recomendação do uso de medicamentos fitoterápicos  - Outras áreas .............. 92 

Tabela 14 – Continuidade da farmácia viva - Área saúde ........................................................ 99 

Tabela 15 – Continuidade da farmácia viva – Área agrária ................................................... 100 

Tabela 16 – Continuidade da farmácia viva - Outras áreas .................................................... 100 

Tabela 17 – Descontinuidade das atividades das farmácias vivas – Área Saúde ................... 101 

Tabela 18 – Descontinuidade das atividades das farmácias vivas – Área Agrária ................. 102 

Tabela 19 – Descontinuidade das atividades das farmácias vivas – Outras Áreas ................. 103 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTAS DE FIGURAS 

 

Figura  1– Modelo institucional: Freios e contrapesos constitucionais .......................... 28 

Figura  2 –Ciclo de políticas públicas e os atores sociais ou estâncias envolvidas ........ 29 

Figura  3 – Modelo de grupo .......................................................................................... 31 

Figura  4 – Modelo da elite ............................................................................................. 32 

Figura  5 – Modelo Sistêmico ........................................................................................ 34 

Figura  6 – Categorias de atores ..................................................................................... 37 

Figura  7 – Macrorregiões de Saúde do Estado do Ceará com destaque para oMunicípio 

de Fortaleza. ................................................................................................. 46 

Figura 8– Linha de tempo dos atores sociais envolvidos na regulamentação 

brasileirapara plantas medicinais e fitoterápico ........................................... 54 

Figura 9 – Linha de tempo dos atores sociais envolvidos  na regulamentação da Política 

Pública de plantas medicinais e fitoterápicos do Estado do Ceará .................. 

 ..................................................................................................................... 61 

Figura 10 – Sistema de produção Itaoca ......................................................................... 67 

Figura 11 – Sistema de produção Quatro Varas ............................................................. 68 

Figura 12 – Sistema de produção E. P. Marvin .............................................................. 70 

Figura 13 – Sistema de produção FAC ........................................................................... 71 

Figura 14 – Sistema de produção CAPS ........................................................................ 72 

Figura 15 – Sistema de produção Prefeitura / UNIFOR ................................................. 73 

Figura 16 – Sexo dos entrevistados ................................................................................ 76 

Figura 17 – Áreas dos atores sociais do agrupamento Área saúde ................................. 77 

Figura 18 – Áreas dos atores sociais do agrupamento Área agrária ............................... 78 

Figura 19 – Os atores sociais do agrupamento Outras áreas .......................................... 78 

Figura 20 – Faz uso de plantas medicinais ..................................................................... 79 

Figura 21 – Como aprendeu a usar plantas medicinais – Área Saúde ............................ 81 

Figura 22 – Como aprendeu a usar plantas medicinais – Área agrária .......................... 81 

Figura 23 – Como aprendeu a usar plantas medicinais – Outras áreas .......................... 82 

Figura 24 – Recomenda o uso de plantas medicinais ..................................................... 83 

Figura 25 – Frequência da recomendação do uso de plantas medicinais Área saúde .... 84 

Figura 26 – Recomendação do uso de plantas medicinais Área agrária ........................ 84 

Figura 27 – Recomendação do uso de plantas medicinais Outras áreas ........................ 85 

Figura 28 – Sabe o que são medicamentos fitoterápicos ................................................ 86 



 
 

Figura 29 – Local de obtenção dos medicamentos fitoterápicos da Área saúde ............ 87 

Figura 30 – Local de obtenção dos medicamentos fitoterápicos da Área agrária .......... 87 

Figura 31 – Local de obtenção dos medicamentos fitoterápicos de Outras áreas .......... 88 

Figura 32 – Recomendação de medicamentos fitoterápicos .......................................... 91 

Figura 33 – Definição de Farmácia Viva – Área saúde .................................................. 94 

Figura 34 – Definição de Farmácia Viva – Área agrária ................................................ 95 

Figura 35 – Definição de Farmácia Viva – Outras áreas ................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Perfil na política pública da elite e da massa ......................................................... 33 

Quadro 2 – Relação entre objetivos específicos, metodologias e instrumentos da pesquisa. .. 47 

Quadro 3 – Quadro geral dos entrevistados ............................................................................. 50 

Quadro 4 – Gestores das Farmácias Vivas ............................................................................... 66 

Quadro 5 – A participação dos entrevistados na Farmácia Viva .............................................. 75 

Quadro 6 – A participação dos entrevistados na Farmácia Viva .............................................. 96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 

1  INTRODUÇÃO .............................................................................................. 16 

2  REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................... 19 

2.1  Plantas medicinais e o saber popular ........................................................... 19 

2.2  Práticas integrativas e complementares na atenção básica à saúde .......... 20 

2.3  Farmácias Vivas ............................................................................................. 22 

2.4  Políticas públicas ............................................................................................ 24 

2.5  Alguns Modelos de Análise de Política Pública ........................................... 26 

2.5.1  Modelo Institucional ....................................................................................... 26 

2.5.2  Modelo de Processo ......................................................................................... 29 

2.5.3  Modelo de Grupo ............................................................................................. 30 

2.5.4  Modelo da Elite ................................................................................................ 31 

2.5.5  Modelo sistêmico ............................................................................................. 33 

2.6  Campesinato, agricultura familiar: uma perspectiva de produtor de 

plantas medicinais nesse cenário: ................................................................. 34 

2.7  Os atores na Política Pública ......................................................................... 36 

2.8  Cadeia produtiva ............................................................................................ 39 

2.9  Redes de atores sociais ................................................................................... 42 

3  METODOLOGIA .......................................................................................... 45 

3.1  Área de estudo:  Município de Fortaleza. .................................................... 46 

3.2  Natureza da Pesquisa e sujeitos de pesquisa ................................................ 47 

3.4  Coleta e Análise dos Dados ............................................................................ 47 

3.5   Parte 1 – Construção da Linha do Tempo ................................................... 48 

3.6   Parte 2 – Tipologias das Farmácias Vivas.................................................... 49 

3.7 Parte 3 – Apreensão da Percepção dos Atores Sociais Executores da 

Política Pública ............................................................................................... 49 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 50



 

4.1  Parte 1 – Construção da Linha do Tempo dos Atores Sociais Envolvidos 

na Política Pública de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos.50 

4.1.1 Construção da linha do tempo da Política Pública Nacional de Plantas 

Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos ..................................................... 53 

4.1.2  Parte 1 – Construção da linha do tempo da Política Estadual de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos do Ceará. ............................................................. 60 

4.2  Parte 2 – Gestores e Tipologias das Farmácias Vivas ................................. 66 

 Sistema de produção de plantas medicinais e medicamentos caseiros das 

Mulheres em Movimento da Itaoca .............................................................. 66 

 Sistema de produção de plantas medicinais e medicamentos Fitoterápicos 

da Organização Não Governamental Quatro Varas ................................... 68 

4.2.1 Parte 2.1–Motivação dos Gestores Sociais nas Farmácias Vivas.................. 74 

4.3  Partes 3 - Identificação dos Entrevistados (atores sociais executores da 

política pública) .............................................................................................. 76 

5  CONCLUSÃO .............................................................................................. 104 

5.1  Parte 1 – Construção de duas linhas do tempo dos autores sociais 

envolvidos na Política Pública de Plantas Medicinais e Medicamentos 

Fitoterápicos a Nível Estadual e Nacional. ................................................. 104 

5.2  Partes 2 – Gestores e Tipologias das Farmácias Vivas ............................. 105 

5.3  Partes 3 - Identificação dos Entrevistados (atores sociais executores da 

política pública) ............................................................................................ 107 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas medicinais no tratamento da saúde não é uma novidade. Seu 

emprego é bem antigo e remete-se às primeiras civilizações conhecidas sob a orientação de 

pajés e xamãs. A farmacopeia da sociedade do Egito já indicava o uso de mais de 700 

espécies (ARAUJO 2014, P. 31). Essas práticas de cura por meio de plantas são também 

difundidas entre alguns grupos humanos, como povos indígenas, quilombolas, tendo em 

muitos casos a associação de rituais religiosos que garantiram a preservação e disseminação 

do seu uso por gerações, tida hoje como conhecimentos tradicionais e vem sendo foco de 

estudos por grandes empresas de fármacos e universidades. Em decorrência desse 

conhecimento tradicional, tem-se atualmente o conhecimento popular sobre algumas espécies 

de plantas amplamente difundidas entre a população da região Nordeste do Brasil.  

Essas práticas de uso de plantas medicinais ganham um novo tipo de 

conhecimento com a fitoterapia, vindo a ser mais uma alternativa a compor as práticas 

integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde – SUS. Não é à toa que entre todas 

as abordagens de medicina alternativa, a fitoterapia é a única que inclui uma indústria, tendo 

no Brasil um movimento de cerca de 1 bilhão de reais anualmente, (ARAÚJO 2014, p. 31). 

Ainda de acordo com Araújo (2014, p.31) esse mercado tem crescimento anual de 15% em 

média contra 4% das vendas de remédios sintéticos.  

Perante essa indústria de fármacos que cresce em proporções exorbitantes, têm-se 

iniciativas em âmbito local de produção e distribuição de plantas medicinais e fitoterápicas, 

como o projeto Farmácias Vivas – FVs, idealizado há aproximadamente 30 anos pelo 

professor Francisco José de Abreu Matos no estado do Ceará.  

Com as sucessivas iniciativas de FVs nas esferas estadual e municipal e com as 

experiências comunitárias, de organizações não governamentais, em realizar o uso de plantas 

medicinais e quando mais específico seu processamento chegando aos fitoterápicos. Com a 

entrada da proposta de práticas integrativas complementares
1
, e posterior a introdução da 

temática de plantas medicinais e fitoterápicos nas conferências de saúde do país, não tinha 

como não entrar na agenda do Governo uma proposta de política pública em plantas 

                                                           
1
Praticas Integrativas Complementares no Brasil tem expressão histórica, fazendo parte de demandas coletivas 

desde a criação do SUS, através das Conferências Nacionais de Saúde. A histórica 8ª Conferência Nacional de 

Saúde realizada em 1986. Resultando na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

que contempla: homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa/ acupuntura, termalismo, medicina antroposófica, 

plantas medicinais e fitoterapia. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2009, p.23). 
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medicinais e fitoterápicos, a nível nacional, sendo aprovada pelo decreto n° 5.813 de 2006 a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.  

Com sua experiência em FVs, o estado do Ceará coloca em prática a sua própria 

Política Pública em Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos, por meio do decreto nº 

30.016 de 30 de dezembro de 2009 regulamenta a Lei Nº 12.951, de 07 de outubro de 1999, a 

qual dispõe sobre a política de implantação da fitoterapia em saúde pública no estado do 

Ceará.  

Essa política pública apresenta vários atores sociais envolvidos no seu 

funcionamento: técnicos agrícolas, agrônomos, farmacêuticos, médicos, e tem como propósito 

inserir a agricultura familiar no seu sistema produtivo. Logo, se pergunta: Como se caracteriza 

a prática da FV no município de Fortaleza, quando confrontada com a Política de Implantação 

da Fitoterapia em Saúde Pública no Estado do Ceará? Quais os motivos que levam ao 

fechamento de uma Farmácia Viva, sabendo se que este mercado de produção tem 

crescimento bem superior ao mercado de fármacos químicos, além dos benefícios sociais que 

a atividade de Farmácia Viva proporciona à comunidade atendida? 

Essas indagações irão permear este trabalho que reconhece o papel social que as 

políticas públicas no geral têm em melhorar a qualidade de vida da população. No 

entendimento de Silva (2008, p. 90) toda política pública é [ou deveria ser] um mecanismo de 

mudança social, orientada para promover o bem-estar de segmentos sociais, principalmente os 

mais destituídos, devendo ser um mecanismo de distribuição de renda e de equidade social.  

Com efeito, tem-se como objetivo neste trabalho a caracterização da prática das 

FVs no Município de Fortaleza, confrontando-a com a Política de Implantação da Fitoterapia 

em Saúde Pública no estado do Ceará, Decreto N° 30.016 de 30 de dezembro de 2009.  

Relativamente aos objetivos específicos, tem-se: Estabelecer uma linha do tempo 

a fim de compreender o surgimento, a estrutura, a lógica e os sujeitos da Política Pública de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicas, nas esferas Estadual e Nacional; caracterizar a produção, 

transformação, distribuição (entrega dos medicamentos nas unidades de saúde) e dispensação 

(fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos), 

a título remunerado ou não (Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o 

Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e 

Correlatos) dos fitoterápicos das FVs do município de Fortaleza, a fim de conhecer a sua 

estrutura e dinâmica, e os sujeitos envolvidos. 

Para atingir esses objetivos, parte-se de algumas hipóteses: a estrutura, seja em 

forma de rede de relações sociais e/ou cadeia de produção, dos fitoterápicos estabelece uma 
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relação condizente com os objetivos da política pública Estadual e Federal vigente no sentido 

de envolver, motivar e beneficiar os sujeitos sociais participantes; quanto à continuidade da 

FV em Fortaleza (os atores sociais estão envolvidos, sentem-se motivados e se beneficiam da 

política da FV no município; mesmo ocorrendo mudanças de contexto, sejam políticas ou de 

outra natureza, em Fortaleza existe continuidade e/ou adaptações da FV, guiadas por sujeitos 

participantes na mesma). Quanto à descontinuidade da FV nos municípios: Pode estar 

relacionada ao fato dos atores sociais não estarem envolvidos, não sentir-se motivados e nem 

beneficiados pela política pública da FV no município; e/ou ocorrendo mudanças de contexto, 

sejam políticas ou de outra natureza, em Fortaleza, por exemplo, existe descontinuidade da 

FV. 

No segundo capítulo apresentam-se algumas concepções sobre o termo plantas 

medicinais e o saber popular, práticas integrativas e complementares na atenção básica à 

saúde, Farmácias Vivas, políticas públicas, os atores na política pública, cadeia produtiva. (No 

terceiro capítulo, expõe-se a metodologia deste trabalho, a qual está dividida em três partes: i) 

de uma metodologia histórica para a elaboração de uma linha de tempo da política pública; ii) 

faz-se uso de um questionário estruturado dirigido aos gestores das FVs do município de 

Fortaleza, e uso do método qualitativo; e iii)  trata-se do uso de questionários 

semiestruturados aos diferentes sujeitos das prováveis diferentes FVs e o uso da estatística 

descritiva. 

No capítulo 4, estão os resultados e discussão, os quais estão estruturados da 

seguinte forma: i) a construção de uma linha do tempo; ii)  estão os gestores das FVs, e iii) 

estão os executores da política pública. E, por último, no capitulo 5, apresenta-se  as 

considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Plantas medicinais e o saber popular 

 

O uso de plantas pelo homem não é algo novo. As plantas vêm na história atuando 

na alimentação humana e dos animais. Sendo que, aquelas plantas cujo consumo apresentava 

alguma reação no organismo humano trazendo-lhe, por exemplo, o alívio de uma dor, uma 

sensação de calma, passou a incorporar as práticas de cura, tanto na prevenção como no 

tratamento de enfermidades. Essas plantas tidas como medicinais foram integradas ao saber 

popular
2
, hora incorporados a crenças e rituais religiosos, bem como a grupos sociais como 

indigna e quilombolas. 

Essa relação antiga com as plantas medicinais é observada por Argenta et al., 

(2011), que relatam as primeiras descrições sobre “plantas medicinais feitas pelo homem, que 

retomam as escrituras e ao Papiro de Ébers. Este papiro foi descoberto e publicado por Georg 

Ébers, sendo traduzido pela primeira vez, em 1890, por H. Joachin. Esse material foi 

encontrado nas proximidades da casa mortuária de Ramsés II, porém, pertence à época da 

XVIII Dinastia, no Egito, e descreve aproximadamente 100 doenças e um grande número de 

drogas da natureza animal, vegetal ou mineral (VILELA, 1977)”. 

Argenta et al. (2011) afirmam que “a primeira descrição no Brasil sobre o uso de 

plantas como remédio foi feita por Gabriel Soares de Souza, autor do Tratado Descritivo do 

Brasil, de 1587. Esse tratado descrevia os produtos medicinais utilizados pelos índios de “as 

árvores e ervas da virtude”. Com a vinda dos primeiros médicos portugueses ao Brasil 

Colônia, diante da escassez de remédios empregados na Europa, perceberam a importância 

das plantas utilizadas pelos indígenas como medicamento (VEIGA, 2002).  

Desde então, populações de todo o mundo têm usado tradicionalmente ao longo 

dos séculos plantas na busca por alívio, cura de doenças e controle de pragas. Essas espécies 

utilizadas na sabedoria popular têm se tornado objeto de estudo em muitos países e uma fonte 

importante de produtos naturais biologicamente ativos que podem resultar na descoberta de 

novos fármacos para as mais diversas doenças. Atualmente, “cerca de 13.000 plantas são 

usadas como fármacos ou para a síntese de moléculas medicinais (MING, 1998)”. 

                                                           
2
 Para Provanov e Freitas (2013, p. 21) não deixa de ser conhecimento aquele que foi observado ou passado de 

geração em geração através da educação informal ou baseado em imitação ou experiência pessoal. Esse tipo de 

conhecimento, dito popular, diferencia-se do conhecimento científico por lhe faltar o embasamento teórico 

necessário á ciência. 

 



20 

 

 

Esse saber popular das plantas medicinais não permaneceu apenas no âmbito dos 

povos que tradicionalmente fazem uso das suas propriedades terapêuticas.  O fato é que essas 

plantas estão sendo estudadas por empresas de fármacos e universidades. Como exemplo de 

pesquisadores na área destacam-se os professores Francisco José de Abreu Matos, 

farmacologista, e o professor Afrânio Fernandes, botânico da Universidade Federal do Ceará, 

que juntos desbravaram durante décadas a região Nordeste, identificando e catalogando 

centenas de espécies de plantas nativas de uso medicinal pela população local. 

Esses estudos resultaram na criação das FVs. Portanto, tal prática ainda é nova no 

Brasil, apresenta algumas experiências exitosas em auxiliar a população mais carente da rede 

pública municipal e estadual, onde se manifestam iniciativas como a do pesquisador Francisco 

José de Abreu Matos, pioneiro em estudos no Brasil do princípio ativo das plantas ditas 

medicinais pela cultura popular. Havendo a formação de centros de manipulação para criação 

de remédios, que em seguida serviriam para pessoas que desejassem realizar algum 

tratamento à base de remédios naturais a um custo baixo pela unidade de saúde pública.  

Com relação às visões do Professor Matos, relativamente às plantas medicinais, 

em reportagem ao jornalista Aloísio Brandão, da revista Pharmacia Brasileira – Janeiro / 

Fevereiro 2009, a professora Mary Anne Medeiros Bandeiras relata que o “Exequível para o 

Professor Matos era buscar nas plantas já consagradas pela cultura popular o remédio, no 

plano da atenção básica, que pudesse tratar um vasto elenco de doenças que acomete a 

população brasileira”. Essa concepção vem valorizar o conhecimento popular das plantas 

medicinais, agregando o valor científico com orientações de uso e indicação terapêuticas. 

 

2.2 Práticas integrativas e complementares na atenção básica à saúde 

 

Segundo Barros (2007), no Brasil, a legitimação e institucionalização das Práticas 

Integrativas e Complementares tiveram início nos anos de 1980, principalmente após a 

descentralização, participação popular e crescimento da autonomia municipal, promovidos 

pelo SUS. Em 1985, foi celebrado o primeiro ato de institucionalização da Homeopatia na 

rede pública de saúde e desta data até a publicação da PNPIC muitos atos foram registrados. 

No entanto, um marco nesse processo foi a produção do diagnóstico nacional da oferta de 

práticas complementares no SUS e a criação de grupos de trabalho multi-institucionais para 

tratar da Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, Medicina Antroposófica e 

Plantas Medicinais e Fitoterapia. 
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Em 2006, foi aprovada, pelo Ministério da saúde, a portaria n° 971, de 03 de maio 

de 2006, que estabelecera a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde e que apresenta vários objetivos, dentre os quais estão: 

 

“2.1 Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, 

na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com 

ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral 

em saúde. 

2.2 Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso 

às Práticas Integrativas e Complementares, garantindo qualidade, eficácia, eficiência 

e segurança no uso. 

2.3 Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas 

inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de 

comunidades. 

2.4 Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o 

envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores, nas 

diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde.”(MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

 

 Esses objetivos vieram ampliar formas de prevenção de agravos e da promoção da 

saúde aos usuários do SUS na atenção básica, estabelecendo novas alternativas de tratamento 

ao paciente da unidade de saúde.  Sua participação na efetivação da política pública, 

juntamente com os outros atores sociais, gestores e profissionais de saúde executora da 

política pública. Para alcançar esses objetivos, a política pública faz uso de diretrizes, a saber: 

 

3.1. Estruturação e fortalecimento da atenção em Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS, mediante:- incentivo à inserção das Práticas Integrativas e 

Complementares, com ênfase na atenção básica; (...). 

3.2. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em Práticas Integrativas e 

Complementares para profissionais no SUS, em conformidade com os princípios e 

diretrizes estabelecidos para Educação Permanente. 

3.3. Divulgação e informação dos conhecimentos básicos das Práticas Integrativas e 

Complementares para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, 

considerando as metodologias participativas e o saber popular e tradicional: 

3.6. Provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na 

perspectiva da ampliação da produção pública, assegurando as especificidades da 

assistência farmacêutica nesses âmbitos, na regulamentação sanitária.  

- Promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos no SUS. (...) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

Essa diretriz volta-se para a atenção básica e visa a estruturação e fortalecimento 

da atenção em Práticas Integrativas e Complementares no SUS.  Consideram-se metodologias 

participativas que venham a incluir os beneficiados do serviço sem desconsiderar o saber 

popular já presente entre eles tendo como alternativas de tratamento, a Homeopatia, a 

Medicina Tradicional Chinesa – Acupuntura e Plantas Medicinais e Fitoterapia. Partindo 

como foco apenas a última alternativa de tratamento que é Plantas Medicinais e Fitoterapia, 

presente atualmente na FV, e um dos pontos desta dissertação, observa-se que a portaria em 
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questão estabelece um critério quanto ao fornecimento da planta in natura, planta seca ou 

(droga vegetal) na unidade de saúde, quanto à origem do material:  

 

1. Para a obtenção de plantas in natura – planejar, a partir da articulação entre 

as esferas de competência a implantação e a manutenção de hortos oficiais de 

espécies medicinais ou hortas e hortos comunitários reconhecidos junto a órgãos 

públicos, para o fornecimento das plantas; 

2. Para a obtenção de plantas secas – planejar, a partir da articulação entre as 

esferas de competência, a obtenção de matéria-prima vegetal, processada de acordo 

com as boas práticas, oriunda de hortos oficiais de espécies medicinais, 

cooperativas, associações de produtores, extrativismo sustentável ou outros, com 

alvará ou licença dos órgãos competentes para tal; 

3. Para a obtenção de fitoterápico manipulado – criar incentivo voltado à 

implantação ou à melhoria das farmácias públicas de manipulação de fitoterápicos, 

com possibilidade de ampliação para homeopáticos, com contrapartida do município 

e/ou do estado para sua manutenção e segundo critérios pré-estabelecidos e 

legislação pertinente para atender às necessidades do SUS nesta área; 

4. Para a obtenção de fitoterápico industrializado – incentivar a produção de 

fitoterápicos, utilizando, prioritariamente, os laboratórios oficiais, assim como criar 

incentivo para aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos 

medicamentos aos usuários do SUS, conforme a organização dos serviços de 

assistência farmacêutica; (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

Esses critérios estabelecidos para a planta in natura, seca, fitoterápico manipulado 

e por último fitoterápico industrializado, estabelece como ambientes de produção hortas ou 

hortos comunitários de plantas medicinais e seu eventual processamento. Os fins de obter os 

fitoterápicos manipulados consideram-se as farmácias públicas e, por último, para o 

fitoterápico industrializado faz-se uso de laboratórios oficiais. O sistema de produção em 

farmácias vivas ainda não era uma perspectiva presente nacionalmente e os sistemas de 

produção de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos em farmácias municipais são 

em parte seus precursores.  

 

2.3 Farmácias Vivas 

 

A origem da palavra farmácia vem do grego phar.ma.kón que, na Grécia Antiga, 

designava substância capaz de provocar transformações, para o bem e para o mal. Podia ser 

remédio ou veneno, dependendo da dose tomada (ANVISA 2008, p.4). 

Isoladamente, o termo farmácia, segundo o Dicionário Online de Português na 

Web diz: s.f. Parte da farmacologia que tem por objeto o preparo dos medicamentos. / 

Estabelecimento onde se preparam e vendem medicamentos; botica. / Coleção portátil de 

medicamentos: farmácia doméstica. O mesmo dicionário define vivo como: adj. Que vive; 

que tem vida: ser vivo. S.m. Qualquer ser dotado de vida. Na verdade a junção dessas duas 
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palavras, farmácia e viva que é o feminino singular de vivo, estabelece uma conceituação 

básica que envolve produção de medicamentos e o cultivo de plantas medicinais. 

Portanto, diante das definições expostas acima, Farmácia Viva pode significar um 

estabelecimento onde se prepara medicamento ou local onde se cultiva as plantas medicinais. 

Portanto a (farmácia viva) pode ser considerado um horto, horta que cultiva plantas 

medicinais, podendo realizar um posterior beneficiamento e preparo de medicamento.

  Havendo a formação de centros de manipulação para criação de remédios, que 

em seguida serviriam via SUS para ser usada em tratamento a base de remédios naturais de 

baixo custo de produção. Sua produção subsidiada pelos órgãos públicos, como prefeitura e 

Estado, e distribuídos gratuitamente pelo SUS na Unidade de Saúde. 

Para a utilização desses produtos deve haver registros e recomendações de órgãos 

como o Ministério da saúde e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que são 

órgãos que fiscalizam, registram e regulam em cima de normas e leis vigentes para o uso de 

tais produtos, havendo uma certificação específica para qualquer produto derivado das 

Farmácias Vivas (BRASIL, 2010). 

No Ceará, o termo FV ganha algumas dimensões em decorrência da Política 

Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Estado do Ceará - PPPMFEC, que estabelece 

alguns tipos de atividade natureza dos insumos/disposições a serem atendidas pelas FVs 

(CEARÁ, 2009): 

 

Farmácia Viva I 

 

Neste modelo, são desenvolvidas as atividades de cultivo, a partir da instalação de 

hortas de plantas medicinais em unidades de FVs comunitárias e/ou unidades do 

SUS, tornando acessível à população assistida a planta medicinal in natura e a 

orientação sobre a correta preparação e uso dos remédios caseiros. 

 

Farmácia Viva II 

 

Neste modelo, são realizadas as atividades de produção/ dispensação de plantas 

medicinais secas (droga vegetal). Para tanto, deve possuir uma adequada estrutura de 

processamento da matéria-prima vegetal, visando a tornar acessível à população a 

planta medicinal seca/droga vegetal. Poderá ainda desenvolver as atividades 

previstas no modelo I. 

 

Farmácia Viva III 

 

Este modelo se destina à preparação de “fitoterápicos padronizados”, preparados em 

áreas específicas para as operações farmacêuticas, de acordo com as Boas Práticas 

de Preparação de Fitoterápicos (BPPF), visando ao provimento das unidades do 

SUS. O modelo III poderá ainda realizar as atividades previstas para os modelos I e 

II.  
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Esses tipos de FVs compõem o Projeto FVs que é “revolucionário, de imensurável 

voltagem social e sentido científico, pois promove a utilização correta de plantas medicinais e 

fitoterápicos, baseada em estudos científicos, com o objetivo de tratar diversas doenças” 

(MARY ANNE entrevista a PHARMACIA BRASILEIRA, 2008). Além de orientar a 

população sobre o uso correto de preparação de remédios caseiros com plantas medicinais, a 

Farmácia Viva, quando promove oficinas, estabelece uma relação de confiança com a 

comunidade, propiciando um momento de bem, de lazer, de conhecimento e principalmente o 

sentimento de ser útil ao outro, valores esses que não podem ser mensurados.  

Além disso, coma Resolução – RDC nº 18, de 3 de abril de 2013, que dispõe 

sobre as boas práticas de processamento e armazenamento de plantas medicinais, preparação e 

dispensação de produtos magistrais e oficinas de plantas medicinais e fitoterápicos em 

farmácias vivas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O exercício das atividades de 

preparação de plantas medicinais e fitoterápicos em farmácias vivas passa a ter um aparato de 

normas visando garantir sua qualidade, segurança, efetividade e promoção do seu uso seguro 

e racional (ANVISA, 2013). 

Soma-se a isso o “Guia de Procedimentos Operacionais Padrão para as Farmácias 

Vivas” o qual “trata-se de um guia com uma linguagem mais simples, acessível aos 

agrônomos, técnicos agrícolas, auxiliares de campo, farmacêuticos e auxiliares de preparação, 

com o propósito de oferecem-lhes subsídios para realizar os serviços nas FVs” (COMITÊ 

ESTADUAL DE FITOTERAPIA, 2014). 

 

2.4 Políticas públicas 

 

Por se tratar o presente trabalho de um estudo que tem entre seus objetivos 

caracterizar a prática de uma política pública, fez-se necessário trazer um pouco da história do 

termo “políticas públicas” e seu conceito.  Para Sousa (2006, p. 22) a área das Políticas 

Públicas surgiu na Europa como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias 

explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado 

que é o governo produtor de políticas públicas. Ela afirma ainda que, em relação aos EUA, a 

área de políticas públicas surge no cenário acadêmico sem estabelecer relações com as bases 

teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos 

governos. 

Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a 

política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações 
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sobre a natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política 

pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência 

política e da economia. As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí 

porque qualquer teoria relacionada à política pública precisa também explicar as inter-

relações entre Estado, política, economia e sociologia (SOUSA, 2006, p. 25). 

Define-se o Estado como o conjunto de instituições permanentes, tais como 

órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam o governo, mas que 

possibilitam sua ação.  O Governo é o conjunto de programas e projetos que partem da 

sociedade (políticos, técnicos, organismos de sociedade civil e outros) propõe para a 

sociedade como um todo, uma necessidade coletiva que é atendida pelo Estado na forma de 

uma política pública que venha a absorver determinada necessidade da sociedade. 

Mas essa perspectiva das políticas públicas vai além do aspecto de políticas 

governamentais (tidas como primeiro setor), tendo em mente que o governo, com sua 

estrutura administrativa, não são a única instituição a promover “políticas públicas”. Uma 

associação de moradores, organizações não governamentais (ONGs) e as empresas 

concessionárias e as associações diversas da sociedade, (que constituem o terceiro setor), 

também podem ser incluídos como agentes de políticas públicas (HEIDEMANN, 2008, p. 

31). Logo, o segundo setor é o empresarial, com fins lucrativos, não sendo colocado como 

agente fornecedor de políticas públicas, apenas o primeiro setor que é o governo, e o terceiro 

setor que são as instituições sem fins lucrativos, compõem a estrutura fornecedora de políticas 

públicas. 

As políticas públicas, também chamadas de políticas sociais, se referem a ações 

que determinam o padrão de proteção social adotado pelo Estado, voltadas, em princípio, para 

a redistribuição dos benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. As políticas sociais têm suas raízes nos 

movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, 

no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais (HÖFLING, 2001, p. 30), e ainda 

relacionado ao fenômeno da industrialização, Fleury e Ouverney (2008) apontam que: 

 

O surgimento da necessidade de algum tipo de proteção social, legal ou assistencial, 

para regular as condições de trabalho e minorar os sofrimentos decorrentes da 

situação de miséria, isto é, a emergência da pobreza como problema social está 

associada ao fenômeno da industrialização e ao consequente rompimento das 

relações tradicionais do feudalismo. Instaura-se, nesse momento, a necessidade de 

desenvolver tanto formas compensatórias de integração e coesão social, quantos 

mecanismos e instrumentos de reprodução eficaz da força de trabalho necessária à 

expansão da produção capitalista. (FLEURY; OUVERNEY, 2008, p. 06). 
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Logo, a proteção social se institucionalizou pelo desenvolvimento de amplos 

sistemas de provisão de bens e serviços de saúde, educação e assistência, visando a ampliar o 

bem-estar da população. Surgia assim o estado de bem-estar social. (FLEURY; OUVERNEY, 

2008 p. 07). 

 No Brasil, a intervenção estatal só vai ocorrer no século XX, mais efetivamente na 

década de 30. No século XVIII, a assistência médica era pautada na filantropia e na prática 

liberal. No século XIX, em decorrência das transformações econômicas e políticas, algumas 

iniciativas surgiram no campo da saúde pública (BRAVO, 2006, p. 3). 

 

2.5 Alguns Modelos de Análise de Política Pública 

 

Modelo é uma representação simplificada de algum aspecto do mundo real, 

podendo ser uma representação física real (protótipo de um avião), modelo de um diagrama 

(mapa de uma estrada) ou um fluxograma de algum projeto de lei usado pelos cientistas 

(HEIDEMANN, 2008, p. 99).   

 A propósito, um modelo auxilia na análise de uma política, pois se constitui de um 

conjunto de elementos que possibilita um rico olhar explicativo sobre o processo de 

elaboração de políticas públicas e seu funcionamento (SERAFIM; DIAS, 2012, p. 1). Ainda 

de acordo com Serafim e Dias (2012, p. 1) trata-se de um estudo sobre a ciência do Estado em 

ação ou, ainda, de uma apreciação de uma particular metodologia de investigação social 

aplicada à análise da atividade concreta da autoridade pública. 

 Os modelos de políticas públicas apresentados na sequência são modelos 

conceituais e permitem simplificar uma ideia sobre determinadas políticas públicas, 

direcionam os esforços na compreensão das políticas públicas, sugerindo o que é importante e 

o que não é importante e propor explicações para estas políticas, pois preveem suas 

consequências (HEIDEMANN, 2008, p. 100). Os modelos são: institucional, modelo de 

processo, modelo de grupo, modelo de elite e o modelo sistêmico. 

 

2.5.1 Modelo Institucional 

 
As atividades políticas geralmente giram em torno de instituições governamentais 

especificas tais como o congresso, a presidência, os tribunais, os estados e municípios, e 

assim por diante. A estas instituições cabem estabelecer, implementar e fazer cumprir as 
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políticas públicas (HEIDEMANN, 2002, p. 101). Deste modo, no entendimento de  

Heidemann, as instituições governamentais dão as políticas públicas três características 

distintas: 

 

 Em primeiro lugar, temos a legitimação da política pública realizada pelas 

instituições governamentais, que são consideradas em geral obrigações legais 

cobrando lealdade dos cidadãos; em segundo lugar, as políticas públicas envolvem 

universalidade e, finalmente, em terceiro lugar, o governo monopoliza a coerção na 

sociedade, ou seja, somente o governo pode legitimamente prender os violadores de 

suas políticas. (Heidemann, 2008, p. 101). 

 

Essas três características têm no Estado o seu protagonista, representado pelas 

instituições governamentais que universalizam a política pública e, ao mesmo tempo, atuam 

na fiscalização dos violadores desta. 

Heidemann (2008, p. 101) observa que a abordagem institucional em ciência 

política não tem dado muita atenção às conexões entre a estrutura das instituições 

governamentais e o conteúdo das políticas públicas. Ainda de acordo com Heidemann (2008, 

p. 102), os estudos institucionais passam a só descrever a estrutura, a organização, as 

atribuições e as funções de alguma instituição governamental específica. Mas esquece-se de 

indagar sistematicamente que impacto as características institucionais têm nos resultados das 

políticas. A seguir, na (FIGURA 1) pode ser observados o modelo institucional que descreve 

como ocorre a elaboração das leis. 
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Figura  1– Modelo institucional: Freios e contrapesos constitucionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Heidemann 2008. 

 

As instituições governamentais são de fato padrões estruturados de 

comportamento de indivíduos e de grupos que tendem a persistir ao longo do tempo, vindo a 

afetar o teor das políticas públicas. (HEIDEMANN, 2008, p. 103). Logo, a abordagem 

institucional possibilita um espaço mais amplo de compreensão das políticas públicas ao ser 

superado seu uso em abordagens descritivas. 

  

Podemos indagar que relações existem entre os arranjos institucionais e o conteúdo 

das políticas públicas e podemos estudar essas relações de um modo comparativo, 

sistemático. Na área dos problemas urbanos, por exemplo, podemos perguntar: as 

políticas dos órgãos federais correspondem em grau maior às preferências populares 

do que as políticas dos governos estadual e municipal? Ou de que forma a 

distribuição de responsabilidades entre os governos federal, estadual e local interfere 

o conteúdo das políticas públicas? (HEIDEMANN, 2008, p. 104). 
 

Perguntas como essas podem ser respondidas por meio da abordagem institucional 

ao relacionar as instâncias governamentais e suas funções com os objetivos das políticas 

públicas, superando as abordagens descritivas que não relacionam as instâncias 
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governamentais com as políticas públicas e observando a mudança na estrutura institucional 

ocasionando mudanças nas políticas públicas. Mas, às vezes, tanto a estrutura quanto as 

políticas são determinadas por forças econômicas ou sociais, e os diferentes arranjos 

institucionais terão pouco impacto independente das políticas, se as forças subjacentes 

permanecerem constantes (HEIDEMANN, 2008, p. 03). 

 

2.5.2 Modelo de Processo 

 

Recentemente, alguns cientistas políticos tentaram agrupar várias atividades com 

base em sua relação com as políticas públicas seguindo geralmente esse esquema: 

Identificação de problemas, organização da agenda, formulação da proposta de políticas, 

legitimação, implementação e avaliação das políticas. (HEIDEMANN, 2008, p. 104). Sendo 

assim visualizado como uma sucessão de eventos e atividades políticas, em que seu 

surgimento provem da identificação de um problema social com os objetivos finais de 

solucionar o problema. 

Nesse modelo, não é o conteúdo das políticas públicas que se deve estudar, mas 

antes os processos por cujo intermédio elas são desenvolvidas, implementadas e mudadas, 

trata-se de um modelo útil para nos ajudar a entender as várias atividades na formulação de 

políticas. (HEIDEMANN, 2008, p. 105). Esse processo também pode ser conhecido como 

ciclo de políticas públicas ver (FIGURA 2). 

 

Figura  2– Ciclo de políticas públicas e os atores sociais ou instâncias envolvidas 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Secchi (2013); Heidemann (2008)e Silva (2008). 
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A política pública antes de ser avaliada passa por processos que vai desde sua 

formulação, implementação, até sua avaliação (SILVA, 2008, p.92). Logo, alguns 

movimentos do processo das políticas públicas podem ser organizados em forma de um ciclo 

de políticas públicas a fim de esquematizar as fases sequenciais e interdependentes baseados 

no esquema de políticas públicas mencionado por Silva (2008). Esse tipo de esquema facilita 

compreender em qual fase se encontra a política pública, e quais são os seus atores sociais 

envolvidos em cada fase. 

 

2.5.3 Modelo de Grupo 

 

Os indivíduos com interesses comuns unem-se, formal ou informalmente, para 

apresentar suas demandas ao governo. Estes indivíduos só são importantes na política quando 

agem como parte integrante ou em nome de grupos de interesse. (HEIDEMANN, 2008, p. 

106).  

Tendo como grupo de interesse ou grupo de pressão: os grupos formalmente 

constituídos (p. ex. sindicatos, colegiados profissionais, associações comerciais) ou os grupos 

informais (p. ex. os movimentos feministas, movimentos dos sem- teto) (SECCHI, 2013, p. 

108). Que organizados em movimentos conseguem ter melhores visibilidades perante o 

restante da sociedade civil e governantes. 

Ainda de acordo com Secchi (2013, p. 110) Os grupos de interesse fazem uso de 

vários meios para fazer seus interesses serem ouvidos e respeitados no processo de elaboração 

de políticas públicas, como campanhas publicitárias, financiamento de campanhas eleitorais, 

marchas ou paradas, greves. Logo, a política é a luta entre os grupos para influenciar as 

políticas públicas. Sendo o sistema político o administrador do conflito entre os grupos, 

mediante o estabelecimento das regras do jogo para a luta entre os grupos, a negociação de 

acordos e o equilíbrio dos interesses, a oficialização dos acordos na forma de políticas 

públicas e o comprimento efetivo desses acordos. (HEIDEMANN, 2008, p. 107). 

Portanto, na teoria de grupo, a política pública atua no equilíbrio alcançado na luta 

entre os grupos. Na Figura 3 demonstra-se um ponto de equilíbrio com o grupo B tendo uma 

menor influência do que o grupo A. Em outra situação com aumento de influência do grupo B 

ocorre uma mudança nas políticas com o estabelecimento de um novo ponto de equilíbrio. 
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Figura  3– Modelo de grupo 

 
Fonte: Elaborado com base em Heidemann 2008. 

 

 

Esse equilíbrio é determinado pela influência de cada grupo de interesse, a 

influência do grupo é determinada pelo seu tamanho. Logo mudança na influência relativa de 

um dos grupos de interesse resulta em mudanças nas políticas públicas (HEIDEMANN, 2008, 

p. 107). 

 

2.5.4 Modelo da Elite 

 

A teoria elitista sugere que “o povo” é apático e mal informado quanto às políticas 

públicas e que a elite molda, na verdade, a opinião das massas sobre questões políticas mais 

do que as massas formam a opinião das elites (HEIDEMANN, 2008, p. 108). Mas quem seria 

essa elite? 

Na opinião de Secchi (2013, p.121 apud HEILDEMANN, 1986), uma opção para 

elites seria, os partidos políticos que dominam o cenário político, pois estes atores têm acesso 

privilegiado ao processo decisório de políticas públicas relevantes. Esse posicionamento de 

Secchi faz sentido quando se observa as políticas públicas são aprovadas nesse ambiente. 

Secchi afirma ainda que é dentro dos partidos políticos que nascem os programas de governo 

que dominam o cenário político e guiam o destino de um país. Estes programas do governo 

deliberados pelos partidos políticos são em alguns casos apresentados ao público beneficiado 

da provável política pública, em fases como períodos de eleição onde a mídia “cede” um 

espaço do seu horário para serem expressas as propostas dos partidos.  
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De acordo com os teóricos do governo da burocracia, são os servidores públicos 

de carreira que detêm a primazia política, pois têm conhecimentos de como é a estrutura do 

Estado e têm facilidades de organizar seus interesses. Secchi (2013, P. 121 apud PETERS, 

2001). Esse conhecimento acumulado pela carreira, que seria uma vantagem dos servidores 

públicos de carreira não significa uma maior facilidade em ter seus interesses alcançados, 

tendo em muitos casos o uso de greves dos serviços para alcançar algum beneficio próprio à 

classe trabalhadora concursada. 

Para Heidemann (2008, p. 109), os servidores públicos ou funcionários públicos e 

administradores apenas executam as preferências das elites, descartando assim os teóricos do 

governo da burocracia, tendo as políticas públicas um fluxo das elites para as massas, como 

pode ser visto na (FIGURA 4). 

 

Figura  4– Modelo da elite 

 

 
Fonte: Elaborado com base em Heidemann, 2008. 

 

Tal esquema se assemelha com o de Secchi no quesito atores governamentais, 

pois Secchi coloca os políticos eleitos democraticamente no topo do prisma seguido pelos 

designados políticos que exercem funções de chefia, direção e assessoramento na 

administração pública e os burocratas ou funcionários de carreira “tido como os efetivos ou 

concursados” (SECCHI, 2013, p. 103). A seguir tem-se uma esquematização que resume a 

relação da elite e massa, a fim de estabelecer um entendimento simplificado (QUADRO 1). 
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Quadro 1– Perfil na política pública da elite e da massa 

 
Elite Massa 

Poucos que tem poder 

 Poucos alocam valores para a 

sociedade; 

 Os poucos que governam não 

representam tipicamente as massas que 

são governadas; 

 As elites ativas são pouco influenciadas 

de forma direta pelas massas apáticas; 

 As elites influenciam mais a massa. 

 Muitos que não têm poder; 

 Não decidem políticas públicas; 

 A ascensão social da massa para a elite deve ser lenta 

e contínua para se manter a estabilidade e se evitar a 

revolução; 

 Apenas os que aceitarem o consenso básico da elite 

podem ser aceitos nos círculos dos que dominam; 

 A massa influencia menos a elite; 

 Massa tem apenas uma influência indireta sobre o 

comportamento deliberativo das elites. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações de Heidemann. 2014. 

 

2.5.5 Modelo sistêmico 

 

O modelo sistêmico diz respeito às políticas públicas concebidas a partir de um 

sistema político que sofre forças externas do meio ambiente. Para Heidemann 

 

 “As forças que são geradas no meio ambiente e que afetam o sistema político são 

consideradas inputs, ou entradas. O meio ambiente é qualquer condição ou 

circunstancia definida como externa ás fronteiras do sistema político. O sistema 

político é o conjunto de estruturas e processos inter-relacionados, que exerce as 

funções oficiais de alocar valores para a sociedade. Os outputs, ou saídas, do sistema 

político são as alocações oficiais de valores do sistema; essas alocações, por sua vez, 

constituem a política pública”. (HEIDEMANN, 2008, p. 124). 

 

Logo, nesse modelo o sistema político atua apenas quando o ambiente expressa 

uma força, não atua prevendo a necessidade do ambiente em alguma política pública, apenas 

exterioriza uma ação ao ser demandado pelo ambiente. A seguir, uma ilustração desse modelo 

sistêmico (FIGURA 5). 
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Figura  5– Modelo Sistêmico 

 

 
Fonte: elaborado com base em Heidemann, 2008. 

 

 

Pode-se observar como entradas do modelo sistêmico as demandas e apoio dos 

indivíduos ou grupos demandam quando os indivíduos ou grupos agem em prol de influenciar 

a política pública. Já o apoio é concedido quando os indivíduos ou os grupos obedecem as 

leis, conformam-se de maneira geral as decisões políticas. (HEIDEMANN, 2008, p. 125). 

Como saída têm-se as decisões e ações, o sistema estabelece acordos entre as partes 

interessadas, firmando assim as políticas públicas. 

 

2.6 Campesinato, agricultura familiar: uma perspectiva de produtor de plantas medicinais 

nesse cenário: 

 

Aprofundando a questão, é possível entender o campesinato em duas dimensões 

distintas, porém, complementares: em primeiro lugar, o campesinato se constitui 

historicamente como uma civilização ou como uma cultura; e, em segundo lugar, o 

campesinato pode ser visto de uma maneira mais restrita, como uma agricultura camponesa, 

cuja base é dada pela unidade de produção gerida pela família (WANDERLEY, 2004, p. 44). 

Ainda de acordo com Wanderley, o campesinato tradicional não constitui um 

mundo à parte, isolado do conjunto da sociedade, pois tal campesinato já apresenta relações 

mercantis com a “sociedade englobante”. Sendo assim, o processo de transformação do 

campesinato não deve ser encarado como a passagem de uma situação de isolamento social e 

mercantil para uma de interação com o conjunto da sociedade.  
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É notório que com o advento da “modernização do campo” a utilização cada vez 

mais intensa de técnicas de produção, insumos e instrumentos de uso no campo.  O “saber 

tradicional dos camponeses, passado de geração em geração, não é mais suficiente para 

orientar o comportamento econômico” Wanderley (2004, p.46). O agricultor “não é mais seu 

próprio mestre e necessita, permanentemente, de um mestre para instruí-lo” (WANDERLEY, 

2004, p.46, Apud MENDRAS, 1984, p.164). 

Sendo assim, Wanderley aponta uma hipótese – que não é nova e nem é sua, de 

que mais do que uma passagem irreversível e absoluta da condição de camponês tradicional 

para a de agricultor familiar “moderno” deve ser considerado os pontos de ruptura e 

elementos de continuidade entre as duas categorias, sendo concedidos aos agricultores 

modernos a condição de atores sociais, construtores e parceiros de um projeto de sociedade. 

Como esse sistema de produção que envolve a família não é uma exclusividade 

brasileira, e seu surgimento remete bem antes do próprio descobrimento do Brasil e da própria 

expressão analisada (como nos sistemas feudais em que o agricultor ou camponês produzia a 

subsistência da família e a parcela referente ao senhor do Feudo) tal estrutura familiar de 

produção modificou-se no decorrer da história e tais mudanças refletem como o Estado vê 

esses agricultores tidos hoje por “agricultores familiares” e seus resultados representam parte 

da base agrária dos países. 

Para SCHNEIDER (2003, pag. 3), embora tardiamente, se comparada à tradição 

dos estudos sobre esse tema nos países desenvolvidos, a emergência da expressão “agricultura 

familiar” surgiu no contexto brasileiro a partir de meados da década de 1990. No campo 

político, parece ter origens nos movimentos sociais do campo, capitaneados pelo sindicalismo 

rural ligado à Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura). Tal 

designação de agricultor familiar passou a oferecer guarida a um conjunto de categorias 

sociais, como, por exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, integrados às agroindústrias, 

entre outros, que não mais podiam ser confortavelmente identificados com as noções de 

pequenos produtores ou, simplesmente de trabalhadores rurais. 

Do surgimento entre os movimentos sociais do campo as instâncias 

governamentais tem-se a definição de agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento 

Social como sendo “uma forma de produção onde predomina a interação entre gestão e 

trabalho; são os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na 

diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho 

assalariado”. 
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Wanderley (2004, pag. 43) observou que, para algumas pessoas, agricultura 

familiar corresponde a uma camada de agricultores capaz de se adaptar as mudanças exigidas 

do mercado em oposição aos “pequenos produtores” incapazes de assimilar tais modificações. 

Observa-se ainda que a ideia central seja a de que o agricultor familiar é um ator social da 

agricultura moderna e, de certa forma, ele resulta da própria atuação do Estado. 

Logo, essa capacidade de adaptação a mudanças do mercado pode levar o 

agricultor familiar a trabalhar em sistemas diversificados de produção tais como os sistemas 

agroflorestais, agroecológicos, produção orgânicas, culturas perenes (frutíferas), culturas 

anuais, hortas, além do cultivo de plantas medicinais. Nesse cenário quando se pensa em uma 

produção sustentável, a produção de plantas medicinais também se insere como uma 

alternativa econômica interessante para os produtores familiares (LOURENZANI et al, 2012, 

p. 15).  

Ainda de acordo com Lourenzani et al, (2012, pag. 15), quanto à forma de 

produção sustentada, tanto a cultivada quanto a explorada (extrativismo), vislumbra grande 

potencial de mercado, seja para uso artesanal ou industrial, seja para o mercado interno ou 

externo. Tendo em vista a preocupação ambiental e o interesse das pessoas por produtos mais 

saudáveis com uma produção mais natural.  

Esse potencial para o mercado é acrescido pelo Estado, que se posiciona favorável 

ao mercado de plantas medicinais e fitoterápicos com o estabelecimento de uma política 

pública específica para esse setor em expansão. Inserir agricultores familiares nesse sistema 

de produção vai além de criar uma nova opção de comercialização para uma produção 

familiar preexistente
3
, é também integrar políticas públicas voltadas ao campo, com política 

pública voltada à saúde, é valorizar o conhecimento tradicional e o conhecimento popular 

inserindo o agricultor como ator social da política pública. 

 

2.7 Os atores na Política Pública 

 

Para Secchi (2013, p. 99), na literatura das ciências políticas, os atores são aqueles 

indivíduos, grupos ou organizações que desempenham um papel na “arena política”
4
. Secchi 

                                                           
3
 Considero como preexistente pelo fato de já existir agricultores familiares comercializando plantas medicinais 

(como raízes, cascas, folhas, extratos) em setores curtos de comercialização, como: “feiras convencionais” e 

espaços de produção orgânica, hora sua comercialização consociada com outros produtos alimentícios da 

agricultura familiar, hora isoladamente com outras plantas medicinais do extrativismo. 
4
 “As arenas políticas não são espaços físicos, mas sim, contextos sistêmicos, interativos, que configuram a 

dinâmica de atuação dos atores, definem as suas alianças e mobilizam o conflito entre eles a partir dos issues, das 

preferências, das expectativas e da estrutura de oportunidades. As arenas políticas podem ser: distributivas, 

redistributivas, regulatórias e constitucionais.” (RUA, 2009, p. 77) 
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ainda afirma que os atores coletivos são os grupos e as organizações que “agem 

intencionalmente”. Sendo essa concepção de atores coletivos diferente de atividades coletivas, 

em que um grupo de associados (clubes, condomínios e sociedades fechadas) pode oferecer 

benefícios para seus associados, com exclusividade. Na concepção de Rua (2009, p.20), seria 

o direito exclusivo que um indivíduo ou um grupo possui sobre o desfrute de um determinado 

bem que o define como privado. Dessa forma os atores coletivos de Secchi “agem 

intencionalmente” pelo bem comum, a um grupo social inserido em uma política pública. Ao 

passo que as atividades coletivas observadas por Rua atuam em benefício de um grupo de 

associados. Essas atividades coletivas visam o beneficio de um grupo, como os moradores de 

um condomínio. 

A propósito, Secchi classifica os atores em categorias, isto é, indivíduos que agem 

intencionalmente em uma arena política, a saber: alguns políticos, burocratas e formadores de 

opinião e categoria coletiva os grupos e as organizações que agem intencionalmente em uma 

arena política a exemplo os movimentos sociais (SECCHI, 2013, p. 99). Ou ainda como 

atores governamentais e atores não governamentais (FIGURA 6). 

 

Figura  6– Categorias de atores 

 
Fonte: Adaptado de Secchi, 2013. 

 

Logo, na concepção de atores governamentais, têm-se os políticos, os designados 

politicamente, os burocratas, e os juízes. Os políticos são os representantes da coletividade, 

portadores de autoridade enquanto valer o mandato e são uma espécie de símbolo, são 
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“homens públicos” (SECCHI, 2013, p. 102), ao passo que os burocratas são os concursados, 

que têm a função de manter a administração pública ativa, não obstante os ciclos eleitorais 

(Secchi, 2013, p. 105) e os designados políticos são pessoas indicadas pelo político eleito, e 

por ultimo os juízes, que atuam na implementação da política pública.  

Soma-se ainda aos burocratas a definição de Rua (2009) que faz uma referência à 

situação dos atores invisíveis perante a atuação da política pública. 

 

“Os burocratas são considerados, muitas vezes, um dos componentes do grupo dos 

“atores invisíveis”. Ou seja, aqueles que praticamente não aparecem nos debates, 

mas têm interesses em jogo em uma dada política e podem influenciar fortemente o 

seu curso porque contam com recursos de poder, como informação, conhecimento 

do processo administrativo e autoridade” (RUA, 2009, p. 40). 

 

 

Os burocratas são os atores sociais concursados que têm a função de executar a 

política pública. Estes sujeitos muitas vezes atuam na aplicação da política pública sem 

“serem notados” ou como diria Rua, “invisíveis” por não estarem em espaços como a arena 

política, mas cujo  papel importante é o de estar em contato com o beneficiado da política, 

expressando sua opinião e visão do serviço. 

É claro que o ponto de vista da política pública vai além da perspectiva de 

políticas governamentais, tendo em vista que o governo com sua estrutura administrativa não 

é a única instituição a servir a comunidade, a promover políticas públicas (HEIDEMANN, 

2008, p. 31).  

Outros atores podem atuar em políticas públicas, isto é, grupos de interesse, 

partidos políticos, meios de comunicação, os destinatários das políticas públicas, organizações 

do terceiro setor, thinkthanks, e outros stakeholders. 

Com efeito, os grupos de interesse também conhecidos como grupos de pressão, 

são os potenciais beneficiários dos programas sociais, responsáveis pela transformação de 

problemas em questões sociais que integrarão ou não as agendas públicas (SILVA, 2008, 

p.98). Os partidos políticos, ou políticos individualmente, que propõem e aprovam políticas 

são os responsáveis por tomar decisões e fixar prioridades e grandes objetivos delas (SILVA, 

2008, p.98). Os meios de comunicação, com a presença da mídia com seu papel de difusor de 

informações, as quais são importantes para a manutenção da própria democracia, além de 

realizar jornalismo investigativo, denunciando casos de corrupção fazendo assim o papel de 

controle sobre a esfera política e atuação na administração pública (SECCHI, 2013, p.111); os 

destinatários das políticas públicas; organizações do terceiro setor ou “organizações privadas 

sem fins lucrativos que lutam por algum interesse coletivo” (SECCHI, 2013, p.116). 
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O “Terceiro setor” é também o nome dado ao esforço de produção de bem público 

por agentes não governamentais, mas ao mesmo tempo distintos do setor empresarial de 

mercado (HEIDEMANN, 2008, p. 31); thinkthanks, que “são organizações de pesquisa e 

aconselhamento em políticas públicas” (SECCHI, 2013, p.113 et al SOARES, 2009), e outros 

stakeholders: organismos internacionais (organização mundial da saúde, ONU) (SECCHI, 

2013, p. 101). 

A política pública em estudo trata dos atores governamentais burocratas (Tec. 

Agrícola, Agrônomo, farmacêutico, médico), que atuam na implementação ou serviço de 

assistência da política pública em estudo em PSF’s do Estado e dos atores não 

governamentais grupos de interesse ou o terceiro setor (associações de moradores, ONG’s e 

grupos de igreja, agricultores familiares, que abraçam a causa da farmácia viva). Lembrando 

que nem sempre os atores sociais que atuam na política pública na parte de prestação de 

serviços são burocratas. É comum no sistema de saúde a presença dos designados políticos na 

função de contratados, sabendo-se que em muitos municípios ocorre um tipo de déficit de 

funcionários concursados em diversos setores. Sendo assim, se faz necessário incluí-los como 

sujeitos ou atores sociais. 

 

2.8 Cadeia produtiva 

 

O conceito de cadeia produtiva parte da premissa de que a produção de bens pode 

ser representada como um sistema, onde os diversos atores estão interconectados por fluxos 

de materiais, de capital e de informação, objetivando suprir um mercado consumidor final 

com os produtos do sistema. (CASTRO, LIMA, et al, 2002, p. 2). 

A propósito, Durski (2005, p. 83) acrescenta que os sistemas de produção podem 

apresentar vários subsistemas, elos ou fontes, em suas etapas, tendo como etapas, fases de 

fontes de matéria-prima, processadores, distribuidores ou prestadores de serviços, varejistas e 

consumidores. Formando assim uma cadeia de produção, que envolve várias etapas de 

produção e diferentes sujeitos em seus setores. 

Na sua origem o conceito de cadeia produtiva foi desenvolvido tendo a produção 

agropecuária e florestal como foco (Castro, Lima, et al, 2002, p.3.). Entretanto, para eles, tem 

se verificado que o mesmo possui grande potencial de extrapolação, para outras áreas  

produtivas além da agricultura. Como a cadeira produtiva da mineração, cadeia produtiva do 

petróleo e gás, e a cadeia produtiva têxtil. 
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Ainda de acordo com Castro e Lima (2002, p.3), o sistema de cadeia produtiva 

pode ser observado por meio de duas linhas tidas por eles como complementares, sendo estas, 

o reducionismo e o sistêmico. 

 Tendo o primeiro como “estratégia de pesquisa e base para o planejamento de 

experimentos, cujo objetivo seria o entendimento do funcionamento dos componentes de um 

sistema” (CASTRO E LIMA 2002, p.3). Entretanto, o entendimento reducionista não é 

suficiente para explicar todos os fenômenos, notadamente aqueles que envolvem a atuação 

concomitante de mais de uma causa, explicável pela atuação conjunta de variáveis.  

Logo, se tem como complemento o enfoque sistêmico, que para Simioni, Hoeflich  

et al (2007) “está relacionada ao conjunto de componentes (ou agentes) e processos 

interligados que agem no intuito de fornecer produto aos consumidores finais, via 

transformação de insumos básicos, constituindo-se em um sistema chamado de negócio 

agrícola, que pode subdividir-se em sistemas menores ou subsistemas”. 

Esses sistemas de produção tidos como agrobusiness (ou agronegócio na tradução 

brasileira) engloba segundo Pizzolatte (2000, p. 2) toda a atividade econômica envolvida com 

a produção, estocagem, transformação, distribuição e comercialização de alimentos, fibras 

industriais, biomassa, fertilizantes e defensivos com o foco na gestão. Seu entendimento se dá 

pelo estudo da cadeia produtiva (Análise de Filières), termo este que surgiu na escola francesa 

de economia industrial. Esta cadeia de produção pode ser segmentada em três macros 

segmentos: Produção de matérias-primas, Industrialização e Comercialização (PIZZOLATTE, 

2000, p.3). 

 Tendo com o primeiro setor as empresas responsáveis pela produção de matérias 

primas que irá nutrir outros setores ou empresas do setor de industrialização que fazem o 

processo de desenvolvimento da matéria prima em algo comerciável. A fase final seria o setor 

de comercialização responsável por fazer esse contato final com os clientes. 

No Brasil, Simioni, Hoeflich et al (2007, p.4), observam as duas principais 

metodologias de estudos de cadeias produtivas, que seria a adotada pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, e a proposta pelo Programa de Estudos dos 

Negócios do Sistema Agroindustrial – PENSA. A adotada pela EMBRAPA incorporou as 

técnicas de análise de cadeias produtivas no início dos anos 90, juntamente com o 

planejamento estratégico que, segundo Simioni, Hoeflich et al, resultou na 

 

Criação do Sistema Embrapa de Planejamento (SEP), com o intuito de aprofundar a 

metodologia, para ser utilizada entre os órgãos do Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA), como uma ferramenta que se apresenta como fator 
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estratégico na identificação e priorização de demandas de Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D), associado a seu principal produto, a tecnologia. 

(SIMIONI, HOEFLICH et al 2007, p. 4). 

 

Tendo como os principais pressupostos teóricos ainda de acordo com Simioni, 

Hoeflich  et al, o enfoque sistêmico, a segmentação do mercado, de tecnologias e de consumo, 

e a visão prospectiva das demandas, a saber: 

 

A visão sistêmica está relacionada ao conjunto de componentes (ou agentes) e 

processos interligados que agem no intuito de fornecer produto aos consumidores 

finais, via transformação de insumos básicos, constituindo-se em um sistema, 

chamado de negócio agrícola, que pode subdividir em sistemas menores ou 

subsistemas. Neste sentido, a análise deve focar não somente os limites da 

propriedade rural, mas todos os ambientes que estão a sua volta, inclusive a cadeia 

do conhecimento. 

A tecnologia, tem-se configurado como um importante fator de competitividade, em 

todos os setores da economia. Com a reestruturação produtiva e o dinamismo das 

inovações tecnológicas nos tempos atuais, as demandas de tecnologia por parte dos 

componentes da cadeia podem apresentar sinergia, neutralidade ou conflitos. Por 

esta razão que os centros de (Pesquisa e Desenvolvimento) P&D consideram o 

exame completo da cadeia produtiva, ponderando as demandas de todos os seus 

componentes na definição da estratégia tecnológica a ser adotada. 

E a análise prospectiva, como sendo uma técnica de planejamento usada para 

melhorar a base de informação disponível aos gestores, melhorando a tomada de 

decisão gerencial. Busca se identificar as tendências futuras (demandas tecnológicas 

- ações de adaptação, difusão ou geração de novas tecnologias ou não - tecnológicas 

- fatores conjunturais com impactos indiretos nos resultados da pesquisa,) de 

comportamento de variáveis sócio - econômicas, culturais, políticas e tecnológicas, 

no intuito de planejar os investimentos em P&D para aumentar sua eficiência, dando 

condições a racionalizar os processos de pesquisa (SIMIONI, HOEFLICH et al 

2007, p. 5). 

 

Portanto, para Simioni, Hoeflich et al, a visão sistêmica deve focar sua análise 

além das propriedades rurais por considerar a interferência do entorno a propriedade 

observada, a tecnologia deve ser observada pelo fato de ser algo decisivo no aumento ou não 

da competitividade da produção e a análise prospectiva com uma proposta de “prever o 

futuro” se antecipar a mudanças de conjuntura. 

A segunda metodologia adotada no Brasil e observada por Simioni, Hoeflich, et al 

é o Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial – PENSA.  Os estudos dos 

Sistemas Agroindustriais - SAGs desenvolvidos pelo Programa de Estudos dos Negócios do 

Sistema Agroindustrial – PENSA têm-se constituído em uma das principais abordagens de 

estudos de competitividade no agrobusiness brasileiro (CASTRO E LIMA 2002, p.6). Este 

enfoque utiliza como base teórico - conceitual a Teoria de Organização Industrial (OI) e a 

Nova Economia Institucional (NEI) com o objetivo de estudar a competitividade e a 

concorrência face às alterações institucionais. 
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A teoria, ou nova organização industrial, estuda, segundo Leite e Porsse (2003, p. 

123) et al Foss (1999) a lucratividade dos oligopólios, objetivando a implementação de 

políticas de regulamentação governamental antitrustes. O fator competitividade é um 

diferencial nesse modelo de empresa que não apresenta estrutura de monopólio e “o 

desempenho das empresas em uma indústria depende do comportamento dos agentes 

econômicos com respeito a preços e custos” (LEITE E PORSSE 2003, p. 123).  

 

A abordagem do PENSA parte dos enunciados do Estudo da Competitividade da 

Indústria Brasileira (ECIB) de Coutinho e Ferraz (1994) e Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995, p.3). Para estes, a competitividade é entendida “como a 

capacidade da empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe 

permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no 

mercado. 

 

Ao se pensar a produção de plantas medicinais e fitoterápicos do FV, este projeto 

visa o fornecimento de medicamentos fitoterápicos a um preço mais acessível ao sistema de 

atenção básica à saúde. Outras questões sociais do programa como a realização de oficinas e 

orientações do uso correto de plantas medicinais a população atendida no horto medicinal, tal 

projeto assemelha-se mais as metodologias de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), 

associada a seu principal produto, a tecnologia adotada pela EMBRAPA. 

 

2.9 Redes de atores sociais 

 

O surgimento de espaços institucionais que insere a sociedade civil ao debate, na 

contribuição da agenda política e na formação das políticas pública não foi algo presente no 

início do período de ditadura no Brasil. Em1964 por conta do golpe militar que encerrou o 

governo do presidente democraticamente eleito João Goulart trouxe uma série de ditadores 

que exerciam a repressão à imprensa bem como as manifestações da sociedade civil. 

A propósito, Moura e Silva (2008, p.40) acrescentam que foi a partir da 

redemocratização do Brasil, na segunda metade dos anos de 1970, com as iniciativas de 

descentralização, e pela criação de espaços institucionais abertos à participação e à 

representação política da sociedade civil que culminou nas décadas de 1980 e 1990, a 

proliferação de fóruns, conselhos, comitês e parcerias inserindo a sociedade civil no debate. 

Esses indivíduos passaram a se expressar nesses ambientes representando outras instâncias da 

sociedade, ou seja, associação de moradores de bairro, sindicato do setor de trabalho, 

organizações sem fins lucrativos etc. Essa trajetória da relação entre o Estado e a sociedade 
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civil no campo de ação das Ciências Sociais brasileira apresenta uma diferença daquela 

observada em outros países.  

 

“Em vez do predomínio de abordagens que reduziam o Estado e suas políticas a uma 

“emanação” de demandas e interesses de atores sociais e/ou do mercado, como 

identificado e criticado por Evans, Rueschemeyer e Sckocpol (1985), no Brasil 

predominaram perspectivas que conferiam uma primazia ao Estado enquanto ator 

protagonista na estruturação da vida social e/ou do seu desenvolvimento (STEPAN, 

1985). Ou seja, seguindo a crítica de Sader e Paoli (1986), pode-se identificar o 

predomínio de uma concepção “estatista”, a qual tendia a reservar ao Estado a 

capacidade de iniciativa e de condução da dinâmica sócio-política e/ou da 

modernização do país, cabendo aos atores não estatais, particularmente aqueles 

constituídos entre os segmentos mais pauperizados e oprimidos da sociedade, um 

papel de coadjuvantes destituídos de agência.” (MOURA, SILVA 2008, p.44). 

 

Esse Estado protagonista na vida social da população em pleno período do 

milagre econômico de 1968 a 1973, que se caracterizou por uma maior concentração da renda 

e estado ditador e protagonista na estrutura e vida social. Naquele contexto, o lema da 

economia era fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Na verdade, esta política não 

beneficiou todos os atores sociais. Consequentemente, a concepção do Estado protagonista 

perde espaço para os atores sociais tradicionalmente marginalizados da cena política. Estes 

passam não apenas a ocupar o “palco”, mas, principalmente, são objeto de uma 

ressignificação a partir de modelos interpretativos que os valorizam e, no limite, os coloca 

como protagonistas da mudança de um país caracterizado por profundas desigualdades e 

dominações (MOURA e SILVA 2008, p. 45). 

A temática de movimentos sociais da década de 1980 perde visibilidade no âmbito 

acadêmico. A partir da década de 1990, ocorre a proliferação de modalidades pulverizadas de 

ação coletiva, orientadas tematicamente em torno de questões de interesse geral e de índole 

pós-material, isto é, a multiplicação de um tipo de organização claramente coincidente com o 

perfil das Organizações Não Governamentais (LAVALLE, CASTELLO, et al, 2004, p.40) 

Estas ONG’s passam a representar e definir o assunto principal da ação coletiva na última 

década do século XX. Sendo o foco das pesquisas e conseguintemente os sujeitos ou atores 

sociais em destaque, os movimentos sociais surgidos no debate acadêmico da década de 1980 

permanecem atuantes, apesar de perder repercussão no universo acadêmico, já outros 

movimentos sociais passam a ser. 

 

Com efeito, atores tidos como pilares da ação social emancipadora no curso dos 

anos 1980 tornaram-se persona non grata na lista dos atores representativos da 

sociedade civil no decênio seguinte – tal o caso do movimento sindical e dos atores 

eclesiásticos. (LAVALLE, CASTELLO, et al, 2004, p.41) 
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Essa nova visão do movimento sindical pode estar relacionado a vários fatores, 

como relata Ferraz (2003, p. 229) na resenha do livro de Cardoso, que observa o 

deslocamento da ação sindical da arena política brasileira na década de 1990 ou década 

neoliberal. Esse afastamento da ação política de confronto aberto a reivindicações presentes 

na década de 1980, perante o quadro de crise econômica, passa a lidar em diálogos com 

empresários e governo na década de 1990.  

Também é nessa década que as centrais sindicais têm seu papel de ação política 

tão fortalecida no período da ditadura reduzido nesse momento democrático, ocorrendo o 

fortalecimento da democracia brasileira com a restituição do presidente, parlamentares e 

partidos. O autor também atribui as forças de mercado o papel de guiar a política.  

Esses sindicatos atuavam ou atua de forma a estabelecer políticas públicas ou 

algum benefício à determinada classe trabalhadora, como as siderúrgicas. Outros movimentos 

da sociedade civil organizados em redes de atores sociais surgidos em 1999 seria a ASA – 

Articulação no Semiárido Brasileiro, composto por diversas ONG’s, entidades religiosas 

representadas pela Caritas cujo objetivo comum seria a convivência com o semiárido, 

estabelecendo parcerias com órgãos públicos em âmbitos federal e estadual para a 

implantação de tecnologias de convivência com o semiárido.  

O estudo dessas mudanças sociais ocasionados pela sociedade civil ou atores 

sociais é algo já observado pela sociologia e antropologia em meados da década de 1960 e 

princípio da década de 1970 como observa (LONG, 2007, P.42). Ainda de acordo com Long, 

uma vantagem do enfoque centrado no ator começa com o interesse de explicar as respostas 

diferenciadas às circunstâncias estruturais semelhantes, mesmo quando as condições são mais 

ou menos homogêneas. Assume-se assim que os modelos diferenciados que aparecem são em 

parte criação coletiva dos mesmos atores. Com efeito, pretende - se observar como são os 

modelos de farmácias vivas a partir da abordagem nos atores sociais que atuam na política 

pública de plantas medicinais e fitoterápicos do município de Fortaleza.  

Esses atores sociais que atuam na política pública de plantas medicinais e 

fitoterápicos apresentam diferentes modelos de Organização Social- em forma de associação 

comunitária, ONG’s, projetos de extensão, de escolas públicas, universidades e grupos de 

mulheres. Vale ressaltar que seguem as mesmas premissas de outros movimentos da 

sociedade civil, surgindo como resultado de interações, negociações e lutas sociais que 

ocorrem entre vários tipos de ator, e não apenas de certos encontros cara a cara, mas também 
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ausente, vindo a influenciar na situação, e, daí nas ações e no conjunto de resultados (LONG, 

2007, p. 43). 

Sabe-se que os atores sociais representados por órgãos públicos, ONG’s, 

associações etc., nem sempre atuam isoladamente para obter seus objetivos, mas atuam em 

comunhão com outros órgãos estabelecendo em redes de atores sociais. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo: Município de Fortaleza (FIGURA 7). 

 

Figura  7– Macrorregiões de Saúde do Estado do Ceará com destaque para o Município de 

Fortaleza. 

 

 
Fonte: Adaptado da Secretaria Estadual de Saúde, 2014. 

 

Nessa macrorregião, a pesquisa está amparada pela FVs ativas e inativas do 

Município de Fortaleza (TABELA 1). 

 

Tabela 1 – Relação das FVs ativas e inativas em Fortaleza 
 

Locais das Farmácias Vivas FV Ativa FV Inativa 

Fundo de Apoio a Comunidade X  
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Quatro varas X  

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial X  

Farmácia viva parceria UNIFOR - Prefeitura  

Municipal de Fortaleza 
X  

Farmácia viva da escola Marvin  X 

Mulheres do Movimento Itaoca X  

Total 5 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A seguinte tabela apresenta uma realidade da situação das FV´s no Município de 

Fortaleza, vinculadas a diferentes instituições, como escola, unidade de saúde, ONG.  No seu 

quadro total, o município consta com 5 FVs em atividades e uma FV em situação inativa. 

 

3.2 Natureza da Pesquisa e sujeitos de pesquisa 

 

A pesquisa foi do tipo qualitativo e descritivo, a qual, segundo Appolinário (2006, 

p. 67), “é uma pesquisa que busca descrever uma realidade, sem nela interferir”. 

Para o estudo da política pública em questão, a pesquisa se aproximou dos sujeitos 

dos âmbitos governamental (técnico agrícola, agrônomo, farmacêutico, médico) e não 

governamental (grupos de interesse, associações de moradores, ONGs e grupos de igreja) que 

atuam na gestão, implementação e/ou prestam serviços na política pública. 

Como critério de escolha dos sujeitos, a pesquisa focou nos atores sociais que 

atuam ou atuaram na política pública, não se limitando a amostragens, mas ao total dos 

sujeitos envolvidos e dispostos em responder aos questionários. 

 

3.4 Coleta e Análise dos Dados 
 

A relação entre objetivos específicos, metodologias e instrumentos de pesquisa 

utilizados é apresentada sinteticamente no (QUADRO 2) e desenvolvida na sequência. 

 

Quadro 2 – Relação entre objetivos específicos, metodologias e instrumentos da pesquisa. 
 

Objetivos específicos Metodologia / Instrumentos 

Estabelecer uma linha do tempo a fim de compreender 

o surgimento, a estrutura, a lógica e os sujeitos da 

Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, 

aos níveis Estadual e Nacional. 

Método histórico para construção de uma linha de 

tempo 
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Objetivos específicos Metodologia / Instrumentos 

Caracterizar a produção, transformação, distribuição e 

dispensação dos fitoterápicos das Farmácias Vivas do 

Município a fim de conhecer a sua estrutura e dinâmica, 

se em forma de rede ou cadeia de produção e os sujeitos 

envolvidos. 

Questionários estruturados dirigidos aos 

profissionais de saúde do município de Fortaleza. 

Levantamento qualitativo (frequências e tipologia); 

Confronto dos resultados com a política estadual 

Entender a partir da percepção dos sujeitos sociais os 

porquês das prováveis diferentes FVs e os motivos da 

continuidade ou descontinuidade da FV. 

Questionários semiestruturados aos diferentes 

sujeitos das prováveis diferentes FVs. 

Matriz para análise de discurso; estatística 

descritiva de variáveis predeterminadas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para uma melhor compreensão da metodologia aplicada e resultados alcançados, o 

presente trabalho foi subdividido em três partes correspondentes cada parte a um objetivo: 

 

3.5. Parte 1 – Construção da Linha do Tempo 

 

Na consecução do primeiro objetivo específico, utilizou-se o método histórico 

para construção de uma linha de tempo da Política Pública de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicas. Na visão de Lakatos e Marconi (1991, p. 107), o método histórico “investiga 

acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência na 

sociedade de hoje”. Desse modo, partiu-se do pressuposto de que as políticas públicas 

direcionadas à sociedade ou grupo social apresentam uma carga de acontecimentos históricos, 

sociais e culturais que moldaram a forma em que estas são vistas e implantadas na atualidade. 

No levantamento histórico, foram consultados dados secundários, registros 

institucionais, atas, relatórios finais de reuniões, portarias, decretos, documentos, entrevistas 

históricas etc. disponíveis de forma eletrônica e também no acervo do “espaço Professor 

Abreu Matos”. Do ponto de vista de FLICK (2009, p.231), pode- se utilizar a análise de 

documentos como método independente com a informação sobre aquela realidade em estudo 

que estiver documentada neste tipo de dados. O estudo foi focado nos sujeitos sociais 

envolvidos nos acontecimentos históricos que de certa forma culminaram no estabelecimento 

da atual Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.  

Os dados foram organizados por ano, sendo agrupados os acontecimentos e atores 

sociais envolvidos para cada ano, e sua relação ou efeito no ano posterior. Assim, a análise 

buscou não somente estabelecer uma cronologia dos fatos políticos, técnicos e sociais 

relatados, mas, sobretudo, estabelecer relações de causa e efeito entre esses fatos e os seus 

atores sociais. 
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3.6. Parte 2 – Tipologias das Farmácias Vivas 

 

Elaboração de tipologias das FVs caracterizando a produção, transformação, 

distribuição e dispensação dos fitoterápicos das Farmácias Vivas do Município a fim de 

conhecer a sua estrutura e dinâmica, se em forma de rede ou cadeia de produção e os sujeitos 

envolvidos. 

Na caracterização das FVs, foi realizada pesquisa de campo, por meio de 

questionário estruturado e direcionado aos Gestores das Farmácias Vivas (um gestor por 

instituição). 

Os gestores das FVs, num total de seis entrevistados, responderam ao questionário 

estruturado em seus locais de trabalho, quais sejam: Fundo de Apoio Comunitário, Quarto 

Varas, CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, FV da UNIFOR - Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, Escola Profissionalizante Marvin e Mulheres do Movimento Itaoca. 

 

3.7. Parte 3 – Apreensão da Percepção dos Atores Sociais   Executores da Política Pública 

 

Essa parte vem contemplar o terceiro objetivo, e para alcançar seus resultados 

foram realizadas pesquisas de campo, utilizando-se questionários semiestruturados. 

Os outros atores sociais que atuaram ou atuam na política pública de plantas 

medicinal e fitoterápica, tida no conceito de políticas públicas como os atores sociais 

burocratas que executam a política pública, responderam a um questionário semiestruturado 

nos seguintes locais: na ONG Quatro Varas com 6 questionários, Posto de Saúde da Família - 

Guiomar Arruda com 2, Fundo de Apoio Comunitário – FAC com 1 e no I Seminário de 

Arranjos Produtivos Locais de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para o SUS, ocorrido na 

Casa José de Alencar com 38 questionários. 

Em termos de representatividade da população estudada, a pesquisa buscou 

alcançar a população total, caracterizando uma amostragem intencional, não probabilística. O 

grupo de gestores foi constituído por praticamente a população total, referente a seis FVs de 

Fortaleza. No grupo dos outros atores sociais nem todos se mostraram dispostos a responder 

ao questionário. Assim, no total foram realizadas 53 entrevistas, sendo 6 com os Gestores das 

FVs e 47com os profissionais que atuam nas FVs conforme ( QUADRO3).  
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Quadro 3– Quadro geral dos entrevistados 

Entrevistados 

Gestores das FVs Outros profissionais que atuam nas FVs Total 

6 47 53 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Quanto às análises dos dados obtidos referente à parte 2 e parte 3, dos objetivos 

específicos, utilizou-se a estatística descritiva e se construiu uma tipologia do sistema, com 

base em fluxograma de produção e dispensação da planta medicinal e/ou fitoterápico. No 

objetivo terceiro também se utilizou a estatística descritiva, acrescida de uma aproximação à 

análise do discurso. 

A organização e análise dos questionários foram realizadas com a tabulação das 

respostas dos atores sociais em Excel, e a estatística descritiva foi calculada no SPSS. Nas 

respostas fechadas em alternativas foi utilizada a estatística descritiva. Já as respostas abertas 

(discursivas), foram agrupadas por semelhanças de respostas aproximando-se assim de uma 

análise do discurso. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão seguem o mesmo procedimento da metodologia, sendo 

divididos em três partes: Parte 1- Construção da Linha do Tempo dos Atores Sociais 

Envolvidos na Política Pública de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos; 

4.1Parte 1 – Construção da Linha do Tempo dos Atores Sociais Envolvidos na Política 

Pública de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos. 

 

O desenvolvimento da farmácia no Brasil se deu a partir das trocas culturais entre 

os conhecimentos dos europeus de formação farmacêutica e os conhecimentos dos índios 

nativos que contribuíram para a constituição da farmacopeia colonial ou ciência farmacêutica 

brasileira (ABREU 2006, p. 7). Ao passo que foi somente em meados dos anos de 1980 houve 

uma fundamentação da farmacopeia brasileira. Entretanto, no período colonial o que 

predominava era: 

 

Segundo Silva (2008,pag. 8) “Nos registros históricos da medicina no Brasil da 

época colonial, informam sobre misturas que dão a tônica de um conservadorismo 

popular, mesclado com elementos religiosos presentes na cultura brasileira, cujas 

origens remontam à Medicina portuguesa, à arte curativa africana e a dos índios da 
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nova terra Brasil, praticadas em nossa terra por ativistas que mal conheciam as 

partes do corpo humano, exceto os jesuítas que aqui aportaram com o objetivo de 

curar corpos e almas.” Segundo Abreu (2006, pag. 20)Tanto famílias abastadas 

como a população pobre faziam uso das mezinhas, dos remédios secretos e de tudo 

aquilo que julgavam ser milagroso. Os remédios ditos milagrosos e secretos 

atendiam às concepções de cura que acompanhavam culturalmente os doentes.  

 

Portanto, esse vasto conhecimento de tratamentos pela medicina popular mantido 

nas crenças religiosas dos povos europeus, africanos e indignas que serviu como meio de 

tratamento no período colonial atendendo todas as classes sociais passou, a partir do século 

XVIII, a ser criticado coma chegada de vários médicos e de pessoas mais esclarecidas que 

sabiam ler no país, além daqueles vinculados à Companhia de Jesus (SILVA, 2008, p.8). A 

propósito, houve um afastamento entre a ciência da cura e os rituais religiosos ou de culturas 

pagãs de cura entre os médicos e as pessoas com certo conhecimento de leitura, passando a 

dar mais atenção às práticas curativas cientificamente comprovadas. 

É no século XVIII, que as ciências modernas em um progresso muito rápido 

vieram enriquecer e diversificar os conhecimentos sobre as plantas, os quais atualmente se 

apoiam em ciências tão variadas como a Paleontologia, a Geografia, a Citologia, a Genética, a 

Histologia, e a Bioquímica (MINAMI, BARRACA, 1999, p.3). 

Como exemplo de estudos avançados em plantas medicinais,  Barreiro (2001, p.5) 

relata que os estudos químicos sobre o ópio, derivado da planta Papaversomniferum,  

começaram no século XIX. Em 1804, Armand Séquin isolou seu principal componente, a 

morfina, o mais poderoso e potente analgésico conhecido.  Outras plantas tidas como 

medicinais por apresentar algum efeito no organismo humano ao serem consumidas passaram 

a ser mais pesquisadas de forma a isolar os componentes tidos como responsáveis por tais 

efeitos, e outras formas de medicamentos com bases sintéticas foram elaboradas. 

 

Hoje em dia, o custo para desenvolver medicamentos sintéticos ou semissintéticos é 

muito elevado e os trabalhos de pesquisa com plantas medicinais, via de regra, 

originam medicamentos em menor tempo, com custos muitas vezes inferior e, 

consequentemente, mais acessíveis à população, que, em geral, encontra-se sem 

quaisquer condições financeiras de arcar com os custos elevados da aquisição de 

medicamentos que possam ser utilizados como parte do atendimento das 

necessidades primárias de saúde, principalmente porque na maioria das vezes as 

matérias primas utilizadas na fabricação desses medicamentos são importadas 

(MINAMI, BARRACA, 1999, p. 3). 

 

Além de questões de custo em produção e tempo em pesquisas para 

medicamentos sintéticos como observa Barraca, tem-se a questão do acesso da população a 

medicamentos tidos mais baratos, e outras formas de tratamentos, tendo no Brasil na 8ª 
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Conferência Nacional de Saúde (CNS) a deliberação em seu relatório final pela introdução de 

práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao 

usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida (BRASIL, 1998, p. 8). 

O estado do Ceará assume o pioneirismo em relação aos outros estados 

estabelecendo sua própria política pública de plantas medicinais e fitoterápicos no estado do 

Ceará, e por meio do Regulamento Técnico (RT) da Fitoterapia no Serviço Público do Estado 

do Ceará, estabelece os requisitos mínimos sobre Boas Práticas e Controle de Qualidade no 

âmbito da fitoterapia no Serviço Público no Estado do Ceará e com objetivos específicos de: 

 

1.1 Estabelecer os critérios mínimos para estruturação e funcionamento dos serviços 

de fitoterapia, compreendendo: 

1.1.1 Infraestrutura física/organizacional e recursos humanos; 

1.1.2 Seleção, autenticação, cultivo, manejo, colheita, processamento, embalagem, 

transporte de plantas medicinais e/ou suas partes; 

1.1.3 Produção, conservação, transporte, distribuição, dispensação e 

acompanhamento do uso de plantas medicinais, seus derivados e fitoterápicos no 

Serviço Público de Fitoterapia no Estado do Ceará. (FORTALEZA, 2010). 

 

Como foi citado, esse RT estabelece as condições ou critérios mínimos para o 

desenvolvimento da fitoterapia no estado do Ceará, partindo da estrutura inicial de produção 

da planta medicinal até a dispensação do medicamento fitoterápico. A política pública 

também estabelece os atores sociais que atuaram no estabelecimento da política pública 

atribuindo na responsabilidade técnica: 

 

4.7.1 O responsável pelas atividades de cultivo, coleta, limpeza, conservação e 

transporte de plantas medicinais é o engenheiro agrônomo ou técnico agrícola. 

4.7.2 O responsável pelas atividades de extração do óleo essencial, secagem e 

trituração da droga tanto pode ser o engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, sob a 

supervisão do farmacêutico indicado pela administração municipal; 

4.7.3 O responsável pelas atividades de preparação do fitoterápico, desde os 

preparados intermediários, produto final, controle em processo, controle de 

qualidade final e dispensação, é o farmacêutico; 

4.7.3.1 A dispensação deve compreender a avaliação farmacêutica das prescrições, 

quanto à posologia, dose e via de  administração. 

4.7.3.2 Quando a dose ou posologia dos produtos prescritos ultrapassar os limites 

estabelecidos no Guia Fitoterápico, ou a prescrição apresentar incompatibilidade ou 

interações potencialmente perigosas, o farmacêutico deve solicitar confirmação 

expressa do profissional prescrito. Na ausência ou negativa de confirmação, a 

unidade de dispensação não pode aviar e/ou dispensar o produto (FORTALEZA, 

2010). 

 

Com sua experiência em FVs, o Estado do Ceará coloca em prática a sua própria 

Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio do Decreto nº 30.016, que 
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regulamenta a Lei nº 12.951, de 07 de outubro de 1999, que dispõe sobre a política de 

implantação da fitoterapia em saúde pública no estado do Ceará. 

 

4.1.1– Construção da linha do tempo da Política Pública Nacional de Plantas Medicinais e 

Medicamentos Fitoterápicos 

 

A atual Política Pública Nacional em Plantas Medicinais e Fitoterápicas não 

surgiu espontaneamente, mas se tratam de uma evolução de ideias ancoradas em leis, decretos 

e normativas etc. que visam fornecer um atendimento médico com acesso de medicamentos 

fitoterápicos na atenção básica. Logo, para compreender como surgiu essa política pública no 

Brasil, fez-se necessário estabelecer uma trajetória com os principais acontecimentos que 

levaram a atual política pública considerando não somente os aspectos nacionais, mas levando 

em consideração as expectativas e tendências internacionais representadas pelos sujeitos 

sociais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef). Como pode ser visto na Linha do Tempo (FIGURA08), a regulamentação 

dos medicamentos fitoterápicos no Brasil vem se desenvolvendo com o passar dos anos e 

junto com ele novas leis, decretos e regulamentos vão surgindo e novos atores sociais são 

incorporados.
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Figura  8- Linha de tempo dos atores sociais envolvidos na regulamentação brasileira para plantas medicinais e fitoterápicos 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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  A OMS e o Unicef promoveram em 1978 a Conferência Internacional sobre 

Atenção Primária em Saúde em Alma-Ata (BRASIL, 2006a p. 11). Ainda de acordo com 

BRASIL 2006b, Apud(OMS, 1979) nessa Conferência é recomendado aos estados-membros 

proceder a: 

 

“formulação de políticas e regulamentações nacionais referentes à utilização de 

remédios tradicionais de eficácia comprovada e exploração das possibilidades de se 

incorporar os detentores de conhecimento tradicional às atividades de atenção 

primária em saúde, fornecendo-lhes treinamento correspondente” (BRASIL 2006ap. 

11, Apud (OMS, 1979)). 
 

No final da década de 1970a Organização Mundial de Saúde– OMS criou o 

programa da medicina tradicional que recomendou aos estados-membros o desenvolvimento 

de políticas públicas para facilitar a integração da medicina tradicional e da medicina 

complementar alternativa nos sistemas nacionais de atenção à saúde, (BRASIL, 2006a p.11). 

No inicio de 1980 ocorre a descentralização do SUS, os municípios passam a ter 

mais autonomia, e a uma maior participação popular. Um marco nesse período foi à produção 

do diagnóstico nacional da oferta de práticas complementares no SUS e a criação de grupos 

de trabalho multiinstitucionais, para tratar da Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa-

Acupuntura, Medicina Antroposófica e Plantas Medicinais e Fitoterapia. (BARROS, SIEGEL 

e SIMONI, 2007). 

Em 1986 ocorreu a 8ª CNS, sendo considerado o marco  das Práticas Integrativas 

e complementares, conferência essa que deliberou em seu relatório final pela "introdução de 

práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao 

usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida” (CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE, 1986). Ainda de acordo com a 8CNS, Essa refletiu um processo de 

discussão já abordado nas pré-conferências preparatórias estaduais e municipais, tendo como 

atores sociais envolvidos quase todas as instituições que atuam no setor, representantes da 

sociedade civil, dos grupos profissionais e dos partidos políticos. 

Dois anos depois da 8° CNS, o então Ministério da Previdência e Assistência 

Social e Secretaria Geral institui a resolução CIPLAN Nº 8, de 8 de março de 1988 que  

resolve Implantar a prática de Fitoterapia nos Serviços de Saúde, assim como orientar, através 

das Comissões Interinstitucionais de Saúde (CIS), buscarem a inclusão da Fitoterapia nas 

Ações  Integradas de Saúde (AIS), e/ou programação do Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde (SUDS), nas Unidades Federadas, visando colaborar com a prática oficial da 
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medicina moderna, em caráter complementar. É quanto à assistência estabelece que: 

As  atividades assistenciais de Fitoterapia serão desenvolvidas por médicos das Instituições, 

nas Unidades Ambulatoriais e nos Hospitais; o atendimento por Fitoterapia em todas as suas 

modalidades, decorrerá de livre escolha do paciente, atendida as características do quadro 

patológico; na medida das possibilidades, as diversas especialidades médicas, poderão, em 

assim desejando e para tanto se qualificado, integrar recursos da Fitoterapia  em seu arsenal 

terapêutico (BRASIL, 1998). 

Com a 10ª Conferência Nacional de Saúde ocorrida em 1996 cujo tema era “SUS 

- Construindo um Modelo de Atenção á Saúde para a Qualidade de Vida” em seu relatório 

final aprovou a incorporação ao SUS, em todo o país, de práticas de saúde como a Fitoterapia, 

Acupuntura e Homeopatia, contemplando as terapias alternativas e práticas populares" 

(CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1996). Tal Conferência Nacional de saúde teve 

como representantes: 

 
A etapa nacional da 10ªCNS foi representada por 1260 delegados provenientes das 

Conferências Estaduais de todos os Estados da União e do Distrito Federal, 

antecedidas por quase 3.000 Conferências Municipais de Saúde. Das atividades da 

10ª CNS participaram também delegados de entidades nacionais, 351 convidados e 

1341 observadores. Há que se ressaltar que, conforme prevê nossa legislação, as 

etapas desta Conferência tiveram uma constituição paritária, com metade dos 

participantes representando usuários dos serviços de saúde. 

 

 

Observa-se que a CNS  trata da finalização de uma sequência de conferências que 

envolveram atores sociais municipais, estaduais, entidades nacionais como as entidades 

nacionais de prestadores de serviços de saúde, entidades nacionais de outros profissionais da 

área de saúde, entidades nacionais dos portadores de patologia e deficiência, Confederação 

Nacional das Associações de Moradores (CONAM) etc., e um percentual de beneficiados dos 

serviços de saúde que participaram dessas conferências em vários municípios posterior em 

todos os estados.  

Mas foi com a Resolução - RDC n.º 17, de 24 de fevereiro de 2000 que dispõe 

sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, que foi aprovado um Regulamento Técnico, 

visando normatizar o registro de medicamentos fitoterápicos junto ao Sistema de Vigilância 

Sanitária. Sendo previstos neste regulamento e na legislação específica em vigor os mesmos 

critérios aos medicamentos fitoterápicos importados (BRASIL 2000). Tendo como sujeitos 

sociais idealizadores dessa resolução a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 
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Na 1
a
 Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica - CNAF, realizada em 

2003, deliberou em seu relatório final em agilizar a revisão da farmacopeia brasileira, 

incluindo e ampliando-a em relação a produtos fitoterápicos, levando em consideração o 

caráter regional. (Ministério da Saúde, 2003, p.97). Ainda de acordo com o Ministério da 

Saúde teve como atores sociais envolvidos 906 delegados de todo o país, eleitos nas 27 

Conferências realizadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, representantes 

de entidades nacionais, convidados e visitantes.
 

A Resolução nº 338, de 06 de maio de2004, realizado pelo plenário do Conselho 

Nacional de Saúde  aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, contemplando 

em seus eixos estratégicos a definição e pactuação de ações Inter setoriais que visem à 

utilização das plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à 

saúde com respeito aos conhecimentos tradicionais incorporados, com embasamento 

científico, com adoção de políticas de geração de emprego e renda, com qualificação e 

fixação de produtores, (BRASIL, 2004). Os sujeitos sociais realizadores da resolução a 

competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde de formular, avaliar e elabora  

normas de políticas públicas de saúde; as deliberações da 12
a
Conferência Nacional de Saúde; 

as deliberações da Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica – 

Efetivando o acesso, a qualidade e a humanização na Assistência Farmacêutica, com controle 

social. 

Em 2005, o governo federal instituiu, por meio do Decreto Presidencial, uma 

comissão interministerial que envolveu transversalmente, de forma participativa e 

democrática, todos os níveis e instâncias do governo e da sociedade na coleta sistemática de 

subsídios para elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(BRASIL 2006b, p. 20). 

Essa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi aprovada em 

junho de 2006 pelo Decreto n°5.813tendo como objetivo geral garantir à população brasileira 

o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional 

(BRASIL, 2006b, p. 2). Tendo como sujeitos sociais o presidente da república que aprovou a 

Política Pública em Plantas Medicinais e Fitoterápicos e instituiu o grupo de trabalho para 

elaborar, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.  Que foi constituído por 

três servidores do Ministério da Saúde, e por um representante de cada órgão e entidade a 

seguir identificada (BRASIL, 2006a p. 1). 
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I - Casa Civil da Presidência da República; 

II - Ministério da Integração Nacional; 

III - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

IV - Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

V - Ministério da Ciência e Tecnologia; 

VI - Ministério do Meio Ambiente; 

VII - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

VIII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

IX - Ministério da Cultura; 

X - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; e 

XI - Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. 

 

Após dois anos de aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos a Portaria Interministerial nº 2.960, de 9 de dezembro de 2008 aprova o 

Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos. 

 

Art. 1º Aprovar o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

 

Art. 2º Criar o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com caráter 

consultivo e deliberativo, composto por representantes do Governo e da Sociedade 

Civil, com a atribuição de monitorar e avaliar o Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos. (BRASIL, 2008). Tendo como sujeitos sociais 

aprovadores de tal política os Ministros de Estado da Saúde, de Estado Chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

da Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Desenvolvimento Agrário, do 

Desenvolvimento Social e Combate À Fome, do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, da Integração Nacional e do Meio Ambiente. 

 

 

Com a Portaria MS/GM nº 886, de 20 de abril de 2010, o Ministro de Estado da 

Saúde, institui a Farmácia Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Levando em 

Consideração a Resolução nº 338, do Conselho Nacional de Saúde, de 6 de maio de 2004, que 

aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica; e considera a necessidade de 

ampliação da oferta de plantas medicinais e fitoterápicos que atenda à demanda e às 

necessidades locais, respeitando a legislação pertinente às necessidades do SUS na área, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, sob gestão 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, a Farmácia Viva. 

 

§ 1º A Farmácia viva, no contexto da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

deverá realizar todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o 

armazenamento de plantas medicinais, a manipulação e a dispensação de 

preparações magistrais e oficinas de plantas medicinais e fitoterápicos. 

 

§ 2º Fica vedada a comercialização de plantas medicinais e fitoterápicos elaborados 

a partir das etapas mencionadas no parágrafo primeiro. 
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Art. 2º A Farmácia Viva fica sujeita ao disposto em regulamentação sanitária e 

ambiental específicas, a serem emanadas pelos órgãos regulamentadores afins 

(BRASIL, 2010).  

 

Esta portaria do ministro do estado da saúde que institui a FV no âmbito do SUS 

atribui como atores sociais possíveis gestores da FV nas instâncias a nível estado, município 

ou Distrito Federal, além de atribuir a FV suas eventuais etapas de cultivo a dispensação e 

veta a comercialização de alguma das etapas da produção. 

Também é em 2010 que o Brasil participa do Protocolo de Nagoya, que tem como 

principal motivação a reiterada prática da Biopirataria, consubstanciada na exploração 

predatória, imprópria ou clandestina da diversidade biológica e dos conhecimentos das 

comunidades tradicionais e dos povos indígenas, dos países ricos em Biodiversidade, 

usualmente em desenvolvimento (COSTA, 2013, p.3). De acordo com esse autor, o referido 

protocolo apresenta como sujeitos membros 193 países. Apenas Andorra, a Santa-Sé e os 

Estados Unidos da América seriam os Estados não membros da Convenção do Protocolo 

Nagoya. Essa Convenção é importante tendo em vista as potencialidades e riqueza biológica 

brasileira e seu uso e exploração na biopirataria. Esta se apropria dos conhecimentos de 

plantas medicinais de vários povos indignas e quilombolas, desenvolve, e patenteia 

medicamentos a partir dessas plantas e não repassa a esses povos uma contrapartida financeira 

em reconhecimento pela contribuição e eventual descobrimento empírico das propriedades 

farmacológicas das plantas. 

A agência de vigilância Sanitária por meio da Resolução RDC nº 26, de 13 de 

maio de 2014 dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a 

notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Em seu Art. 2º esta resolução se aplica a 

produtos industrializados que se enquadram nas categorias de medicamentos fitoterápicos e 

produtos tradicionais fitoterápicos. Define os medicamentos fitoterápicos como sendo os 

obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais cuja segurança e eficácia 

sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância de sua 

qualidade (BRASIL, 2014). Já em relação aos produtos tradicionais fitoterápicos consideram 

os que são obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais cuja segurança 

e efetividade sejam baseadas em dados de uso seguro e efetivo publicados na literatura 

técnico-científica e que sejam concebidos para serem utilizados sem a vigilância de um 

médico para fins de diagnóstico de prescrição ou de monitorização.   
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4.1.2 Parte 1 – Construção da linha do tempo da Política Estadual de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos do Ceará. 

 

Além da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos  tem-se os 

avanços ocorridos nessa área no estado do Ceará, berço das FVs  no país. Teve como 

precursor o professor Francisco José de Abreu Matos, que em suas andanças pelo Nordeste 

identificou várias plantas medicinais de uso popular que, depois de estudadas, passaram a 

compor o elenco de plantas do Programa Farmácias Vivas. A mesma está vinculada à 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que veio a compor a Política Pública de Plantas 

Medicinal e Fitoterápica no Ceará, tornando-se referência para outras iniciativas de FVs em 

outros estados brasileiros. 

Logo, são observados eventos e documentos relevantes, bem como identificados 

atores sociais envolvidos na construção dessa política que levaram à regulamentação da 

mesma (FIGURA 9). 
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Figura  9– Linha de tempo dos atores sociais envolvidos na regulamentação da Política Pública de plantas medicinais e fitoterápicos do Estado do 

Ceará. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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No período de 1980 após a sua aposentadoria  o professor Matos criou na UFC o 

Projeto Farmácias Vivas. Revolucionário, de imensurável dimensão social e sentido 

científico, o Farmácias Vivas promove a utilização correta de plantas medicinais e seus 

extratos, baseada em estudos científicos, com o objetivo de tratar diversas doenças 

(BANDEIRA, 2009). Após três anos de criação do projeto FVs na UFC, no ano de 1983são 

implantadas FVs nas Prefeituras municipais de Iguatu, Mulungu, Itapajé e Redenção, ao passo 

que em Sobral a FV é implantada pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú (NUFITO, 

2014). Em 1994 a Prefeitura Municipal de Fortaleza promulgou a lei que criou o dia da Planta 

Medicinal, sendo esta no dia 21 de maio, data de aniversário do professor Francisco José de 

Abreu Matos (DIARIO DO NORDESTE, 2008). Neste mesmo ano são implantadas as FVs 

nas prefeituras municipais de Iracema e Jucás Já em Guaramiranga é implantada pelo Sítio 

Nova Olinda e novamente em Sobral na fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do 

Meio Ambiente. 

A partir de 1997 as FVs foram institucionalizadas pela Secretaria da Saúde do 

Estado do Ceará (SESA), por meio do Programa Estadual de Fitoterapia e, no mesmo ano de 

2007, foi criado o Núcleo de Fitoterápicos da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

(NUFITO/COASF).  

No ano de 1998são implantadas FVs pelas prefeituras municipais de 

Quixeramobim e Icapui em seus municípios (NUFITO, 2014). Um ano depois, em 1999a 

assembleia legislativa do Ceará decreta e  o governador sanciona a Lei Nº12.951, de 07 de 

Outubro de 1999, que dispõe sobre a Política de Implantação da Fitoterapia em Saúde Pública 

no Estado do Ceará. 

 

Art.1º - Fica o Estado do Ceará autorizado a implantar política de incentivo à 

pesquisa e à produção de produtos fitoterápicos, com o objetivo de facultar ao 

Sistema Único de Saúde - SUS, o uso de tais medicamentos na prevenção, no 

diagnóstico e no tratamento de enfermidades específicas. 

Parágrafo único - Considera-se produto fitoterápico, para os efeitos desta Lei, o 

medicamento obtido e elaborado a partir de matérias primas ativas vegetais, com 

finalidade profilática, terapêutica ou diagnóstica, com validação científica. 

 

Art.2º - A Política de que trata esta Lei compreende ações desenvolvidas pelo 

próprio Estado e por programas de parceria com municípios e consórcios 

intermunicipais de saúde. 

Parágrafo único - Os municípios e consórcios intermunicipais de saúde poderão 

desenvolver sistema próprio de produção de produtos fitoterápicos. 

 

Art.3º - Na produção de produtos fitoterápicos serão utilizadas plantas 

tradicionalmente encontradas no território estadual e que sejam cientificamente 

validadas. 
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Art.4º - As atividades relativas à Fitoterapia deverão ser desenvolvidas por médicos, 

farmacêuticos e agrônomos, dentro de suas áreas de atuação, competência e grupos 

técnicos auxiliares treinados na área. (FORTALEZA, 1999). 

 

 

Essa lei estabelece os atores sociais ou profissionais que atuarão na elaboração 

dos fitoterápicos ou dispensação, tendo médicos, farmacêuticos e agrônomos, cada um em seu 

campo de competências. E tem como ações de fitoterapia no estado iniciativas municipais, 

bem como podem apresentar parcerias entre municípios. Viabilizando desta forma a atividade 

em municípios de pequeno porte, que isoladamente não comportaria essa atividade. 

No período de 2000 a 2004 demarca um momento de ativo interesse pelas FVs 

por parte de diversas prefeituras do estado do Ceará. Em 2000, a Prefeitura Municipal de 

Itaitinga implanta sua FV. Em 2001, a Secretária Municipal de Saúde de Viçosa do Ceará e a 

Prefeitura Municipal de Umirim instalam suas FVs. Em 2002, é inaugurado o Centro de 

Fitoterápico de Viçosa do Ceará, baseadas no projeto Farmácias Vivas da UFC. Já em 2004 as 

Secretarias da Saúde dos municípios de Morrinhos e Horizonte instalam suas respectivas 

unidades (NUFITO 2014). 

 Em 2008 o Comitê Estadual de Fitoterapia, coordenado pela Dra. Mary Anne 

Medeiros Bandeira e presidido pelo professor Francisco José de Abreu Matos, por meio do 

Núcleo de Fitoterápicos da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de 

Saúde do Estado do Ceará, regulamenta  a  Lei da Fitoterapia no Estado do Ceará.  Também 

nesse mesmo ano no dia 22 de dezembro falece o Prof. Dr. Francisco José de Abreu Matos, 

idealizador do programa farmácias vivas. 

 Um ano após a regulamentação da fitoterapia no estado do Ceará algumas 

iniciativas de FVs, sendo estas a organização não governamental Fundo de Apoio 

Comunitário (FAC) em Fortaleza implanta uma unidade FV em suas dependências com o 

apoio da UFC e da prefeitura de Fortaleza, tendo como coordenadora a senhora Fátima Lemos 

(NUFITO, 2014). Os profissionais de saúde do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Álcool e Drogas/Alto da Coruja implantam sua FV. Nesse mesmo ano a Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR) estabelece a FV Maria Lúcia Fernandes em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza.  

Nesse mesmo ano de 2009 o Governador do Estado do Ceará por meio do Decreto 

Nº 30.016, de 30 de dezembro de 2009, regulamenta a lei nº 12.951, de 07 de outubro de 

1999, que dispõe sobre a política de implantação da fitoterapia em saúde pública no estado do 

Ceará e dá outras providências, e decreta: 
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Art.1º Fica a Secretaria da Saúde autorizada a implantar a política de incentivo à 

pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a produção e a inovação de produtos 

fitoterápicos, com base na biodiversidade regional, abrangendo plantas medicinais 

nativas e exóticas adaptadas, ampliando as opções terapêuticas aos usuários do SUS, 

assim como priorizando as necessidades epidemiológicas da população(...). 

 

Art.2º Deverão ser implantadas ou implementadas Farmácias Vivas nas 

Microrregionais de Saúde, garantindo o acesso às plantas medicinais e serviços 

relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da 

integralidade da atenção à saúde, considerando o conhecimento tradicional sobre 

plantas medicinais; 

 

Art.3º A Secretaria da Saúde - SESA e a Secretaria do Desenvolvimento Agrário - 

SDA estimularão as iniciativas comunitárias para a organização e reconhecimento 

das práticas tradicionais e populares com plantas medicinais, assim como as 

iniciativas de cultivo através da agricultura familiar. 

 
Art.4º A Secretaria da Saúde, através de seu Núcleo de Fitoterápicos exercerá a 

coordenação geral, no âmbito do Estado do Ceará, das ações decorrentes da política 

de incentivo à pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a produção e a inovação de 

produtos fitoterápicos. 

 

Art.5º Para efeito da aplicação da política prevista na Lei nº 12.951, de 07 de 

outubro de 1999, fica reconhecido como Horto Matriz, o Horto de Plantas 

Medicinais Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará e 

instituída como Oficial, o Horto de Plantas Medicinais do Núcleo de Fitoterápicos 

(FORTALEZA, 2010). 

 

Com esse decreto o estado passa a estabelecer as instâncias ou secretarias 

responsáveis pelo estímulo à política de plantas medicinais e fitoterápicos, cabendo à 

Secretária de Saúde a política de incentivo à pesquisa com ênfase na biodiversidade regional, 

estímulo às iniciativas comunitárias e da agricultura familiar juntamente com a Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA). Desse modo, foi ampliada a participação de atores sociais 

na política pública ao considerar as iniciativas comunitárias e a agricultura familiar que, de 

forma consistente, já vem fazendo uso de plantas medicinais e remédios caseiros a partir de 

seus conhecimentos tradicionais. 

Em2010 as prefeituras municipais de Pereiro e Novo Oriente instalam FVs em 

seus respectivos municípios (NUFITO. 2014). A reportagem do Jornal Diário do Nordeste no 

Caderno Cidade de 2011traz reportagem intitulada “Em Fortaleza Farmácias Vivas Correm o 

Risco de Desaparecer” (EM FORTALEZA, 2011). Segundo a mesma apenas a FV Lúcia Gurgel, 

localizada na UNIFOR, esta ativa em Fortaleza. Ainda segundo a reportagem  medicamentos 

eficazes e baratos poderiam estar à disposição dos mais de dois milhões de fortalezenses 

através do Programa Farmácias Vivas. Atualmente, a farmácia Lucia Gurgel ainda está 

produzindo medicamentos fitoterápicos em parceria com a prefeitura. Além dela a produção 

de fitoterápicos na unidade do NUFITO e em uma organização não governamental “IV 
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Varras” as outras farmácias vivas que não fecharam não produzem fitoterápicos, com  

exceção das Mulheres de Taoca que produzem remédios caseiros(Dados da pesquisa, 2015). 

No ano de 2012a prefeitura municipal de Sobral, por meio de sua Secretária de 

Saúde, instala uma FV.  É também nesse ano que a Secretária Municipal de Saúde de 

Fortaleza, por meio da portaria Nº 145/2012, no exercício de suas atribuições, resolve:  

 

Art. 1° - Normatizar a prescrição/transcrição de medicamentos e a solicitação de 

exames complementares e de rotina, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município 

de Fortaleza, pelos enfermeiros integrantes de equipes de saúde, em nível 

ambulatorial, nos casos de pacientes com patologias específicas dos Programas de 

Saúde Pública executados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 2° - O enfermeiro poderá fazer prescrições/transcrições subsequentes ao 

atendimento médico, de modo que a prescrição/transcrição prevista no artigo 

anterior se refira somente a medicamentos previamente estabelecidos em Programas 

de Saúde Pública e em rotinas aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Fortaleza. Tendo entre seus medicamentos previamente estabelecidos pela prefeitura 

aqueles provenientes do programa farmácias vivas, quais sejam: pomada de confrei, 

pasta d´água, pasta d´água com enxofre, sabonete de alecrim pimenta, xarope de 

cumaru, xarope de chamba, xarope de guaco, creme vaginal de aroeira, pó anti-

sépticovaginal, tintura de malva santa, tintura de alecrim, tintura de aroeira, elixir de 

aroeira, cápsula de maracujá e cápsula de erva cidreira (FORTALEZA, 2012). 

 

A referida portaria atribui à prefeitura o papel de estabelecer as regras e formas de 

atuação do profissional de enfermagem perante a prescrição de medicamentos e dos 

medicamentos provenientes de farmácias vivas, e ao profissional de saúde da enfermagem o 

de executor da política pública. Tal medida inclui na lista de medicamentos os advindos do 

programa farmácia vivas e constitui desse modo, um estímulo à produção de fitoterápicos, 

tidos como medicamentos mais baratos, bem como proporcionam ao paciente a opção de 

escolha entre os diferentes tipos de medicamentos. 

No dia 9 de dezembro de 2014, foi realizado o I Seminário de Arranjos Produtivos 

Locais de Plantas Medicinais no Estado do Ceará, promovido pelo Núcleo de Fitoterapia 

(NUFITO), da Secretaria da Saúde do Estado, tendo como objetivo apresentar o projeto de 

arranjos produtivos locais para o estado do Ceará, que será distribuído as farmácias vivas nas 

macrorregiões de a saúde. O seminário divulgou o “Guia de Procedimentos Operacionais 

Padrão para as Farmácias Vivas” e discutiu a implantação de hortos polos de plantas 

medicinais nas macrorregiões de saúde na forma de Arranjos Produtivos Locais. O seminário 

teve como atores sociais realizadores o NUFITO, e a Universidade Federal do Ceará, o evento 

contou com a presença de profissionais de saúde, acadêmicos e demais interessados, como a 

sociedade civil e os representantes das FVs de Fortaleza. 
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4.2Parte 2 – Gestores e Tipologias das Farmácias Vivas 
 

Os gestores estão ou estiveram coordenando as Farmácias Vivas no Município de 

Fortaleza, e pertencem a categorias profissionais: professor, administrador, enfermeiro, 

farmacêutico, e líder comunitário (QUADRO 4). 

 

Quadro 4– Gestores das Farmácias Vivas 

Instituição Categoria Profissional 

Fundo de Apoio a Comunidade Professor 

Quatro Varas Administrador 

CAPS - Centro de atenção psicossocial Enfermeiro 

Farmácia viva da UNIFOR - Prefeitura Municipal de Fortaleza Farmacêutica 

Escola Profissionalizante Marvin Professor 

Mulheres do movimento Itaoca Líder comunitário 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Etapas de produção das plantas medicinais e fitoterápicos Farmácias Vivas de Fortaleza 

 

O uso de plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica  é favorecido pela 

cultura da população em utilizar remédios caseiros de plantas medicinais, pela disponibilidade 

de recursos naturais no estado,  e uma biodiversidade de plantas ainda não estudada  e por 

políticas públicas como a  PPPMFEC  e  PNPMF. 

Estas políticas estão voltadas a inserção de plantas medicinais e da fitoterapia no 

SUS, e a última, voltada também ao desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, da planta 

medicinal ao fitoterápico.  

No estudo foi feito um levantamento de algumas FVs de plantas medicinais e 

fitoterápicos, a fim de caracterizar a produção, transformação, distribuição e dispensação dos 

fitoterápicos no município de Fortaleza, conhecendo a sua estrutura e dinâmica e os sujeitos 

envolvidos. Foram observados cinco sistemas de produção de FVs detalhados a seguir. 

 

Sistema de produção de plantas medicinais e medicamentos caseiros das Mulheres em 

Movimento da Itaoca 
 

A Farmácia Viva das Mulheres em Movimento da Itaoca é um espaço aberto à 

visitação de grupos de escolas e idosos, apresenta a produção de plantas medicinais e 

ornamentais (cactáceas). Seu sistema de produção é detalhado a seguir, na (FIGURA 10).  
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Figura  10– Sistema de produção Itaoca 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 Na fase de processamento das plantas medicinais apresenta um espaço físico para 

secagem e outro para elaborar os remédios caseiros, como: lambedores, garrafadas, sabonetes 

liquido e sal culinário. Possui um espaço para a produção de mudas.  A comercialização é 

realizada no próprio ambiente da FV, e nas casas dos membros da FV, apresenta  também um 

espaço de comercialização quinzenal em uma feira de produtos naturais, em uma praça do 

bairro Benfica, chegando assim aos usuários.   Também realizam a comercialização em 

espaços de eventos sempre quando são convidados. Não existem práticas de prescrição dos 

remédios caseiros, pois os mesmos não necessitam dessa recomendação, sendo de uso livre. 

 Os sujeitos sociais envolvidos nas atividades da FV constam de um histórico de 

relação com a UFC e com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Tendo a primeira instituição à 

contribuição em fornecer capacitação e mudas do Horto Matriz da UFC para os membros 

comunitários, que a princípio não apresentam formação técnica de nível superior para a 

função, mas aprenderam em capacitações e oficinas as funções das plantas medicinais em 

instituições como o NUFITO, além do conhecimento popular passado por familiares. 

A prefeitura ajuda cedendo o espaço para o funcionamento da FV, há um tempo 

contribuía com materiais de produção e visitas de técnicos agrícolas.   Atualmente a FV é 

composta por6 membros que fazem todos os processos, partindo da produção das plantas 

medicinais e das mudas, as práticas de secagens, elaboração dos remédios caseiros, até a sua 

comercialização, tendo um histórico de funcionamento de 5 anos. 

O grupo das Mulheres em Movimento da Itaoca constitui como diz Secchi (2013, 

pag. 22) atores coletivos que agem intencionalmente, buscando melhorias para o bairro e 

membros. Não se trata de atores sociais governamentais, mas sim de atores não 

governamentais em sua maioria que trabalham em busca de melhorarias. 

Entretanto, essa FV ao se considerar a regulamentação técnica das FVs não 

apresenta atores sociais responsáveis pala produção das plantas medicinais, como agrônomos 

e técnicos agrícola, e profissionais da saúde responsáveis pela elaboração do fitoterápico, 

farmacêutico, e nem por sua forma de dispensação que deveria ser via prescrição médica. 
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Além disso, por ser uma FV a forma que chega ao paciente via comercialização direta com o 

consumidor contraria a função das FV de não comercialização de plantas medicinais e 

fitoterápicos. 

Essa FV se assemelha a Farmácia Viva I, pois apresenta atividades de cultivo de 

hortas medicinais em um grupo comunitário, tornando assistida a planta “in natura”, mas não 

apresenta profissionais de saúde para orientar sobre a correta preparação e uso dos remédios 

caseiros. 

 

Sistema de produção de plantas medicinais e medicamentos Fitoterápicos da 

Organização Não Governamental Quatro Varas. 

 

A Farmácia Viva da ONG Quatro Varas é um ambiente de produção de plantas 

medicinais, que apresenta também a função de jardim da ONG, e possui um espaço para 

elaboração dos medicamentos fitoterápicos. Seu funcionamento interage com as outras 

atividades que a ONG realiza como pode ser visto na (FIGURA11). 

 

Figura  11– Sistema de produção Quatro Varas 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
 

O espaço de produção de plantas medicinais é usado como espaço de convivência 

dos usuários da mesma e de visitação de grupos de idosos e escolas. As plantas medicinais 

são utilizadas “in natura” na forma de chás, ou escalda-pés, na própria ONG para os usuários 

dos tratamentos psicológicos. Outra parte da produção das plantas medicinais se destina ao 

processamento, onde ocorrem práticas de secagens, moagem, preparação de xaropes indicado 

para tosse, gripe e resfriado, e outras formas, tinturas, mel em sachês, feito o medicamento 

fitoterápico (este é distribuído na Regional I de Saúde). A associação também distribui e 

vende a pessoas que frequentam a ONG. A Regional 1 de Saúde repassa os fitoterápicos para 

os PSF’s e os profissionais de saúde das unidades de saúde fazem a dispensação dos 

medicamentos para os usuários.  

Sujeito social envolvido historicamente apresenta relações de capacitações em 

produção de plantas medicinais e fitoterápicas com a Universidade e a presença da prefeitura 
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municipal. Na instituição Quatro Varas a produção de plantas apresenta um jardineiro como 

responsável pelas práticas de cultivo. As plantas medicinais quando utilizadas na forma in 

natura apresentam como atores sociais os sujeitos sociais responsáveis pelas práticas de 

relaxamento e massagens.  

As práticas de secagem, moagem das plantas e a elaboração de xarope, tintura, 

mel em sachê e elixir, têm como sujeitos técnicas de manipulação, uma farmacêutica que faz a 

orientação voluntariamente e uma acadêmica de Farmácia do bairro. Depois de produzidos os 

medicamentos fitoterápicos são destinados à Regional 1 para serem distribuídos nas unidades 

de saúde. Os atores sociais envolvidos nessa fase são os profissionais de saúde, estando os 

médicos e enfermeiros na condição de prescritores dos medicamentos à população. 

As etapas de produção desta FV apresentam atores não governamentais e ou do 

terceiro setor como já foi visto por Heidemann 2008. No caso, são os membros da ONG que 

atuam nas etapas de plantio, processamento e elaboração dos medicamentos fitoterápicos. Já 

os atores governamentais, tidos por Secchi 2013 como burocratas, são aqueles que realizam a 

prescrição dos medicamentos fitoterápicos na unidade de saúde, como os médicos e 

enfermeiros da Regional 1. 

A maioria dos atores sociais estabelecidos nessa FV estão contemplados pela 

política pública, com exceção a parte destinada à da produção das plantas medicinais que não 

possuem um engenheiro agrônomo e/ou técnico agrícola. Na parte da elaboração do 

fitoterápico, tem-se uma farmacêutica que atua voluntariamente. Relativamente à prescrição 

esta é feita por profissionais de saúde no SUS, e cuja distribuição é gratuita. 

Esse sistema de produção da ONG se conforma ao modelo Farmácia Viva III 

previsto na PPPMFEC. Porque se destina a preparação de fitoterápicos padronizados, de 

acordo com as BPPF, e ao SUS. 

 

Sistema de produção de plantas medicinais da Escola Profissionalizante Marvin 

 

 A Farmácia Viva da escola Marvin é um espaço de produção de plantas 

medicinais, convivência dos alunos e de visitação de grupos de idosos. As plantas medicinais 

eram usadas in natura na forma de chás na própria escola para os professores e alunos, como 

pode ser observado seu sistema produtivo na (FIGURA 12). 
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Figura  12– Sistema de produção E. P. Marvin 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Parte da produção das plantas medicinais se destinava à fase de processamento, 

onde ocorriam práticas de secagem, moagens, e fracionamento em forma de sachês. A 

distribuição dos sachês era feitas nas reuniões com os pais dos alunos ou entregues aos alunos 

participantes das práticas de cultivo, chegando assim ao consumidor final, isto é, à família do 

aluno. Vale destacar que não era realizada prática de prescrição, por se tratar de plantas 

medicinais de uso popular de consumo livre sem necessidade de prescrição médica. 

Inicialmente, os sujeitos sociais envolvidos eram os gestores (professores) da FV 

participavam das capacitações na FV da UFC no Campus do Pici, e recursos internos da 

escola proporcionavam a construção dos canteiros e sistema de irrigação, as práticas de 

cultivo e colheita ficavam a cargo de professores e alunos do ensino médio profissionalizante.  

Esta FV esteve ativa por dois anos. Em 2012 seu funcionamento foi interrompido 

em decorrência da escassez de água na escola. A FV da Escola Profissionalizante Marvin era 

composta por atores governamentais oriundos do quadro de professores da própria Escola, 

isto é, os chamados burocratas no entendimento de Secchi (2013). Entretanto, estes 

profissionais não seguiam o conceito de burocratas executores da política pública do estado. 

Eles mesmos idealizaram a FV na escola e buscaram parceria para sua construção junto ao 

orçamento da escola, além de parceria com a prefeitura e a UFC. Os alunos da escola atuavam 

como colaboradores da FV, realizando junto com os professores as práticas de cultivo. 

Corroborando com SILVA, (2008, p. 98), estes alunos são grupos de interesse pelo fato de 

serem os potenciais beneficiários do programa social FV na escola, podendo eles ser os 

responsáveis pela transformação dos problemas em questões sociais que integrarão ou não as 

agendas públicas, no caso a pauta das reuniões da escola. 

Quanto aos atores sociais previstos na legislação, como agrônomos, 

farmacêuticos, essa FV não apresentava nenhum destes. Esses sujeitos que administravam e 

coordenavam as atividades da FV eram professores e alunos da instituição. O fato das 

atividades do horto consistir em realizar a secagem da droga vegetal para posterior entrega a 
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população assistida, os familiares dos alunos, enquadra perante PPPMFEC como Farmácia 

Viva II. 

 

Sistema de produção de plantas medicinais do Fundo de Apoio Comunitário – FAC 

 

 

A FV do FAC apresenta 5 anos de funcionamento, trata-se de uma FV que 

apresenta produção de plantas medicinais para consumo interno na forma de chás, é um 

espaço de convivência e formação pedagógica, onde os alunos da educação básica do FAC 

realizam atividades de conscientização ambiental e funções das plantas medicinais, estando o 

espaço aberto a visitação de grupos de idosos da comunidade. Como pode ser observado na 

(FIGURA 13). 

 

Figura  13–Sistema de produção FAC 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Quanto ao processamento das plantas medicinais a instituição realiza as práticas 

mais simples de extração do princípio ativo das plantas, por meio de práticas de tintura com o 

alecrim pimenta (Lippiasidoides), e óleo para massagens.  

A distribuição dessa produção é feita no próprio local, não visando benefício 

econômico da instituição, sendo entregue sempre entre os membros participantes das oficinas, 

também é realizado o esclarecimento das funções medicinais das plantas presentes na FV aos 

visitantes. 

Os sujeitos sociais envolvidos são inicialmente a Universidade, que possibilitou a 

capacitação dos membros da FV, e algumas recomendações de produção Atualmente a 

instituição consta de um voluntário do bairro que faz as práticas de jardinagens e cultivo de 

plantas medicinais e fitoterápicos, e duas professoras que além de lecionarem na instituição, 

realizam atividades extras ou aulas didáticas de meio ambiente na FV. Também realizam 

atividades para a população do bairro, esclarecendo uso de plantas medicinais e algumas raras 

oficinas de elaboração de óleos para massagens e tinturas são realizadas por pessoas externas 

de instituições como prefeitura ou universidade. 
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A propósito, o fundo de apoio comunitário é uma instituição sem fins lucrativos 

que prestam serviço de ensino básico à comunidade. Estão desse modo enquadrados, no 

entendimento de Secchi (2013) em atores não governamentais ou do terceiro setor, com 

participação de professores da escola e membros da comunidade nas práticas de plantio das 

plantas medicinais. Não apresentando os atores sociais previstos na PPPMFEC, estes 

aparecem eventualmente como membros externos à instituição. 

A FV está localizada em uma escola que também é uma unidade comunitária do 

bairro.  Comparando suas atividades com o previsto na PPPMFEC, esta apresenta a produção 

do horto de plantas medicinais e orientações sobre preparação de remédios caseiros por 

profissionais externos, enquadrando-se como uma Farmácia Viva I. 

 

Sistema de produção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS/ álcool e drogas 

 

O Centro de Apoio Psicossocial / Álcool e Drogas apresenta uma FV com 6 anos 

de funcionamento. Trata-se de uma FV que apresenta produção de plantas medicinais para 

consumo interno na forma de chás, e é um espaço de convivência e formação terapêutica dos 

pacientes do CAPS. Realiza atividades de conscientização e propriedades terapêuticas e 

calmantes das plantas medicinais, ou seja, um complemento ao serviço terapêutico médico. O 

espaço não está aberto à visitação de grupos de idosos ou jovens da comunidade, como pode 

ser visto na (Figura 14). 

 

Figura  14 – Sistema de produção CAPS 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Quanto ao processamento das plantas medicinais, a instituição não realiza tais 

práticas, as plantas são consumidas “in natura”. São realizadas oficinas e orientações sobre 

plantas medicinais aos pacientes do CAPS. A dispensação dessa produção é feita por meio 

dos profissionais de saúde no próprio local, sendo entregue aos pacientes como complemento 

da medicação controlada. 
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Os sujeitos sociais envolvidos na produção das plantas medicinais são os 

funcionários do CAPS, enfermeiro e agente social, juntamente com os pacientes da unidade 

de saúde. Os profissionais de saúde também atuam no esclarecimento das funções das plantas 

no organismo e fazem sua dispensação aos usuários do serviço. 

Estes atores sociais atuam no CAPS, dialogam com as chamadas categorias de 

atores governamentais (definidas por Secchi (2013) e de Rua (2009). Conclui-se que são os 

burocratas, pois são atores sociais concursados, que não estão muito evidentes no debate de 

políticas públicas e são os executores da mesma, podendo ser chamados de atores burocratas. 

Diverge de Secchi (2013) apenas pelo fato dos atores sociais do CAPS não serem 

concursados, são apenas contratados para exercer uma função por tempo determinado. Essa 

situação é  uma realidade não só em Fortaleza, mas em muitas outras prefeituras que 

apresentam um quadro reduzido de funcionários efetivos (concursados) sendo realizados 

contratos temporários para suprir a demanda de profissionais. 

Quando observado os atores sociais da FV do CAPS e os previstos na PPPMFEC, 

observa-se a ausência de Eng. Agrônomo e ou Técnico Agrícola. As atividades de produção 

de plantas medicinais e fornecimento da mesma na forma “in natura” e a orientação sobre a 

correta preparação e uso das plantas medicinais a enquadra como Farmácia Viva I. 

 

Sistema de produção de plantas medicinais e medicamentos Fitoterápicos da Farmácia 

Viva da UNIFOR em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

  A FV da UNIFOR em parceria com a prefeitura de Fortaleza é uma FV que 

apresenta funções de ensino, extensão (realiza oficinas e orientações de uso das plantas 

medicinais), procedendo todas as etapas que inclui a produção das plantas medicinais, seu 

processamento, elaboração dos medicamentos fitoterápicos, distribuição e posterior 

dispensação aos usuários, como pode ser observado na (FIGURA 15). 

 

Figura  15 – Sistema de produção Prefeitura / UNIFOR 

 
  

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Os sujeitos sociais envolvidos nas etapas de produção das plantas medicinais são: 

um engenheiro agrônomo, tendo como responsável pelo processamento das plantas, e um 

técnico agrícola, que realiza as práticas de secagem, moagem e extração do óleo essencial. 

O engenheiro agrônomo, juntamente com os profissionais de saúde, presta um 

serviço de orientação e uso das plantas medicinais e fitoterápicas a outros profissionais de 

saúde, a escolas e universidade, por meio de oficinas e práticas de produção. Sendo a FV um 

espaço destinado à visitação de grupos escolares e universitários, prestando um serviço de 

orientação de uso correto de plantas medicinais e realização de oficinas.  Com relação à 

produção de fitoterápicos, fica responsável pela produção um profissional de saúde do Lar 

Torres de Melo. 

 A distribuição dos medicamentos fitoterápicos é realizada por um profissional de 

saúde no Lar Torres de Melo, tendo como responsável pela dispensação dos medicamentos 

fitoterápicos o farmacêutico e um enfermeiro. 

 A FV da UNIFOR, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, e uma 

FV entre uma instituição particular UNIFOR junto com um ator social, a prefeitura Municipal 

de Fortaleza. A prefeitura sede alguns atores burocratas para atuarem nas atividades de 

produção das plantas medicinais. Em contrapartida, a instituição particular produz os 

medicamentos fitoterápicos que são repassados para a prefeitura.  

Por se tratar de uma instituição de ensino, o ambiente da FV apresenta também a 

função de espaço de aprendizado, estágios e pesquisa, tendo seu público de beneficiados 

ampliados para os alunos, podendo ser colocados na definição de Secchi (2013), como atores 

sociais destinatários “indiretamente” da política pública FV em questão. 

Esse sistema de produção da FV com produção de fitoterápicos padronizados a 

enquadra no tipo Farmácia Viva III. Realizando ainda as atividades das FVs I e II, bem como 

a formação de profissionais de farmácia e espaço de pesquisas. 

 

4.2 Parte 2.1–Motivação dos Gestores Sociais nas Farmácias Vivas 
 

 

 Foi perguntado aos gestores das FV’s o que os motivara a participar da FV e se 

eles se sentiam beneficiados pelo programa? 

Sobre o que os motivou a participar profissionalmente do programa, foram obtidas 

as seguintes respostas: “a vivência com a natureza, o fato de gostar da atividade e acreditar na 

medicina alternativa, identificação com a fitoterapia e o cultivo de plantas medicinais e 

acreditar no programa”. E em relação a sua motivação é beneficiado pela FV em uma escala 



75 

 

de muito motivado/beneficiado, motivado/beneficiado, pouco motivado/beneficiado e não 

motivado/beneficiado foram observadas as seguintes respostas (QUADRO5). 

 

Quadro 5– A participação dos entrevistados na Farmácia Viva 

 

Local  de trabalho  

dos gestores 

Se sente motivado pela 

farmácia viva 

Sente-se beneficiado pela 

farmácia viva 

Fundo de Apoio a Comunidade Muito motivado Muito beneficiado 

Quatro varas Muito motivado Beneficiado 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Muito motivado Muito beneficiado 

Farmácia viva parceria UNIFOR - Prefeitura 

Municipal de Fortaleza Muito motivado Muito beneficiado 

Farmácia viva da escola Marvin Motivado Beneficiado 

Mulheres do Movimento Itaoca Muito motivado Muito beneficiado 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Praticamente todos os gestores das FV´s se sentem muito motivados pela FV, 

tendo apenas um que se sente apenas motivado, que se trata da FV em estado inativo, sendo 

observada essa motivação nas respostas abertas:  

 

 

“Por ser de fácil acesso à população, baixo custo e saudável; dos resultados 

alcançados, dos ganhos que um lambedor traz, integrado a natureza, porque oferece 

auto-cuidado, autonomia e acessibilidade aos usuários, com grande índice de 

resolubilidade nos problemas de saúde, pelo beneficio que a farmácia viva pode 

trazer, importante para a comunidade escolar” (GESTORES DAS FARMÁCIAS 

VIVAS, 2015). 

 

 

 

Já em relação ao estado de beneficiado pela FV dos entrevistados, quatro 

consideram muito beneficiados e dois apenas beneficiados, e a forma que eles se sentem 

beneficiados, parte do beneficio próprio e do beneficio que a FV oferece ao outro: 

 

Tendo o primeiro o beneficio próprio ao considerar a atividade como uma terapia, 

aumento do conhecimento próprio em capacitações, e uso da produção. Já em 

relação ao segundo, sensação de ser útil ao próximo, ser multiplicador desse 

conhecimento de plantas medicinais, e o desenvolvimento de trabalho científico com 

pesquisas sobre as plantas (GESTORES DAS FARMÁCIAS VIVAS, 2015). 

 

Os gestores das farmácias vivas se sentem motivados pela farmácia viva, e além 

de motivados sentem–se também beneficiados, mesmo nas situações que ocorreram 

descontinuidade da atividade. Os sujeitos sociais que atuavam nas mesmas apresentam um 

grau de satisfação elevada, que pode estar relacionado ao fato de fatores externos terem sido 
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os responsáveis pela descontinuidade do programa, e não problemas internos da FV, como a 

redução de água no bairro ter refletido no fechamento da atividade da FV na escola Marvin. 

 

4.3 Partes 3 - Identificação dos Entrevistados (atores sociais executores da política pública) 

 

Identificação dos Entrevistados 

 

Os entrevistados são atores sociais formados em diversas áreas profissionais. 

Portanto, a pesquisa agrupou esses sujeitos em três categorias, para fins de especificar suas 

funções e opiniões sobre a política pública de plantas medicinais e fitoterápicos: Área de 

saúde: médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de farmácia, 

agente de saúde etc. Área de agrárias: composta por engenheiro agrônomo, técnico agrícola, e 

jardineiro responsável pela produção das plantas medicinais; Outras áreas: constituída por  

professores da rede de ensino profissionalizante, auxiliares administrativos e auxiliar de 

manipulação da produção. 

 

Sexo dos entrevistados por áreas de agrupamento 

Os entrevistados da área de saúde foram 23 (60,53%) do sexo feminino e 15 

(39,47%) do sexo masculino. A área agrária apresenta um percentual bem desproporcional 

entre o sexo masculino e feminino dos entrevistados, sendo composto o percentual por 1 

(11,11%) do sexo feminino e 8 (88,89%) do sexo masculino, o agrupamento outras áreas é o 

que apresenta a igualdade entre o sexo masculino e o feminino, com um percentual de 7 

(50%) do sexo feminino e 7 (50%) do sexo masculino (FIGURA 16). 
 

Figura  16–Sexo dos entrevistados 

 
  

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 Observa-se que a Área saúde apresenta o maior percentual de profissionais do 

sexo feminino Esta situação pode estar relacionada ao fato dos cursos dessa área apresentar 

Área saúde Área agrária Outras áreas 
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uma maior procura por pessoas desse gênero. Já a Área agrária, o percentual de entrevistados 

do sexo masculino é bem maior, evidenciando uma característica da formação acadêmica no 

setor agrário; por último, Outras áreas apresentou um percentual de igualdade dos sexos. 

O agrupamento por área/atuação profissional possibilitou três grupos ou áreas que 

podem ser detalhadas a seguir (FIGURA 17), (FIGURA 18) e a (FIGURA 19). 

 

Figura  17 – Áreas dos atores sociais do agrupamento Área saúde 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 

Sobre a categoria profissional a que pertencem os entrevistados, foi observada  a maior 

participação de Acadêmicos de farmácia, com um percentual de 13 (34,2%), exercendo 

funções de pesquisa acadêmica, orientação de estágio supervisionado, trabalhos de conclusão 

de curso e estágios.  

  Em segundo lugar, têm-se os profissionais de saúde que prestam um serviço de 

massoterapia contabilizando 3 (8,0%), realizando atividades com o uso de plantas medicinais 

em escalda pés e óleos medicinais de massagens. Os agentes de saúde corresponderam a 8 

(21,1%) da pesquisa. Estes profissionais realizam perante a comunidade orientação do uso de 

plantas medicinais. 

Os farmacêuticos correspondem a5(13,2%) dos sujeitos observados na pesquisa, e 

realizam atividades de preparação de fitoterápicos, capacitações, orientações de uso das 

plantas medicinais. 

Enfermeiros com um percentual de 1 (2,1%), atuam no posto de saúde com a 

prescrição de fitoterápicos quando for o caso. Já em relação aos técnicos de enfermagem, 
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estes corresponderam a 3 (8,0%). Eles não prescrevem nem recomendam medicamentos 

fitoterápicos, o médico correspondeu a 3 (8,0%) e realizam atividades de prescrição de 

medicamentos no geral incluindo os fitoterápicos, estes não atuam na farmácia viva apenas no 

posto de saúde, mas atuam na política pública porque prescrevem os medicamentos 

fitoterápicos produzidos nas farmácias vivas e distribuídos pelas regionais de saúde no posto 

de saúde. Os auxiliares de farmácia 2 (5,4%) atuam na entrega dos medicamentos. 

A Farmácia Viva por ser um ambiente que amplia o campo profissional do 

farmacêutico, este profissional tende a apresentar maior interesse, sendo expresso pelos 

acadêmicos de farmácia Por outro lado, o fácil acesso às plantas e o convívio dos agentes de 

saúde com a população proporciona certo interesse desse profissional pela temática em 

estudo, sendo o segundo ator social em porcentagem do estudo.  

 

Figura  18 – Áreas dos atores sociais do agrupamento Área agrária 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Na área das agrárias, têm-se as seguintes categorias profissionais: o Eng.  

Agrônomo que correspondeu a 5 (55,6%) dos entrevistados da pesquisa, e o Técnico Agrícola 

com 2 (22,2%),estes atores sociais realizam as atividades de produção de plantas medicinais e 

orientações de cultivo, já os Jardineiros são2 (22,2%)dos entrevistados na área de agrárias e 

atuam nas práticas de jardinagem com cultivo de plantas medicinais em algumas farmácias 

vivas. 

 

 

 

Figura  19– Os atores sociais do agrupamento Outras áreas 
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Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Professor de escola técnica estadual correspondendo a 5(37,8%) dos questionários 

aplicados aos autores sociais de outras áreas realizando atividades de extensão da escola ou 

conciliando atividades de sala de aula com atividades de campo na farmácia viva, Auxiliar de 

manipulação na produção do fitoterápico corresponde a 2 (14,3%). Já os auxiliares 

administrativos correspondem a6 (47,9%) dos profissionais de outras categorias e realizam 

atividades administrativas em setores públicos do município bem como na farmácia viva 

(muitos como voluntário do projeto). 

 

Figura  20–Faz uso de plantas medicinais 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Foi perguntado aos sujeitos sociais se eles fazem uso de plantas medicinais, tendo 

como resposta as seguintes porcentagens: na área da saúde, 33 (88,89%) responderam que 

fazem uso de plantas medicinais e 5 (11,11%) responderam que não têm esse habito de 

consumir plantas medicinais. Já em relação ao agrupamento área agrária foram8(92,89) que  

fazem uso de plantas medicinais, e 1 (7,14%) não faz uso. Já em relação a Outras áreas 

Área saúde Área agrária Outras áreas 
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foram13 (86,84%) afirmando que fazem uso de plantas medicinais e 1 (13,16%) que não faz. 

Todas as áreas apresentaram percentuais acima de 80% que fazem uso de plantas medicinais. 

Além de observar se os sujeitos fazem uso de plantas medicinais, foi considerada 

também a frequência de uso, sendo esta: regular, de vez em quando, ou não faz uso obtendo 

as seguintes respostas, na área saúde 11 (30,6%) afirmaram fazer uso regular, 25 (68,4%) de 

vez em quando (TABELA 2). 

 

Tabela 2– Frequência de uso de plantas medicinais Área saúde 
 

O uso de plantas medicinais é Frequência 

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Regular 11 30,6 

De vez em quando 25 69,4 

Total 36 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

A área agrária apresentou como uso regular 2 (22,2%) das respostas e 6 (66,7%) 

considera fazer uso de vez em quando, tendo 1 (11,1%) que afirmam não fazer uso de plantas 

medicinais (TABELA 3). 

 

Tabela 3– Frequência de uso de plantas medicinais Área agrária 

O uso de plantas medicinais é Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Regular 2 22,2 

De vez em quando 6 66,7 

Não faz uso 1 11,1 

Total 9 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Já Outras áreas 21.4% afirmaram fazer uso regular de plantas medicinais e 71,4% 

os faz de vez em quando, restando 7,2% que não fazem uso de plantas medicinais (TABELA  

4). 

 

Tabela 4– Frequência de uso de plantas medicinais Outras áreas 

O uso de plantas medicinais é Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Regular 3 21,4 

De vez em quando 10 71,4 

Não faz uso 1 7,2 

Total 14 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 
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Em todos os resultados as Áreas de: saúde, agrárias e outras áreas; os resultados 

sobre a frequência de uso a variável “De vez em quando” prevaleceu com o maior percentual. 

Algo já esperado, tendo-se em mente que não é da cultura brasileira o consumo de chá em 

uma das refeições como o chá das 17 horas. Logo, o chá tende a ser consumido em uma 

situação de mal-estar. 

Para ampliar a compreensão do uso de plantas medicinais consideraram-se fatores 

de aprendizado. Foi perguntado como os entrevistados aprenderam a usar plantas medicinais. 

Tendo as seguintes porcentagens válidas 15 (44,1%) responderam que aprenderam com os 

pais ou avós; 3 (8,8%) com os profissionais de saúde; 11 (32,4%) têm seu conhecimento de 

plantas medicinais relacionado à formação profissional; 1 (2,9%) respondeu que aprendeu a 

usar plantas medicinais com os pais ou avós e na formação profissional; 3 (8,9%) aprenderam 

com pais ou avós, profissionais de saúde, na formação profissional, 1 (2,9%)também afirmou 

que aprendeu na região com agricultores (FIGURA 21). 

 

Figura  21– Como aprendeu a usar plantas medicinais – Área Saúde 

 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Ao ser perguntado sobre como aprendeu a usar plantas medicinais, o grupo Área 

agrária obteve as seguintes respostas de porcentagem válidas: 5 (55,6%) o que correspondeu a 

mais da metade das respostas responderam que aprenderam a usar plantas medicinais com os 

pais ou avós; 1 (11,1%) aprendeu na formação profissional; 1 (11,1%) aprendeu com os pais 

ou avós e profissionais de saúde; e os 2 (22,2%) restantes afirmaram que aprenderam a usar as 

plantas medicinais na região com agricultores.(FIGURA 22). 

 

Figura  22– Como aprendeu a usar plantas medicinais – Área agrária 
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Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Neste gráfico observa-se como é expressivo o conhecimento popular passado 

pelos pais ou avós nos sujeitos do agrupamento agrárias, tendo esse conhecimento popular e 

sua propagação aumentada ao considerar que 22,2% consideram ter aprendido as orientações 

de uso de plantas medicinais na região com agricultores. 

Ao ser perguntado sobre como aprendeu a usar plantas medicinais o grupo de 

profissionais de Outras áreas obteve as seguintes respostas de porcentagem válidas: 6 (42,9%) 

responderam que aprenderam a usar plantas medicinais com os pais ou avós; 2 (14,3%) na 

formação profissional; 4 (28,6%) profissionais de saúde; e 1 (7,1%)aprendeu com os pais ou 

avós, profissionais de saúde e na formação profissional; e 1 (7,1%) restante afirmou que 

aprendeu a usar as plantas medicinais na região com agricultor (FIGURA 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23– Como aprendeu a usar plantas medicinais – Outras áreas 
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Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

  

Novamente o aprendizado de uso de plantas medicinais por meio de pais ou avós 

é bem expressivo também em Outras áreas, evidenciando como é importante essa transmissão 

do conhecimento popular. Foi perguntado aos atores sociais se eles fazem recomendação do 

uso de plantas medicinais, obtendo as seguintes respostas (FIGURA 24). 

 

Figura  24–Recomenda o uso de plantas medicinais 

 
Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 
 

 Os resultados apontam que todas as áreas têm um percentual alto acima de 80% 

dos atores sociais fazem recomendação do uso de plantas medicinais, independente da 

formação profissional. Vê-se a prática da transmissão do conhecimento e do conhecimento 

tradicional já recebido pelos pais e avós sendo novamente passado. Área saúde apresentou 13 

(92,9%) recomendando o uso de plantas medicinais com1(7,1%) sem fazer recomendação de 

uso de plantas medicinais; a Área agrária apresentou 8 (88,9%) dos atores sociais 

recomendam o uso de plantas medicinais e 1 (11,1%) não faz recomendação; e última 

observação, as Outras áreas teve o mesmo percentual de atores sociais da Área saúde, 
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recomendando o uso de plantas medicinais com 13 (92,9%) e apenas 1 (7,1%) não fazem 

recomendações. 

Além de observar se os atores sociais recomendam o uso de plantas medicinais, 

foi observada a frequência dessa recomendação. Obtendo para a Área saúde (FIGURA 25). 

 

Figura  25–Frequência da recomendação do uso de plantas medicinais Área saúde 

 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Quanto a frequência de recomendação do uso de plantas medicinais, os 

profissionais da Área de saúde apresentaram as seguintes porcentagens: 18 (51,4%) fazem a 

recomendação Regular; 14 (40,0%)  Esporádica; 1 (2,9%) a depender do caso e 2 (5,7%)  Não 

se aplica (não recomenda), (FIGURA 26). 

 

Figura  26– Recomendação do uso de plantas medicinais Área agrária 

 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 
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 A frequencia da Área agrária apresentou as seguintes porcentagens: 5 (55,6%) 

fazem a recomendação Regular; 3 (33,3%)  Esporádica; 1 (11,1%)Não se aplica (não 

recomenda o uso de plantas medicinais) (FIGURA 27). 

 

Figura  27– Recomendação do uso de plantas medicinais Outras áreas 

 
Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Os atores sociais de Outras áreas apresentaram as seguintes porcentagens: 2 

(14,3%) responderam que fazem regularmente a recomendação das plantas medicinais; a 

maior porcentagem correspondente a 10 (71,4%) fazem regularmente;  não recomenda e a 

depender do caso corespondeurespectivamente a 1 (7,1%) da pesquisa e finalmente 1 (7,2%) 

respondeuque  depende docaso. 

 

Sobre o uso de medicamentos fitoterápicos – Recomendação e ou prescrição 

 

  Foi perguntado aos atores sociais se eles sabiam o que era um medicamento 

fitoterápico, as porcentagens obtidas são as seguintes: área saúde 28 (100%) que sim, sabe o 

que são medicamentos fitoterápicos, e as respostas abertas foram praticamente que 

“fitoterápicos são medicamentos feitos a partir de plantas medicinais, a base de plantas, 

medicamentos naturais, sem aditivos químicos” (ÁREA SAÚDE, 2015) 

  Na Área agrária 7 (88,89%) sabem o que são medicamentos fitoterápicos e 1 

(11,11%) respondeu que não sabe o que é um medicamento fitoterápico. As respostas abertas 

dos entrevistados foram praticamente que fitoterápicos são medicamentos feitos a partir de 

plantas medicinais (ÁREA AGRARIA 2015). 
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  No grupo Outras áreas 11(92,86%) afirmaram que sabem sim o que são 

medicamentos fitoterápicos, 1 (7,14%)  não sabe o que são medicamentos fitoterápicos. 

Quando se observa as respostas abertas sobre a definição de medicamentos fitoterápicos, as 

respostas ficaram nas definições que fitoterápicos são medicamentos ou remédios feitos de 

plantas (OUTRAS ÁREAS, 2015), a seguir (FIGURA 28) ilustrando as três Áreas. 

 

Figura  28– Sabe o que são medicamentos fitoterápicos 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Quanto ao local de obtenção dos medicamentos fitoterápicos pela população 

pesquisada, foi perguntado onde a Área saúde obtém os medicamentos fitoterápicos, obtendo-

se as seguintes respostas: 8 (25,2%) disseram que obtém no posto de saúde; 18 (55,6%) 

correspondendo a mais da metade dos entrevistados obtém nas farmácias; 2 (6,1%) encontram 

em feiras; 1(4%) foi a resposta para a combinação de farmácia e feiras, e farmácias e posto de 

saúde; e por ultimo 3 (9,1%) afirmaram obter os fitoterápicos em farmácia, posto de saúde e 

feiras. A obtenção em farmácia é bem expressiva, pois além dela corresponder a 55,6%, esse 

opção é citada ainda combinado com feiras, posto de saúde ampliando o consumo vindo de 

farmácias (FIGURA 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área saúde Área agrária Outras áreas 
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Figura  29–Local de obtenção dos medicamentos fitoterápicos da Área saúde 

 

 
 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Com relação aos membros da Área agrária quando perguntado sobre onde 

obtinham os medicamentos fitoterápicos, os mesmos responderam os seguintes valores: 1 

(14,3%) no posto de saúde; 4 (57,1%) têm como local as farmácias; 1(14,3%) foi também a 

resposta para feiras e a combinação em feiras com mercado apresentou 1 (14,3%)(Figura 30). 

 

Figura  30–Local de obtenção dos medicamentos fitoterápicos da Área agrária 

 
 
Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Com relação ao agrupamento Outras áreas, esta apresentou uma porcentagem com 

apenas duas opções de escolha: nas farmácias com 6 (60%) e em feiras apresentando 4 (40%) 

das respostas do grupo (FIGURA 31). 
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Figura  31 –Local de obtenção dos medicamentos fitoterápicos de Outras áreas 

 

 
 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

 

Após saber onde são obtidos os medicamentos fitoterápicos, foi perguntado como 

os atores sociais aprenderam a usar os medicamentos fitoterápicos. Tendo as seguintes 

respostas para cada área: na Área saúde 10 (27,8%) aprenderam com pais ou avós; 5 (13,9%) 

responderam com profissionais da saúde; 11 (30,5%) tiveram seu aprendizado  na sua 

formação profissional; pais e avós juntamente com profissionais de saúde foi a resposta de 1 

(2,8%); pais e avós, profissionais de  saúde e na  formação profissional  correspondeu a 

4(11,1%) e por último, locais como feiras e organizações não governamentais como o Quatro 

Varas corresponderam juntos a  1 (2,8%), como pode ser observado a seguir (TABELA 5). 

 

Tabela 5–Percentual de aprendizagem sobre uso de fitoterápicos pela Área saúde 

Aprendeu com Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Pais ou avós 10 27,8 

Profissionais da saúde 5 13,9 

Na formação profissional 11 30,5 

Pais ou avós, na formação profissional 4 11,1 

Pais ou avós, profissionais da saúde 1 2,8 

Pais ou avós, profissionais de saúde, na formação profissional 4 11,1 

Feiras, em ONG's como o Quatro Varas 1 2,8 

Total 36 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

A Área agrária apresentou as seguintes porcentagens: 1 (11,1%) aprendeu com 

pais ou avós; 2 (22,2%) responderam  com profissionais da saúde; 1 (11,1%) teve seu 

aprendizado na sua formação profissional; 2 (22.2) pais e avós juntamente com a formação 

profissional; e por último outros locais, como feiras e organizações não governamentais como 
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o 4 Varas corresponderam juntos a 3 (33,4%), conforme  pode ser observado a seguir 

(TABELA6) 

 

Tabela 6–Percentual de aprendizagem sobre uso de fitoterápicos pela Área agrária 
 

Aprendeu com  

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

relativa 

Pais ou avós  1 11,1 

Profissionais da saúde  2 22,2 

Na formação profissional  1 11,1 

Pais ou avós, na formação profissional.  2 22,2 

Outro: feiras, em ONG's como o  Quatro Varas  3 33,4 

Total  9 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

O percentual de aprendizagem sobreo uso de fitoterápicos no agrupamento Outras 

áreas apresentou os seguintes itens: 4 (30,8%) aprenderam com pais ou avós; 4 (30,8%) 

responderam  com profissionais da saúde; 2(15,4%) tiveram seu aprendizado  na sua 

formação profissional; 1(7,7%) pais e avós, profissionais de saúde e na formação profissional; 

e por último outros locais, como feiras e organizações não governamentais como o Quatro 

Varas corresponderam juntos a 2 (15,4%), como pode ser observado a seguir (Tabela 7). 

 

Tabela 7– Percentual de aprendizagem sobre uso de fitoterápicos por Outras  áreas 

Aprendeu com Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Pais ou avós 4 30,8 

Profissionais da saúde 4 30,8 

Na formação profissional 2 15,4 

Pais ou avós, profissionais de saúde, na formação profissional 1 7,6 

Outro: feiras, em ONG's como o  4 varas 2 15,4 

Total 13 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Após observar como aprenderam a usar medicamentos fitoterápicos, foi 

perguntado como obtém as informações (os meios de informação) sobre os medicamentos 

fitoterápicos. Os resultados foram os seguintes: relativamente aos meios de informação, o 

grupo Área saúde apresentou as respostas 6 (18,2%) utilizam-se de bulas para ter informações 

sobre os medicamentos fitoterápicos; 14 (42,5%) participam de capacitações; 1 (3%) Bulas e 

capacitações; 1 (3%) bulas e livros, 3 (9,1%) Bulas, graduação e capacitações; e por ultimo 8 

(24,2%) responderam que obtém as informações sobre medicamentos fitoterápicos com 

familiares, em livros, com o conhecimento popular, na internet e em organizações não 

governamentais (Tabela 8). 
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Tabela 8– Obtenção de informações sobre medicamentos fitoterápicos, Área saúde 

Meios de obtenção de informações sobre 

fitoterápicos 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Bulas 6 18,2 

Capacitações 14 42,5 

Bulas, capacitações 1 3,0 

Bulas e livros 1 3,0 

Bulas, graduação, capacitações 3 9,1 

Outros: familiares, livros, conhecimento popular, 

internet, ONGs 

8 24,2 

Total 33 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

    

Para a Área saúde, o setor de capacitações apresenta o maior percentual como a 

forma de obter informações sobre fitoterápicos apresentando o valor 42,5%. O segundo 

percentual Outros apresentou 24,2% e consistiu de respostas múltiplas dos entrevistados, 

bulas com 18,2% aparecem como terceira opção isoladamente, mas esta opção aparece 

também combinada com capacitações, livros e graduação, ampliando sua importância.  

 Na Área agrária, sobre os meios de obtenção de informações sobre fitoterápicos, 

capacitações apresentou o maior percentual correspondendo a mais da metade das respostas 

com 5 (55,6%).Os demais valores referentes a  ONG 4 Varas, Bulas, informações de terceiros 

e não faz uso de fitoterápicos correspondeu cada um a 1 (11,1%) das respostas  (TABELA 9). 

 

Tabela 9–Obtenção de informações sobre medicamentos fitoterápicos, Área agrária 

Meios de obtenção de informações sobre 

fitoterápicos 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Na ONG4 varas 1 11,1 

Bulas 1 11,1 

Capacitações 5 55,6 

Não faz uso 1 11,1 

Informações de terceiros 1 11,1 

Total 9 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

No agrupamento Outras áreas ao ser perguntado sobre os meios de obtenção de 

informações sobre fitoterápicos, a variável Outros (familiares, livros, conhecimento popular, 

organizações não governamentais) correspondeu a metade das respostas 6 (50%) capacitações 

apresentou um percentual correspondendo a 2 (16,7%); também capacitações apareceu 

combinado com livros correspondendo a 1 (8,3%); bulas, graduação e capacitações juntas 

corresponderam a 2 (16,7%) das respostas e não faz uso obteve 1 (8,3%) como pode ser visto 

na (TABELA10). 
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Tabela 10– Obtenção de informações sobre medicamentos fitoterápicos, Outras áreas 

Meios de obtenção de informações sobre 

fitoterápicos 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Capacitações 2 16,7 

Capacitações e livros 1 8,3 

Bulas, graduação, capacitações 2 16,7 

Outros: familiares, livros, conhecimento popular, 

internet, ONGs 

6 50,0 

Não faz uso 1 8,3 

Total 12 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Capacitações foi o maior percentual entre os agrupamentos área saúde e área 

agrária expressando como esses atores sociais apresentam essa preocupação em manter-se 

atualizado, tendo em capacitações a forma mais segura de obter a informação já trabalhada e 

pesquisada por profissionais. Interessante também é a presença na área saúde da variável bula 

nas outras variáveis, sendo que os profissionais ligados à saúde, têm essa vivência no seu dia 

a dia profissional, tendo assim sua presença maior que nas demais categorias.  

Também foi perguntado se os atores sociais recomendam medicamentos 

fitoterápicos, tendo as seguintes respostas: na Área saúde, o percentual de 33 (94,3%) 

correspondeu à afirmativa que sim; tendo como alternativa o não um correspondente de2 

(5,7%). A Área agrária apresentou 8 (88,9%) correspondente ao  sim, e 1 (11,1%) 

correspondeu a não. 

Já Outras áreas ao sim corresponderam 10 (90,9%) e ao não 1(9,1%) das respostas 

(FIGURA 32). 

 

Figura  32–Recomendação de medicamentos fitoterápicos 

 
 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 
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Como foram exploradas, as Áreas (saúde, agrária e outras) apresentam ambas, um 

percentual elevado de pessoas que recomendam medicamentos fitoterápicos, algo já comum 

com plantas medicinais e remédios caseiros com a passagem do conhecimento popular. 

Foram observadas também as frequências de recomendação do uso de 

medicamentos fitoterápicos, tendo como variáveis (Regular, Esporádica, A depender do caso 

ou Não recomenda) para todos os grupos nas áreas, Saúde, Agrária ou Outras áreas. 

Área saúde, 20 (60,6%) responderam que a recomendação do uso de 

medicamentos fitoterápicos é regular; 10 (30,3%) que esta é esporádica; e 3 (9,1%) 

responderam  a depender do caso (Tabela 13). 

 

Tabela 11– A recomendação do uso de medicamentos fitoterápicos é - área saúde 

A recomendação do uso de medicamentos 

fitoterápicos é 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Regular 20 60,6 

Esporádica 10 30,3 

A depender do caso 3 9,1 

Total 33 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Área agrária, 5 (55,6%) responderam que a recomendação do uso de 

medicamentos fitoterápicos é regular; 3 (33,3%) que  é esporádica; e 1 (11,1%)  que é não 

recomenda (TABELA 12). 

 

Tabela 12– A recomendação do uso de medicamentos fitoterápicos é - área agrária 

A recomendação do uso de medicamentos 

fitoterápicos é 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Regular 5 55,6 

Esporádica 3 33,3 

Não recomenda 1 11,1 

Total 9 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Outras áreas, 5 (38,5%) responderam que a recomendação do uso de 

medicamentos fitoterápicos é regular; 6 (46,1%) que  é esporádica; e 1 (7,7%)  a depender do 

caso; e 1 (7,7%)  não faz recomendação do uso (TABELA 13). 
 

Tabela 13– A recomendação do uso de medicamentos fitoterápicos- Outras áreas 

A recomendação do uso de medicamentos 

fitoterápicos é 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Regular 5 38,5 

Esporádica 6 46,1 
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A depender do caso 1 7,7 

Não recomenda 1 7,7 

Total 13 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

 A cultura de recomendar plantas medicinais se estende aos medicamentos 

fitoterápicos, sendo observada em todos os grupos essa prática, tendo sua maior expressão 

como uma recomendação regular ou esporádica. E os medicamentos mais recomendados 

segundo os agrupamentos são:  

 

 
Lambedor, chás (plantas medicinais no geral), xaropes (Cumaru, mel com abacaxi, 

guaco), pomada de (confrei, sebo de carneiro) gel de aroeira, creme de aroeira, 

extrato de (tamarindo, aroeira), elixir (aroeira, copaíba, erva cidreira, inhame), 

tintura (malva santa, espinheira santa), sabonete liquido de alecrim pimenta, gel de 

babosa, Plantaben (Plantagoovata), valeriane, ginkgobiloba, mentrasto em forma de 

comprimido, xarope de malvaísco, pó de juá, óleo de linhaça, xarope para (gripe, 

tosse, cansaço) (Área saúde, Área agrária e Outras áreas, 2015). 

 

 Observa-se uma diversidade de medicamentos fitoterápicos que a população tem 

como forma de tratamento da saúde. Estes medicamentos especificados são provenientes de 

farmácias vivas tendo seu uso gratuito na unidade de saúde ou produzida em laboratórios 

comerciais e comercializada em farmácias no geral.  Alguns são encontrados em feiras e ou 

supermercados como o sebo de carneiro que apresenta funções de tratamento da saúde e 

estético. 

Além de observar as concepções dos sujeitos sobre plantas medicinais e sobre 

medicamentos fitoterápicos, foi perguntado aos entrevistados se os mesmos sabem o que é a 

Farmácia viva, sendo as respostas abertas agrupadas por aproximação na analise do discurso a 

fim de obter as variáveis de respostas. Tendo as seguintes respostas para Área saúde - Projeto 

que tem como propósito tornar acessível para a comunidade o conhecimento científico de 

Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos 2 (10%), Unidade de produção de 

medicamentos fitoterápicos 8(40%), Produção de plantas medicinais 7 (35%), e por último,  

Remédios naturais 3 (15%) (FIGURA 33). 
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Figura  33–Definição de Farmácia Viva – Área saúde 

 
 

 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

 A Área saúde apresenta muitos atores sociais que se enquadram segundo a política 

pública de plantas medicinais e fitoterápicos, nas fases de elaboração dos medicamentos 

fitoterápicos, leva a crer que foi por isso que a definição de FV mais dada foi “Unidade de 

produção de medicamentos fitoterápicos” apresentando o maior percentual. Em segundo 

lugar, tem-se a definição de FV como sendo “Produção de plantas medicinais”, que também 

tem sua justificativa, sabendo-se que a maioria das farmácias vivas não chegam a produzir os 

medicamentos fitoterápicos, estes atores sociais acabam por não considerar essa etapa como 

algo da FV. 

Na Área agrária 1 (16,7%) respondeu que se trata de um projeto com propósito de 

tornar acessível para a comunidade o conhecimento cientifico de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos, e 5(83,3%) responderam que se trata de produção de plantas 

medicinais (FIGURA 34). 
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Figura  34– Definição de Farmácia Viva – Área agrária 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

  

Esse agrupamento apresentou o maior percentual de respostas na definição de 

produção de plantas medicinais, por se tratar de um agrupamento Área agrária, onde seu 

ambiente de trabalho está ligado de certa forma a tal definição, torna-se compreensível essa 

definição ligada ao setor de atuação do profissional. 

O agrupamento outras áreas apresentou as seguintes respostas: 4 (44,4%) projetos 

com propósito de tornar acessível à comunidade o conhecimento científico de PMF, 3(33,4%) 

Unidades de produção de medicamentos fitoterápicos, 1 (11,1%) Produção de plantas 

medicinais, 1 (11,1%) Remédios naturais (FIGURA 35). 
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Figura  35– Definição de Farmácia Viva – Outras áreas 

 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

  

Por apresentar nesse agrupamento muitos atores sociais ligados à parte 

administrativa da farmácia viva, este agrupamento apresentou o maior percentual de definição 

da FV como “um projeto que tem como propósito tornar acessível à comunidade o 

conhecimento cientifico de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos”, os sujeitos 

estão mais ligados a definições sociais do projeto FV. 

Observando as definições apresentadas anteriormente, não existe uma definição 

mais correta que a outra, pois todas as definições compõem o significado ou as funções do 

projeto FVs, e suas variações estão relacionadas ao setor que os atores sociais atuam na 

política pública. 

Para se observar como a PNPMF via FVs, está sendo desenvolvida a fim de 

proporcionar aos atores sociais um grau de envolvimento, motivação e senti benefício próprio, 

foram feiras as seguintes indagações(QUADRO6). 

 

Quadro 6– A participação dos entrevistados na Farmácia Viva 

 

ÁREAS 

Se sente envolvido 

pela  FV 

Se sente motivado pela 

FV 

Sente-se beneficiado pela 

FV 

 Á
re

a
 s

a
ú

d
e
 

 

Muito envolvido 

4 (33,2%) 

Muito motivado 

9 (75,0%) 

Muito beneficiado 

7 (53,8%) 

Envolvido 

7 (58,6%) 

Motivado  

2 (16,8%) 

Beneficiado 

4 (30,8%) 

pouco envolvido 

1 (8,2%) 

pouco motivado 

1 (8,2%) 

pouco beneficiado 

1(7,7%) 

Não participo 

0 (0%) 

Não participo 

0 (0%) 

Não beneficiado 

1 (7,7%) 
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 Á

re
a

 a
g

rá
ri

a
 

Muito envolvido 

5 (55.6%) 

Muito motivado 

5 (55,6%) 

Muito beneficiado 

2 (22,2%) 

Envolvido  

3 (33,3%) 

Motivado 

3 (33,3%) 

Beneficiado 

5 (55,6%) 

Pouco envolvido 

1 (11,1%) 

Pouco motivado  

1 (11,1%) 

Pouco beneficiado 

2 (22,2%) 

Não envolvido 

0 (0%) 

Não motivado 

0 (0%) 

Não beneficiado 

0 (0%) 

    

 O
u

tr
a

s 
á

re
a

s 

Muito envolvido 

4 (33,3%) 

Muito motivado 

9 (75,0%) 

Muito beneficiado 

7 (53,8%) 

Envolvido 

7 (58,4%) 

Motivado 

2 (16,7%) 

Beneficiado 

4 (30,8%) 

Pouco envolvido 

1(8,3%)  

Pouco envolvido 

 (8,3 %) 

Pouco beneficiado 

1 (7,7%) 

Não envolvido 

0 (0%) 

Não motivado 

0 (0%) 

Não beneficiado 

1 (7,7%) 

 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Na Área saúde, a observação do envolvimento dos sujeitos desse grupo obteve os 

seguintes resultados: muito envolvido4 (33,2%), Envolvido 7 (58,6%), pouco envolvido 1 

(8,2%). A Área agrária apresentou os seguintes resultados: Muito envolvido 5 (55.6%), 

Envolvido 3 (33,3%), Pouco envolvido 1 (11,1%). Outras áreas, apresentou muito envolvido 

4 (33,3%), Envolvido 7 (58,4%), Pouco envolvido 1(8,3%). 

Sobre o envolvimento, percebe-se que a Área agrária apresenta o maior percentual 

de atores sociais muito envolvidos. Este fato pode estar relacionado ao contexto atual da FV, 

sendo esta em grande parte apenas produtoras de plantas medicinais e realizadoras de oficinas 

e esclarecimento à população do uso de plantas. Há um maior envolvimento do setor agrário 

nesse tipo de estrutura da FV. Esse envolvimento dos atores sociais é expresso a seguir: 

satisfação ligada ao trabalho, satisfação pessoal e formação profissional. 

 

Ligado ao trabalho: “prescrevo, na forma de ajudar o outro na distribuição do 

medicamento natural a população, alternativas de tratamento de doenças”; 

Satisfação pessoal: “Me sinto envolvido porque já fui paciente, pelo conhecimento 

e alternativas de tratamento de doenças, recebimento das plantas medicinais”; 

Formação profissional: “estagio voluntário, pesquisa, atividades da escola, 

acompanhando alunos em estágio na FV, iniciação cientifica, atividades realizadas 

na faculdade, nas capacitações profissionais e na assistência técnica” (ÁREA 

SAÚDE, ÁREA AGRÁRIA E OUTRAS ÁREAS, 2015). 
 

Sobre a motivação dos atores sociais têm-se os seguintes dados: Área saúde, 

muito motivado 9 (75%) Motivado 2 (16,8%), pouco motivado 1 (8.2%);Área agrária: Muito 
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motivado 5 (55,6%), Motivado 3 (33,3%), Pouco motivado 1 (11,1%); e Outras áreas:  Muito 

motivado 9 (75%), Motivado, 2 (16,7%), Pouco envolvido (8,3 %). 

 O maior percentual de muito motivado foi na Área saúde e o grupo Outras áreas, 

tendo por último a Área agrária, essa motivação está relacionado a: satisfação pessoal e 

atuação profissional 

 
Satisfação pessoal: “vínculos de amizade estabelecido nas atividades da FV, 

amizade feita no Quatro Varas, o ambiente que é legal e relaxante, porque posso 

pegar plantas e remédios caseiros da farmácia e pelos conhecimentos adquiridos” 

Atuação profissional: “é de ajuda para pessoas que não precisa usar outro tipo de 

medicamento, além de ser natural, por ser um produto natural, fácil acesso, 

cientificamente comprovado, incentivo, pois é uma oportunidade de produzir 

tratamento com baixo custo, sempre me interesso pelo campo de estudo com plantas 

medicinais e acredito no potencial terapêutico das mesmas” (ÁREA SAÚDE, ÁREA 

AGRÁRIA E OUTRAS ÁREAS, 2015). 

 

 Sobre a condição que os atores sociais se sentem, de muito beneficiados, 

Beneficiado, Não beneficiado e não participa, foi observado para os três grupos que na Área 

saúde, muito beneficiado 7 (53,8%), beneficiado4 (30,8%) pouco beneficiado1(7,7%) não 

beneficiado1 (7,7%); Área agrária, muito beneficiado 2 (22,2%), beneficiado5 (55,6%), pouco 

beneficiado 2 (22,2%); Outras áreas, muito beneficiado 7 (53,8%), beneficiado 4 (30,8%), 

pouco beneficiado 1 (7,7%) e não beneficiado 1 (7,7%). 

 A área saúde apresentou o maior percentual de atores sociais que se sentem muito 

beneficiados pela política pública, este fato pode estar relacionado a questão de ser esses 

atores sociais quem recebem e ou participam da fase final da política pública que é a 

elaboração do fitoterápico e a sua dispensação quando a FV tem essa estrutura e produção, 

tendo como segundo colocado muito beneficiado Outras áreas, seguido pela Área agrária. 

Como pode ser observado nos depoimentos a seguir esse benefício próprio este relacionado 

atendimento, qualidade dos medicamentos, conhecimento e o valor econômico. 

 

Atendimento: “Porque na hora que precisar é acolhido pela farmácia, no ambiente 

relaxando e se sentindo bem; Qualidade dos medicamentos: adquirindo produtos 

naturais de ótima qualidade, adquirindo produtos naturais de ótima qualidade, mais 

alternativas de tratamento, porque se você consumir medicamentos químicos tem 

mais propensão a efeitos colaterais, menos efeitos colaterais,  já os medicamentos 

naturais tem menor propensão a efeitos colaterais; valorização da cultura popular; 

Conhecimento: com o conhecimento e a aplicabilidade deste saber na minha 

qualidade de vida e dos meus parentes, conhecimento fitoterápico, aumentou meu 

conhecimento sobre plantas medicinais, pelo uso e preparações; Valor econômico: 

pelo uso e baixo valor dos medicamentos(ÁREA SAÚDE, ÁREA AGRÁRIA E 

OUTRAS ÁREAS, 2015). 
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Como pode ser visto nos diálogos citados os atores sociais se sentem 

beneficiados, pelo ambiente da FV, pelo aumento do conhecimento das plantas medicinais, e 

o baixo valor dos medicamentos fitoterápicos. 

Foi observada a opinião dos atores sociais quanto a continuidade e ou 

descontinuidade de alguns programas de farmácia viva no Município de Fortaleza, obtendo as 

seguintes respostas por grupo de profissionais por áreas, saúde, agrária e outras. Na Área 

saúde, responderam que a continuidade da FV no município de Fortaleza pode estar 

relacionado a 16 (47,1%). Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 10 (29,9%) Pela 

maior participação da população atendida nas atividades de produção; 2 ( 5,9 %) Mudança de 

contexto político, ao interesse instituições onde existe a FV, pela maior participação da 

população atendida nas atividades de produção, corresponderam a 2 (5,9%); 

 A participação de Agricultores familiares; os profissionais de saúde se sentem 

envolvidos, motivados e beneficiados pela PNPMF e a participação de Agricultura Familiar; 

os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela PPPMF, 

mudança no contexto político; e Não sabe correspondeu a 1 (2,9%) cada um (TABELA14). 

 

Tabela 14– Continuidade da farmácia viva - Área saúde 

Continuidade da farmácia viva no seu município, esta pode ser 

relacionado 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF 

16 47,1 

Pela maior participação da população atendida nas atividades de 

produção 

10 29,4 

A participação de Agricultores familiares 1 2,9 

Mudança de contexto político 2 5,9 

Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF, a participação de Agricultura Familiar. 

1 2,9 

Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF, mudança no contexto político. 

1 2,9 

Ao interesse instituições onde existe a FV, pela maior participação 

da população atendida nas atividades de produção. 

2 5,9 

Não sabe 1 2,9 

Total 34 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

A maior atribuição a continuidade da FV está relacionado aos profissionais de 

saúde 16 (47,1%) dos profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e beneficiados 

pela Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.  Em segundo lugar, a população 

atendida10 (29,9%) pela maior participação da população atendida nas atividades de 
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produção, juntas essas respostas contribuem com mais de dois terços das respostas 

envolvendo os atores sociais aplicadores da política pública e a população atendida pelo 

serviço. 

No agrupamento Área agrária, apresentou como maior porcentagem desse grupo a 

mesma opção da Área saúde, tendo a seguinte porcentagem 4 (50,0%). Profissionais de saúde 

se sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela Política Pública de Plantas Medicinais e 

Medicamentos Fitoterápicos; as demais respostas a 4 categorias apresentaram percentuais de 

1(12,5%) e destas duas aparecem combinando opções com a porcentagem maior, ampliando a 

importância dos profissionais de saúde no contexto da política pública (TABELA15). 

  

Tabela 15– Continuidade da farmácia viva – Área agrária 

Continuidade da farmácia viva em seu Município Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF 

4 50,0 

Mudança de contexto político 1 12,5 

Profis. de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF, Participação de AF 

1 12,5 

Profissionais de saúde sente-se envolvidos, motivados  e 

beneficiados pela PPPMF e pela maior participação da 

população 

1 12,5 

Não sabe 1 12,5 

Total 8 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Logo, a Área agrária vem concordar com a Área saúde, ao atribuir maior valor de 

respostas aos profissionais de saúde se sentirem envolvida, motivados e beneficiados pela 

PNPMF. 

No agrupamento Outras áreas apresentou a seguinte porcentagem 6 (50,0%) dos 

profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela Política Pública 

de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos; em segundo lugar com 2 (16,7%) 

apresentou como alternativa a maior participação da população atendida nas atividades de 

produção devido ao interesse de instituições onde existe a farmácia viva, pela maior 

participação da população atendida nas atividades de produção; Por ultimo com 1 (8,3%) tem-

se as seguintes respostas, Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PNPMF, a participação de Agricultura Familiar; 1 (8,3%) Não sabe 

(TABELA 16). 

Tabela 16– Continuidade da farmácia viva - Outras áreas 

Continuidade da farmácia viva em seu município Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 
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Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF 

8 53,3 

Pela maior participação da população atendida nas atividades 

de produção 

3 20,0 

Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF, a participação de AF 

1 6,7 

Interesse instituições onde existe a FV, pela maior 

participação da população atendida nas atividades de 

produção 

2 13,3 

Não sabe 1 6,7 

Total 15 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Também Outras áreas vêm concordar com a Área da saúde e agrárias, ao atribuir a 

maior porcentagem da continuidade da FV aos profissionais de saúde se sentirem envolvidos, 

motivados e beneficiados pela PNPMF. 

Todas as áreas quando questionadas sobre a continuidade da FV atribuem esta 

situação aos executores da política pública ou, como diria Secchi (2013), aos burocratas tendo 

a seguinte resposta “Profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e beneficiados 

pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos”. 

Também foram observadas a opinião dos atores sociais quanto à descontinuidade 

(situação de inativa) das FVs e os possíveis casos que a levaram e este estado de inatividade. 

Segundo esses atores sociais as relações de inatividades das FVs estão relacionadas a diversos 

fatores: como não se sentirem envolvidos pela política pública, mudança no contexto político 

entre outras respostas apresentadas para os grupos da Área saúde, Área agrária e Outras áreas. 

Na Área saúde, responderam que a descontinuidade de algumas FV no Município 

de Fortaleza pode estar relacionada, em maior porcentagem, 37,5% Os profissionais de saúde 

não se sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela Política Pública de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, seguido por 10 (31,1%) Mudança de contexto político; 3 (9,4%) 

foi a resposta para as seguintes alternativas: (pela menor participação da população atendida 

nas atividades de produção e ,descontinuidade ou questão política, indústria farmacêutica 

fraca, formação dos médicos sem base fitoterápica, falta de investimento). 2 (6,3%) Não sabe 

responder e os demais 1 (3,1%) atribuíram a não participação de agricultores familiares, e a 

combinação de Os profissionais de saúde não se sentem envolvidos, motivados e beneficiados 

pela PPPMF; e a não participação de Agricultores familiares (TABELA 17). 

 

Tabela 17–Descontinuidade das atividades das farmácias vivas – Área Saúde 

Descontinuidade das atividades das farmácias vivas no seu 

município 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 
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Os profissionais de saúde não se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PNPMF 

12 37,5 

Pela menor participação da população atendida nas atividades de 

produção 

3 9,4 

A não participação de Agricultores familiares 1 3,1 

Mudança de contexto político 10 31,3 

Os profissionais de saúde não se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF; e a não participação de AF 

1 3,1 

Descontinuidade ou questão política, indústria farmacêutica fraca, 

formação dos médicos sem base fitoterápica, falta de investimento. 

3 9,4 

Não sabe 2 6,3 

Total 32 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

 

Logo, os profissionais de saúde e a situação de não se sentirem envolvidos, 

motivados e beneficiados pela PNPMF corresponde ao principal responsável pela inativação 

da FV, seguido pela mudança no contexto político, quando as ações dos atores 

governamentais municipais deixam de visar a política pública em questão, e ou quando ocorre 

mudança de partido político nas eleições municipais. As demais respostas apresentam 

influência na primeira ao afetar esses profissionais causando a falta de envolvimento, 

motivação e benefício próprio. 

Na percepção da Área agrária têm-se as seguintes respostas para a 

descontinuidade das FV: 2 (25%) atribuíram às alternativas seguintes os profissionais de 

saúde não se sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela PPPMF; Descaso político, 

questão política, da indústria farmacêutica e da formação dos médicos sem o contexto de 

medicamentos fitoterápicos, falta de investimento. As demais atribuições corresponderam 

cada uma a 1 (12,5%) sendo estas, Menor participação da população atendida nas atividades 

de produção; Mudança no contexto político; Os Profissionais de saúde não se sentem  

envolvidos, motivados e beneficiados pela PNPMF; e a não participação da Agricultura 

Familiar; e por último  “Não sabe o motivo” (TABELA 18). 

 

Tabela 18–Descontinuidade das atividades das farmácias vivas – Área Agrária 

Descontinuidade das atividades das farmácias vivas no seu 

município 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 Os profissionais de saúde não se sentem envolvidos, motivados e 

beneficiados pela PPPMF 

2 25,0 

Menor participação da população atendida nas atividades de  

produção 

1 12,5 

Mudança de contexto político 1 12,5 

Os Profissionais de saúde não sentem se envolvidos, motivados  e 

beneficiados pela PPPMF; e a não participação da  Agricultura 

Familiar 

1 12,5 
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Descontinuidade política, questão política, da indústria farmacêutica 

e da formação dos médicos, falta de investimento 

2 25,0 

Não sabe 1 12,5 

Total 8 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 
 

A Área agrária atribui maior importância ao contrário das demais áreas a dois 

fatores, os profissionais de saúde não se sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela 

PNPMF; Descontinuidade política, questão política, da indústria farmacêutica e da formação 

dos médicos, falta de investimento. O primeiro fator seria o efeito ou a consequência e o 

segundo fator a causa. Os atores sociais ou os burocratas são os executores da política pública 

e passam a não se sentir envolvidos, motivados e beneficiados pela PNPMF ao ter uma 

redução de incentivos ou como apontaram uma descontinuidade dos Atores governamentais 

perante a política pública. 

No agrupamento Outras áreas apresentaram como maior porcentagem desse grupo 

com a seguinte porcentagem de 3 (30%) Descontinuidade ou questão política, indústria 

farmacêutica e da formação dos médicos, falta de investimento; tendo como segundo lugar em 

porcentagens 2 (20%) Profissionais de saúde se sentem envolvidos, motivados e beneficiados 

pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos; Pela menor 

participação da população atendida nas atividades de produção; e Mudança no contexto 

político; 1 (10%) Não sabe o motivo da descontinuidade (Tabela 19). 

 

Tabela 19– Descontinuidade das atividades das farmácias vivas – Outras Áreas 

Descontinuidade das atividades das farmácias vivas no seu 

município 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Os profissionais de saúde não se sentem envolvidos, motivados 

e beneficiados pela PPPMF 

2 20,0 

Pela menor participação da população atendida nas atividades 

de produção 

2 20,0 

Mudança de contexto político 2 20,0 

Descontinuidade ou questão política, indústria farmacêutica e 

da formação dos médicos, falta de investimento. 

3 30,0 

Não sabe 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Elaboração da pesquisa (2015). 

  

Como foram apresentado fatores diversos refletem na descontinuidade do 

programa FV no município, entre os grupos as respostas convergem para dois fatores que na 

política pública seriam: Descontinuidade ou questão política, indústria farmacêutica e da 

formação dos médicos, falta de investimento. A questão política está pautada nas mudanças 



104 

 

de interesse dos gestores municipais, priorizando ou não as ações de práticas integrativas 

complementares como a FV. Não existe uma “indústria farmacêutica na FV” que venha 

impulsionar a produção de medicamentos fitoterápicos, também os entrevistados questionam 

a formação médica e sua ligação com os fitoterápicos, a falta de investimentos no setor 

impossibilita a continuidade da FV.    

Já em relação aos profissionais de saúde, estes tendem a não se sentir envolvidos, 

motivados e beneficiados pela PNPMF quando os fatores apresentados antes vêm a interferir 

nas suas ações de execução da política pública. 

Sobre sugestões para a melhoria do Programa Farmácias Vivas, os atores sociais 

das Áreas: Saúde, Agrárias e Outras apresentaram as seguintes sugestões agrupadas por 

semelhanças em Incentivo público, capacitações, prestação do serviço, estrutura e divulgação, 

apresentadas a seguir: 

 
Incentivo público: financeiro, administrativo e espaços físicos; Capacitações: mais 

capacitações aos profissionais da saúde e a população no geral, realizações de 

oficinas; Prestação do serviço: Mais pessoas colaborando, integração [da farmácia 

viva] com o serviço [dispensação ou prescrição dos medicamentos fitoterápicos], 

realizar e ter capacitações aos profissionais e a população, mais opções de 

medicamentos fitoterápicos na unidade de saúde; Estrutura: ampliação do 

programa, aumento das farmácias viva, e ampliação do horto matriz; Divulgação: 

em teve, rádio, folder dos serviços prestados como oficinas e capacitações, e dos 

benefícios de se utilizá-lo um medicamento fitoterápico, assim como o seu custo 

inferior ao medicamento não fitoterápico. (ÁREA SAÚDE, ÁREA AGRÁRIA E 

OUTRAS ÁREAS, 2015). 

 

 

 Essas sugestões são reflexos da observação dos atores sociais sobre a política 

pública em questão, elas se agrupam em questões de incentivo público, na prestação do 

serviço, a estrutura e por último a divulgação dos serviços da política pública. 

 

5  CONCLUSÃO 
 

A conclusão desta dissertação segue o mesmo esquema da metodologia, sendo 

assim dividida em três partes correspondentes a metodologias adotadas e os objetivos e 

hipóteses observados e esperados. 

 

5.1 Parte 1 – Construção de duas linhas do tempo dos autores sociais envolvidos na Política 

Pública de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos a Nível Estadual e Nacional. 

A atual Política Pública de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PPPMF), em 

âmbito Nacional, considerando os eventos históricos e atores sociais envolvidos que foram 
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apresentados, sugere que a mesma foi pensada e estruturada por diversos atores sociais como 

os profissionais de saúde, políticos, sociedade civil, em várias reuniões, comissões nas esferas 

municipais, estaduais, e nacional bem como internacional contextualizado no tempo e com a 

participação do país nas conferências da organização mundial da saúde. 

Quando se considera as relações de causa e efeito, observa-se que cada 

regulamentação na forma de portaria, decreto, que levaram a atual política pública de plantas 

medicinais e fitoterápicos, apresenta uma relação anterior de causa, representada por 

manifestações da sociedade civil juntamente com os profissionais de saúde em conferências 

de saúde nas esferas municipal, estadual, nacional bem como internacional. Assemelhando-se 

ao “Modelo do Processo” de Heidmann ou “Ciclo de Políticas Públicas” como observaram 

Secchi (2013); Heidemann (2008) e Silva (2008).  

Esse ciclo de políticas públicas, que teve ou ainda tem sua percepção nos 

problemas sociais ligados a saúde e custo de medicações da atenção básica e formas de 

tratamento alternativo, chama à atenção de parte ou grupo da população e partidos políticos, 

passando a ser assunto de discussão de grupos de interesse em eventos como conferências 

regionais de saúde chegando assim à agenda do governo que encaminha para o corpo técnico 

a formulação de alternativas de políticas públicas para resolver o problema. Com a aprovação 

no legislativo dessas portarias, decretos, a política pública passa a fase de implantação, 

envolvendo várias instituições governamentais, Estado e Município que seria a fase atual de 

muitos estados a exemplo o Ceará que está expandindo a PPPMFC em forma de “Arranjos 

Produtivos Locais de Plantas Medicinais” nas regionais de saúde do Estado.  

 

5.2 Partes 2 – Gestores e Tipologias das Farmácias Vivas 

 

Por meio dos Gestores das FVs foi possível caracterizar a produção, 

transformação, distribuição (entrega dos medicamentos nas unidades de saúde) e dispensação 

dos fitoterápicos das FVs do Município de Fortaleza, obtendo 6 tipologias correspondente 

cada uma a uma FV que permitiu conhecer a sua estrutura e dinâmica, e os sujeitos 

envolvidos. 

Observando os sistemas de produção de plantas medicinais, fitoterápicos e ou 

remédios caseiros, presentes no município e comparando com a proposta da legislação em 

vigor, observa-se que as farmácias vivas adquiriram uma dinâmica própria de funcionamento 

de produção autossustentável, produzindo toda matéria prima vegetal necessária, sem 

necessitar de produção externa. Seus sujeitos sociais estabelecidos na política pública nem 
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sempre aparecem nos modelos e outros atores sociais passaram a compor a FV como 

professores e líderes comunitários. Essa postura de autoprodução ainda não estabelece a 

inserção dos agricultores familiares nesse sistema, contrariando parte dos objetivos da política 

pública de inserir esses sujeitos sociais na política pública.   

Nem todas as FVs chegam a produzir o medicamento fitoterápico, tendo boa parte 

delas apenas a produção de plantas medicinais, orientações de uso, funções das plantas e 

algumas oficinas. Nestas FVs outros atores sociais são incluídos, tendo uma grande 

contribuição os professores de educação do médio profissionalizante. O primeiro representado 

na (Escola do FAC) e o segundo na (Escola Profissionalizante Marvin). Também é bem 

expressiva a participação dos alunos destas instituições que são ao mesmo tempo sujeitos 

beneficiados e participantes da produção. Por se tratar apenas de produção de plantas 

medicinais de uso popular, práticas de dispensação e prescrição não são necessárias, portanto, 

não aparecem os atores sociais estabelecidos na política pública que exercem essa função, 

como enfermeiros e médicos e farmacêuticos. 

  O exemplo de FV com produção de medicamentos fitoterápicos é a Ong Quatro 

Varas, que realiza a produção das plantas medicinais seu processamento e produção do 

fitoterápico. Contudo, esta FV vai além, tendo em seu espaço um centro de atendimento 

psicológico que faz uso in natura das plantas medicinais associados ao tratamento da terapia 

em grupo e práticas de relaxamento. Seus atores sociais envolvidos são basicamente os 

estabelecidos pela política pública quando observado a elaboração dos fitoterápicos, 

distribuição dos mesmos na Regional de saúde e posterior PSF para ser realizado a 

dispensação e ser prescrito a população. Entretendo falta a presença de um agrônomo ou 

técnico agrícola para realizar e coordenar as práticas de cultivo das plantas medicinais, essa 

tarefa fica a cargo de um jardineiro do bairro que tinha já um histórico de experiência com 

horticultura e jardinagem. 

A FV da UNIFOR com parceria da Prefeitura Municipal de Fortaleza apresentava 

todos os atores sociais previstos na política pública, com agrônomo, técnico agrícola, 

farmacêutico, enfermeiro, e as práticas de dispensação por profissionais de saúde no Lar 

Torres de Melo.  

Esses sistemas de produção não apresentam entradas externas de produção 

familiar, situação até entendida ao se observar que se trata de uma região metropolitana onde 

a agricultura não é tão expressiva, entretanto ao se observar o sistema de produção Quatro 

Varas, este apresenta no setor de produção um jardineiro que já atuou na agricultura urbana 

em horticultura. Além de técnicos de manipulação das plantas medicinais, todos os membros 
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do bairro-sede da FV, vindo de certa forma contextualizar com a proposta da política pública 

de incorporar agricultores familiares nas etapas de produção dos fitoterápicos. 

Ao ser observada a hipótese sobre a FVs, a estrutura, seja em forma de rede de 

relações sociais e/ou cadeia de produção, dos fitoterápicos se estabelece uma relação 

condizente com os objetivos da política pública Estadual e Federal vigente no sentido de 

envolver, motivar e beneficiar os sujeitos sociais participantes obteve-se como respostas 

praticamente que todos os gestores das farmácias vivas se sentem motivados pela farmácia 

viva, e além de motivados sentem - se também beneficiados.  

5.3 Partes 3 - Identificação dos Entrevistados (atores sociais executores da política pública) 

 

Nesta parte foram observadas as respostas dos atores sociais executores da 

política pública, que foram agrupadas em três áreas, a saber: Área saúde, Área agrária e 

Outras áreas. Concluiu-se que esses sujeitos ao somar as variáveis “muito envolvido, e 

envolvido”; “muito motivado, motivado”; e “muito beneficiado, beneficiado” apresentaram 

cada agrupamento mais de 80% das respostas.  Evidenciando como os atores sociais se 

sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela política pública de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos. Vindo assim a concordar com a hipótese sobre a FVs que a 

estrutura, seja em forma de rede de relações sociais e/ou cadeia de produção, dos fitoterápicos 

se estabelece uma relação condizente com os objetivos da política pública Estadual e Federal 

vigente no sentido de envolver, motivar e beneficiar os sujeitos sociais participantes. 

Outra hipótese que teve sua confirmação alcançada foi quanto à continuidade das 

FVs em Fortaleza os atores sociais estarem envolvidos, sentirem-se motivados e se 

beneficiarem da política da FV no município; tendo as áreas Saúde, agrárias e outras áreas 

apresentam uma relação de concordância sobre a continuidade da farmácia viva, atribuindo 

assim maior percentual de importância “Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, 

motivados e beneficiados pela PNPMF”. 

Partindo para a hipótese de descontinuidade da FV no município está relacionada 

ao fato dos atores sociais não estarem envolvidos, não sentirem-se motivados e nem 

beneficiados pela política pública da FV no município; e/ou ocorrendo mudanças de contexto, 

sejam políticas ou de outra natureza Em Fortaleza existe descontinuidade da FV. Estas vieram 

a ser confirmada, comesses atores sociais das três áreas observadas apresentaram respostas 

com atribuições variada de importância na área da saúde o maior percentual foi “Os 

profissionais de saúde não se sentem envolvidos, motivados e beneficiados pela PPPMF” já a 
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Área agrária apresentou duas alternativas de resposta, como as mais citadas, sendo estas “Os 

Profissionais de saúde não sentem se envolvidos,  motivados  e beneficiados pela PNPMF; na 

descontinuidade política, questão política, da indústria farmacêutica e da formação dos 

médicos, falta de investimento”; por último a Outras áreas apresentou como maior 

porcentagem de respostas, “Descontinuidade ou questão da política, indústria farmacêutica e 

da formação dos médicos, falta de investimento”. 

Esta circunstância apesar de aparentar isoladas, elas mantém uma relação entre si, 

o fato dos profissionais de saúde não se sentirem envolvidos, motivados e beneficiados pela 

PPPMF, seria o efeito, e descontinuidade ou questão política, indústria farmacêutica e da 

formação dos médicos, falta de investimento seria a causa.  

 A pesquisa foi além de encontrar os objetivos e hipóteses pré-determinadas, 

apresentando resultados adicionais como: o uso de plantas medicinais é bem elevado entre as 

áreas, eles também afirmam que recomendam o uso, e aprenderam com os pais ou avós, e boa 

parte recomendam o uso de plantas medicinais mantendo-se assim a passagem do 

conhecimento popular com uns acréscimos dos conhecimentos aprendidos na formação 

profissional, e ou com profissionais de saúde. 

Em relação aos medicamentos fitoterápicos, todas as áreas afirmaram sim saber o 

que são os medicamentos fitoterápicos, tendo 100% de sim a Área saúde, 92,86% Outras 

áreas e a Área agrária com 88,89%, não sendo surpresa a porcentagem de a Área saúde ser 

100% afirmativa, tendo essa área os profissionais da saúde que vivenciam essa prática na 

academia e vida profissional.  

E como nas plantas medicinais os atores sociais responderam em sua maioria que 

sim, recomendam o uso de medicamentos fitoterápicos. Evidenciando como é comum essa 

prática entre esses sujeitos que também tem relação quando se tem a maioria das farmácias 

vivas apresentando apenas produção de plantas medicinais.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DAS FARMÁCIAS 

VIVAS DE FORTALEZA-CE 
 

Universidade Federal do Ceará 
Centro de Ciências Agrárias  

Departamento de Economia Agrícola 
Mestrado Acadêmico em Economia Rural 

 
Pesquisa-Diagnóstica sobre Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

 

Pesquisador Leonardo Lopes Rufino 

Local  

Data  

 
 

QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES 

Identificação do entrevistado 

1. Idade  

2. Escolaridade  

3. Sexo 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 

4. Local de residência  

5. Local de trabalho   

6. A qual categoria de profissional 
pertence? 

(  ) Médico 
(  ) Enfermeiro  
(  ) Técnico em enfermagem  
(  ) Farmacêutico  
(  ) Auxiliar de farmácia  
(  ) Agente de saúde 
(..) Outro ...................................................... 

7. Qual a sua função? 

(  ) Secretario de saúde 
(  ) Gestor do PSF 
(  ) Gestor da Farmácia Viva 
(  ) Outros............................................................. 

Farmácia viva 

Etapas na produção de plantas medicinais 

8. Produção das 
plantas 
medicinais 

Quem produz Onde produz  

(   ) Agrônomos 
(   ) Técnico Agrícola 
(   ) Profissional de 

saúde................................ 
(   ) Associação:...................... 

(   ) PSF 
(   ) Escola 
(   ) Igreja 
(   ) Associação:............................ 
(   ) outros: ................................... 

 
9. Processamento 

das plantas 
medicinais 

Quem processa O que processa 

(   ) Agrônomos 
(   ) Técnico Agrícola 
(   ) Profissional de 

saúde................................ 
(   ) Associação:...................... 

(   ) Secagem 
(   ) Moagem 
(   ) Extração do óleo essencial 
(   ) outros: ...................................  

10. Distribuição das 
plantas 
medicinais 

Quem distribui Onde distribui 

(   ) Agrônomos 
(   ) Técnico Agrícola 
(   ) Profissional de 

saúde................................ 
(   ) Associação:...................... 

(   ) PSF 
(   ) Escola 
(   ) Igreja 
(   ) Associação:............................ 
(   ) Outros: .................................. 
 

11. Realização de Quem realiza Destinado a quem 
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oficinas 
(orientações do 
consumo de 
plantas 
medicinais) 

(   ) Agrônomos 
(   ) Técnico Agrícola 
(   ) Profissional de 

saúde........................ 
(   ) Associação:...................... 

(   ) A população 
(   ) Profissionais de saúde 
(   ) Escolas 
(   ) Outros:................................... 

12. A farmácia viva é 
um espaço 
destinado a 
visitação de: 

Visitação de  Prestando um serviço de  

(   ) Escolas  
(   ) Associações de moradores 
(   ) Grupos de jovens 
(   ) Outros:............................... 
 

(   ) Orientação de uso correto de 
plantas medicinais 

(   ) Realização de oficinas 
(   ) Distribuição de mudas 
(   ) Outros:................................... 

Etapas na produção de fitoterápicos 

13. Produção dos 
medicamentos 
fitoterápicos 

Quem produz Onde produz (laboratório) 

(   ) Agrônomos 
(   ) Técnico Agrícola 
(   ) Profissional de 

saúde................................ 
(   ) Associação:...................... 

(   ) PSF 
(   ) Escola 
(   ) Igreja 
(   ) Associação:.......................... 
(   ) Outros: ................................ 

14. Distribuição dos 
medicamentos 
fitoterápicos 

Quem distribui Onde distribui 

(   ) Agrônomos 
(   ) Técnico Agrícola 
(   ) profissional de 

saúde................................ 
(   ) Associação:...................... 

(   ) PSF 
(   ) Escola 
(   ) Igreja 
(   ) Associação:.......................... 
(   ) outros: ................................. 

15. Dispensação dos 
medicamentos 
fitoterápicos 

Quem faz a dispensação Onde é feita 

(   ) Médico 
(   ) Farmacêutico 
(   ) Enfermeiro 
(   ) Outros:  ............................. 

(   ) No PSF 
(   ) Em clínicas 
(   ) Consultórios 
(   ) Outros.................................. 

Sua participação na Farmácia viva 

16. Participa da Farmácia Viva? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

17. Como?  

18. O que o (a) motivou a participar 
profissionalmente do Programa? 

 

19. Se sente motivado pela Farmácia Viva? 

(   ) Muito motivado 
(   ) Motivado 
(   ) Pouco motivado 
(   ) Não motivado 

20. Por quê?  

21. Sente- se beneficiado pela Farmácia 
Viva? 

(   ) Muito beneficiado 
(   ) Beneficiado 
(   ) Pouco beneficiado 
(   ) Não beneficiado 

22. Como?  

Participação de Agricultores Familiares 

23. Como é a participação dos (   ) Apenas sujeitos beneficiados 
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agricultores familiares na farmácia 
viva? 

(   ) Beneficiados e produtores de plantas medicinais 
para a farmácia viva 

(   ) outros.............................................. 

24. Como deveria ser a participação dos 
agricultores familiares na farmácia 
viva? 

(   ) Apenas sujeitos beneficiados 
(   ) Beneficiados e produtores de plantas medicinais 

para a farmácia viva 
(   ) outros.............................................. 

Farmácia Viva – ativa ou inativa 

25. A farmácia Viva continua ativa no seu 
município?  

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não sabe 

26. Quanto tempo ativa?  

27. Quanto tempo inativa?  

28. A farmácia viva atende a quantos 
PSF’s? 

 

29. Quanto á continuidade da farmácia 
viva no seu município, esta pode ser 
relacionado a: 

(   ) Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, 
motivados e beneficiados pela política pública de 
plantas medicinais e fitoterápicos; 
(   ) Pela maior participação da população atendida nas 
atividades de produção; 
(   ) A participação de Agricultores familiares; 
(   ) Mudança de contexto político; 
(   ) Outra causa:.................................................... 

30. Quanto à descontinuidade das 
atividades das farmácias vivas no seu 
município, esta pode ser relacionada 
a:  

(   ) Os profissionais de saúde não se sentem 
envolvidos, motivados e beneficiados pela política 
pública de plantas medicinais e fitoterápicos; 
(   ) Pela menor participação da população atendida nas 
atividades de produção; 
(   ) A não participação de Agricultores familiares;  
(   ) Mudança de contexto político; 
(   ) Outra causa:.................................................... 

31. Ocorreu alguma mudança ou 
adaptação da farmácia viva no 
município que possa ter refletido na 
continuidade ou descontinuidade da 
Farmácia Viva? 

(   ) Não  
(   ) Sim,  
 
Qual? 
............................................................................... 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

E DEMAIS PROFISSIONAIS DAS FARMÁCIAS VIVAS DE FORTALEZA-CE 
 

Universidade Federal do Ceará 
Centro de Ciências Agrárias  

Departamento de Economia Agrícola 
Mestrado Acadêmico em Economia Rural 

 
Pesquisa-Diagnóstica sobre Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

 

Pesquisador  

Local  

Data  

 
Questionário para os profissionais da saúde 

Identificação do entrevistado 

32. Idade  

33. Escolaridade  

34. Sexo 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 

35. Local de residência  

36. Local de trabalho   

37. A qual categoria de profissional 
pertence 

(  ) Médico 
(  ) Enfermeiro  
(  ) Técnico em enfermagem  
(  ) Farmacêutico  
(  ) Auxiliar de farmácia  
(  ) Agente de saúde 
(..) Outro ...................................................... 

Uso de plantas medicinais – prescrição/recomendação 

38. Faz uso de plantas medicinais? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

39. O uso de plantas medicinais é? 
(  ) Regular 
(  ) De vez em quando 

40. Como aprendeu a usar plantas 
medicinais? 

(  ) Pais ou avós 
(  ) Profissionais da saúde 
(  ) Na formação profissional 
(  ) Outro:...................................................... 

41. Recomenda o uso de plantas 
medicinais? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

42. A recomendação do uso de plantas 
medicinais é? 

(  ) Regular 
(  ) Esporádica              
(  ) Não se aplica 

43. Quais as plantas medicinais que 
recomenda o uso? 

44. Para que tipo de doença recomenda o uso de 
plantas medicinais? 

  

  

  

  

Uso de fitoterápicos - Recomendação/prescrição  

45. O que são medicamentos 
fitoterápicos? 
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46. Onde obtém os medicamentos 
fitoterápicos? 

(  ) No posto de saúde 
(  ) Nas farmácias 
(  ) Em feiras 
(  ) Outro: ..................................................... 

47. Como aprendeu a usar 
medicamentos fitoterápicos? 

(  ) Pais ou avós 
(  ) Profissionais da saúde 
(  ) Na formação profissional 
(  ) Outro:...................................................... 

48. Como obtém as informações sobre 
os medicamentos fitoterápicos? 

(  ) Bulas 
(  ) Capacitações 
(  ) Outros:..................................................... 

49. Recomenda o uso de medicamentos 
fitoterápicos? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

50. A recomendação do uso de 
medicamentos fitoterápicosé? 

(  ) Regular 
(  ) Esporádica              
(  ) Não se aplica 

51. Quais os medicamentos fitoterápicos 
que recomenda o uso? 

52. Para que tipo de doença recomenda o uso de 
medicamentos fitoterápicos? 

  

  

  

Farmácia viva 

53. O que é a Farmácia Viva?  

54. Conhece uma Farmácia Viva? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

55. Existe uma Farmácia Viva em seu 
município? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

56. Onde se localiza a Farmácia Viva de 
seu município? 

(  ) Não se aplica 
Localização:................................................... 

Envolvido, motivado e beneficiado 

57. Participa, é envolvido na Farmácia 
Viva? 

(   ) Muito envolvido 
(   ) Envolvido 
(   ) Pouco envolvido 
(   ) Não participo 

58. Como? 
 
 

59. O que o (a) motivou a participar 
profissionalmente do Programa? 

 

60. Se sente motivado pela Farmácia 
Viva? 

(   ) Muito motivado 
(   ) Motivado 
(   ) Pouco motivado 
(   ) Não motivado 

61. Por que?  

62. Sente- se beneficiado pela Farmácia 
Viva? 

(   ) Muito beneficiado 
(   ) Beneficiado 
(   ) Pouco beneficiado 
(   ) Não beneficiado 

63. Como?  

Farmácia Viva – ativa ou inativa 

64. A farmácia Viva continua ativa no seu 
município?  

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não sabe 

65. Quanto á continuidade da farmácia 
viva no seu município, esta pode ser 
relacionado a: 

(   ) Os profissionais de saúde se sentem envolvidos, 
motivados e beneficiados pela política pública de 
plantas medicinais e fitoterápicos; 
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(   ) Pela maior participação da população atendida 
nas atividades de produção; 
(   ) A participação de Agricultores familiares; 
(   ) mudança de contexto político; 
(   )outra 
causa:.................................................................... 

66. Quanto à descontinuidade das 
atividades das farmácias vivas no seu 
município, esta pode ser relacionada 
a:  

(   ) Os profissionais de saúde não se sentem 
envolvidos, motivados e beneficiados pela política 
pública de plantas medicinais e fitoterápicos; 
(   ) Pela menor participação da população atendida 
nas atividades de produção; 
(   ) A não participação de Agricultores familiares;  
(   ) mudança de contexto político; 
(   ) outra 
causa:.................................................................. 

67. Ocorreu alguma adaptação da 
farmácia viva no município que possa 
ter refletido na continuidade ou 
descontinuidade da Farmácia Viva? 

(   ) Sim, 
qual:....................................................................... 
(   )Não 

68. Identificou alguma relação político 
partidária do Programa em seu 
município?  

 

69. Que sugestões apresenta para a 
melhoria do Programa Farmácia Viva? 

 

 


