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INSCRIÇÕES ABERTAS

PROGRAMA FARMÁCIA DA TERRA 
PROEX T  - A ÇÕES E P ROGR A MA S

PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA
ENCONTRO DE VIVÊNCIA EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS

CURSO DE EXTENSÃO E ATUALIZAÇÃO

14 de Julho a 14 de Agosto de 2014 

VAGAS LIMITADAS

PROGRAMAÇÃO

FACULDADE DE FARMÁCIA
SECRETARIA DA EXTENSÃO - SALA 49
R. Barão de Jeremoabo, s/n - Ondina - Salvador - Bahia
Horário de atendimento: das 09:00h às 17:00h
de segunda à sexta
Fone: (71) 3283-6921 / 3283-6908
E-mail: pgfarmac@ufba.br

Fitoterapia no SUS: PNPMF, PNPIC e Aspectos 
Regulatórios
Conceitos Gerais (planta, extrato, princípio ativo, 
sinergismo, fitocomplexo)
Orientações para correta prescrição de Fitoterápicos por 
profissionais de saúde
Etnobotânica como ferramenta na busca de novos 
fármacos
Método científico aplicado à busca de informações 
científicas direcionadas para espécies de interesse 
medicinal
Prática de pesquisa da metodologia científica
Parâmetro e técnicas de formulação e prescrição com 
vivencia prática em ambulatório
Plantas que atuam no Sistema Cardiovascular e 
Digestório
Fitoterapia aplicada ao Sistema Tegumentar
Parte Prática (Preparados fitoterápicos extemporâneos)
Fitoterapia aplicada ao Sistema Respiratório
Fitoterapia aplicada ao Sistema Nervoso Central
Visita ao horto medicinal para identificação de plantas 
medicinais
Fitoterapia aplicada ao Sistema Genito-urinário e 
Fitohormônios
Fitoterapia aplicada ao Sistema Endócrino e Metabolismo
Orientações para elaboração da apresentação
Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso

FICHA DE INSCRIÇÃO
01 Foto 3x4 (recente)
Cópia do RG (exceto CNH)
Cópia do CPF
Cópia do TÍTULO DE ELEITOR
Cópia do comprovante da ÚLTIMA VOTAÇÃO
Cópia do comprovante de RESIDÊNCIA
Cópia do certificado de quitação com o SERVIÇO MILITAR
Cópia autenticada do DIPLOMA DE CURSO (frente e verso)*
Comprovante de matrícula (último período)
Curriculum Vitae ou Lattes devidamente comprovado

* Esse documento pode ser substituído pela cópia do HISTÓRICO ESCOLAR

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

www.florien.com.br



APRESENTAÇÃO

A proposta de um PROGRAMA DE FITOTERAPIA E PLANTAS 
MEDICINAIS NO SUS visa realizar uma Vivência em Práticas 
Integrativas (Fitoterapia e Plantas Medicinais) com os alunos, 
um curso teórico-prático de Plantas Medicinais e Fitoterapia e 
um Guia Fitoterápico para Profissionais de Saúde. O Programa 
irá abordar aspectos farmacológicos, regulatórios, clínicos e 
magistrais das plantas medicinais e fitoterápicos. Pretende-se 
envolver os alunos em atividades fundamentadas nos 
princípios das práticas integrativas com orientação 
supervisionada no ambulatório de práticas integrativas do 
AMN-HUPES. Os alunos também participarão de oficinas de 
preparados fitoterápicos no Programa de Extensão Farmácia da 
Terra (FACFAR-UFBA) e serão os corresponsáveis na produção 
do Guia Fitoterápico para os Profissionais de Saúde. Como a 
temática é de grande abrangência no conhecimento popular e 
de pouca divulgação técnico-científica, faz-se necessário 
ampliar o acesso a eventos e cursos relacionados a esta área.

OBJETIVOS
OFERECER conhecimentos técnicos-científicos em políticas de 
saúde, etnofarmacologia em Plantas Medicinais e Fitoterapia a 
profissionais de Saúde e alunos da UFBA, com uma visão 
abrangente e integrada das plantas medicinais, assim como a 
correta identificação das plantas, seus princípios ativos, 
maneiras de utilizá-las cientificamente e na prática clínica sob a 
ótica da eficácia e segurança, incentivando o uso racional de 
plantas medicinais.

OPORTUNIZAR  o encontro multidisc iplinar entre os 
profissionais de saúde, alunos e detentores de reconhecido 
saber popular para troca de experiências sobre o uso de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos.

CONTRIBUIR na implementação de atividades relacionadas às 
plantas medicinais e a fitoterapia dentro das diretrizes da 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) Portaria MS n° 971/06 de 03/05/2006 e da Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) 
Decreto 5.813 de 22/06/2006.

METODOLOGIA

ENCAMINHAR o aluno para a descoberta de uma nova 
maneira de promover saúde a partir de fonte vegetal para fins 
medicinais, através de vivência, curso e produção de material 
didático onde serão discutidas as legislações e Políticas de 
Saúde para implantação da fitoterapia no SUS e utilização 
racional e segura de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Estas 
informações devem despertar no discente outro olhar para o 
paciente gerando assim novas perspectivas de profissionais 
mais humanizados e sensíveis atendendo ao principio de 
Integralidade preconizado pelo SUS. Assim a capacitação 
técnica nesta temática dos profissionais de saúde e alunos 
da UFBA com produtos elencados para uso na atenção básica 
promoverá a formação de recursos humanos na área, o que é 
um dos principais obstáculos na implantação na PNPMF em 
virtude da carência de projetos com essa finalidade e cria 
meios para disseminação da fitoterapia na Bahia.

AULA TEÓRICA
LEGISLAÇÕES

ORIENTAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO

FITOTERAPIA APLICADA AOS SISTEMAS

AULA PRÁTICA
OFICINA PARA MANIPULAÇÃO DE FITOTERÁPICOS

VISITA E IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES MEDICINAIS

VIVÊNCIA CLÍNICA NO AMBIENTE HOSPITALAR

CERTIFICADO
ATUALIZAÇÃO, expedida pela Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEXT) da UFBA, para os alunos que 
obtiverem aprovação em todas as disciplinas e 
no Trabalho de Conclusão de Curso.

EQUIPE DE PROFESSORES

Mara Zélia de Almeida
Coordenadora
Farmacêutica - Doutorado em Química de Produtos Naturais (UFRJ)

Antonio Carlos de Carvalho Seixlack
Médico - Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP-RJ)

Paulo Henrique de Oliveira Léda
Farmacêutico - Mestrado em Ciências Biológicas (UFRJ)

André Silva Pinto
Farmacêutico - Mestrado em Farmácia (UFBA)

Silvana Cappelleti Nagai
Enfermeira - Mestrado em Ciências Médicas (UNICAMP)

PÚBLICO-ALVO
M E Fédicos, nfermeiros, armacêuticos, 
N O Eutricionistas, dontólogos e studantes 
da UFBA do último período desses cursos.

INVESTIMENTOS
Profissionais da Área da Saúde de   -  R$ 450,00*Nível Superior

Profissionais da Área da Saúde de   - R$ 360,00*Nível Técnico
*Valor total do curso, podendo ser dividido em até 3 X iguais. 

Curso com material didático e coffee break.

OPORTUNIDADES
30 VAGAS LIMITADAS sendo,

27 vagas para profissionais de saúde, sendo:

03 vagas para bolsistas não remunerados da UFBA

05 vagas para NÍVEL TÉCNICO

22 vagas para NÍVEL SUPERIOR


