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Resumo da Proposta:
A utilização de plantas medicinais é uma prática que perdura há milhares de anos, entretanto, a introdução de
fitoterápicos na atenção básica é bem recente, mas esta tem sido incentivada pelo Sistema Único de Saúde. A
Organização Mundial de Saúde (OMS), leva em consideração a cultura e a biodiversidade existentes no Brasil, tendo em
vista a complexidade que envolve a fitoterapia, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. No município
de Vitória de Santo Antão e região foi observada carência de orientação a comunidade sobre o uso de plantas
medicinais, assim como ausência de um serviço que disponibilize o acesso desta população a opções de tratamento,
como a fitoterapia. O programa Farmácia Viva: Cultivando Saúde, consiste na reunião ações que visam a discussão do
uso racional de recursos naturais, com enfoque em plantas medicinais nativas, visando a promoção da saúde,
sensibilização de profissionais de saúde/lideranças comunitárias e preservação do meio ambiente, visando a construção
de hortas comunitárias e/ou sensibilização de gestores municipais para adesão ao programa nacional de fitoterapia e
farmácia vivas. A metodologia proposta é centrada na cultura popular (Teatro de Rua e mamulengos, em associação),
seguida por rodas de conversa, coordenadas por docentes das disciplinas de práticas integrativas, estudantes vinculados
ao projeto e estudantes de disciplinas de nutrição clínica e práticas integrativas, dos cursos de enfermagem e saúde
coletiva.

Objetivo Geral:
Discutir sobre uso racional de plantas medicinais, com enfoque na preservação da biodiversidade e promoção da saúde;

Objetivos Específicos:
Produção de Vídeo problematizador sobre uso popular de Plantas Medicinais;
Problematizar o uso popular de plantas medicinais;
Discutir sobre saberes populares, tradicionais e científicos de plantas medicinais;
Avaliar os principais cuidados realizados quando da exposição a materiais biológicos;

