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Dez anos após a publicação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF), muitas barreiras regulatórias ainda representam um grande desafio para o setor, tanto 

na base produtiva, quanto para os centros de desenvolvimento, pesquisa e inovação de novos 

produtos e medicamentos. Diante disso a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), 

desenvolveram o Projeto de Fortalecimento da Gestão da Agricultura Familiar em Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos. Uma das metas do projeto visava analisar as legislações concernentes 

ao atual marco regulatório em plantas medicinais, considerando os segmentos sanitário, 

ambiental e agrícola, no intuito de elaborar proposições alternativas de enfrentamento às 

barreiras regulatórias do mercado à agricultura familiar. Os resultados destas análises 

demonstraram que, embora o eixo sanitário tenha tido avanços significativos, culminando na 

publicação da RDC 26/2014, inserindo mais uma classe de medicamentos, os Produtos 

Tradicionais Fitoterápicos, existem ainda gargalos importantes quanto à regulamentação dos 

fitocosméticos e suas aplicabilidades, assim como, no setor de alimentos e suplementos 

alimentares. Para o eixo agrário, foi observada solidez na Lei 11.326/2006 e no Decreto nº 

7.794/2012 que amparam a agricultura  familiar e orgânica, mas fica evidente a necessidade de 

protagonizar esta atividade agrícola na produção e comercialização de plantas medicinais, 

principalmente com o desenvolvimento de sistemas informatizados que formem redes de 

cooperação técnica, além de mecanismos de fomento por meio do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar. No eixo ambiental, a publicação da Lei 13.123/2015 

acerca do patrimônio genético brasileiro trouxe maior celeridade para as repartições de 

benefícios e o acesso ao patrimônio genético por instituições e empresas de pesquisa, entretanto, 

muitos quesitos ainda necessitam de regulamentação, principalmente quanto à salvaguarda dos 

conhecimentos tradicionais e populares associados ao uso de plantas medicinais e remédios 

caseiros. Considerando as análises descritas acima, nosso trabalho propõe como alternativa para 

o fortalecimento do setor, a construção de protocolos sócio-bioculturais, que reconheçam e 

amparem conhecimentos e práticas tradicionais no uso e aplicação de plantas medicinais, por 

meio da certificação por indicação geográfica, garantindo a identidade cultural, promovendo o 

desenvolvimento sócio-econômico dessas comunidades e a perpetuação desses saberes e fazeres.  
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