
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

A REGULAÇÃO DO SETOR DE FITOTERÁPICOS: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E 

TEMAS CRÍTICOS PARA UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E ALEMANHA 

Palavras-Chave: Fitoterápicos, Plantas Medicinais, Regulamentação 

Beatriz Matos Spalletta [IG - UNICAMP] 

Profª. Drª. Rosana Icassatti Corazza [IG/DPCT - UNICAMP] 

Resumo: A regulamentação de medicamentos fitoterápicos no mercado brasileiro apresenta uma grande 

complexidade. Suas origens se encontram na década de 1960 e envolvem, atualmente, Instruções Normativas e 

Resoluções da Diretoria Associada da ANVISA que estabelecem classes de produtos segundo sua eficácia e 

segurança. Internacionalmente, há esforços no sentido da construção de um marco harmonizado, ainda faltante, e 

muitos países também estabelecem regulação e controle das plantas medicinais para distintas esferas jurisdicionais. 

Há a preocupação quanto às diversas etapas de produção, como o extrativismo ou a plantação, colheita, 

armazenamento, manipulação ou manufatura dos medicamentos, testes clínicos e outros, até as formas de 

comercialização. O estabelecimento de boas práticas, sua implementação e a garantia de que possibilitem segurança, 

eficácia e qualidade constituem ainda grandes desafios. Além disso, desenhar, implementar e garantir formas justas 

de acesso ao patrimônio genético e a conhecimentos tradicionais, com distribuição equitativa de benefícios também 

são desafios importantes nos casos que envolvem diversidade biológica e cultural. Estudos comparativos sobre esses 

aspectos no panorama global são de relevância para identificar experiências de boas práticas e as formas de colocá-las 

em vigor, contribuindo para entender e superar os desafios. O presente trabalho, que integra um projeto de pesquisa 

maior com financiamento da FAPESP e da FAPEAM, contribui para a identificação e a exploração de passos 

metodológicos apropriados e para o levantamento de temas críticos a serem levados em conta em um estudo 

comparativo entre os casos do Brasil e da Alemanha. 

INTRODUÇÃO 

Há grande diversidade de medicamentos fitoterápicos no Brasil e no mundo em termos de número 

de espécies, variedades, formas de apresentação e indicações terapêuticas. Sua produção, distribuição e 

comercialização encontram-se em trajetória crescente e movimentam mercados em todo o mundo. As 

atividades a montante das cadeias produtivas, ainda pouco investigadas e, até onde se pode compreender 

pelos estudos existentes, evidenciam aquisições dos produtos que podem provir desde atividades extrativas 

de povos e comunidades tradicionais em territórios diversos, de produtores familiares, mais ou menos 

organizados em associações e cooperativas, passando também pelas Farmácias Vivas. As redes que 

consideram tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento tradicional, dos atores locais, das 

comunidades tradicionais, agrícolas, empresas, universidades, governo etc., são importantes para o avanço 

das políticas públicas e os sistemas de inovação e saúde, com centralidade da biodiversidade e do 

desenvolvimento a partir dela. 

Considerando a grande biodiversidade de plantas com aplicações fitoterápicas, a diversidade das 

formas das rotas e cadeias produtivas envolvidas em termos de fitoterápicos, da ampla gama de atores que 

participam dos processos de oferta e demanda desses produtos, e ainda na geração de conhecimentos – 

tradicionais e científicos - sobre essas espécies e suas possibilidades de aplicação, é possível compreender 

que a esta realidade complexa deve corresponder um mercado igualmente complexo. Um dos desafios à 

consolidação e expansão desses mercados em seus níveis global ou internacional, nacional e local, em 

termos sustentáveis e seguros, corresponde à necessidade regulatória a fim de garantir a segurança e a 

eficácia dos medicamentos, o atendimento a necessidades em saúde, a qualidade de vida dos povos em 
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seus territórios, o acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios, a integração de cadeias 

produtivas, inclusive com desenvolvimento e segmentações de mercado. 

O papel da regulação dos medicamentos, incluindo seus marcos regulatórios, deve atender ao 

estabelecimento das políticas de desenvolvimento, a saúde pública, incluindo os aspectos de eficácia, 

segurança e efetividade. A União Europeia lidera o avanço dos marcos regulatórios para os fitoterápicos, 

e as buscas por informações de mercado, produção, regularização, pesquisa e ensino em fitoterápicos são 

importantes para estudos e em estratégias de desenvolvimento da bioeconomia em países com setores de 

fitoterápicos produtivos. É necessária uma ampla revisão do ponto de vista regulatório no que diz respeito 

aos medicamentos da biodiversidade, que permita, ao mesmo tempo, a proteção à saúde e a independência 

tecnológica que garantirá o amplo acesso dos medicamentos fitoterápicos no Brasil. 

Esse trabalho tem como objetivo, portanto, entender a regulamentação do mercado de fitoterápicos 

no Brasil e na Alemanha a partir de estudos comparativos dos avanços das questões da segurança, da 

qualidade das matérias primas, da questão sanitária, das certificações e regulamentação associadas às boas 

práticas na produção de fitoterápicos. 

A REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE FITOTERÁPICOS 

É relevante observar, inicialmente, que a terminologia empregada para os fitoterápicos não 

constitui uma nomenclatura sempre consistente, variando, principalmente, de acordo com o país a qual é 

empregada. A medicina tradicional chinesa e Ayurvédica, por exemplo, tem seus produtos reconhecidos 

devido aos registros escritos centenários, e às vezes milenares. No Brasil, a tradição do conhecimento 

sobre as plantas e seus usos terapêuticos é oral, e isso, por muitas vezes, não é reconhecido no 

enquadramento regulatório internacional e tem implicações sobre as possibilidades de expansão dos 

mercados com origem na biodiversidade do bioma Amazônia. A literatura apontada por Carvalho et al. 

(2018) discrimina a RDC nº 26/2014, que se dividiu os produtos licenciados em duas categorias: Herbal 

Medicines (HM), que são produtos licenciados que apresentam segurança e eficácia comprovadas através 

de testes clínicos e não clínicos, e os Traditional Herbal Product (THP), que são licenciados através do 

seu uso tradicional. A diferença entre ambos os produtos está relacionada à comprovação da eficácia e 

segurança para o licenciamento.  

O mercado internacional de fitoterápicos, em diversos países, cresce a uma taxa muito alta, de 10-

20% ao ano, movimentando US$ 14 bilhões (CARVALHO et al., 2018). Enquanto no mercado mundial 

os fitoterápicos representam cerca de 3% do mercado farmacêutico, movimentando anualmente cerca de 

US$ 30 bilhões (GUILHERMINO et al., 2012), já o mercado brasileiro é considerado comparativamente 

pequeno, movimentando cerca de R$ 1 bilhão de reais (PIMENTEL et al., 2015). O mercado nacional de 

fitoterápicos corresponde a menos de 2% do mercado farmacêutico brasileiro (GUILHERMINO et al., 

2012). De acordo com um estudo da empresa Future Market Insights (FMI), o mercado de produtos 

fitoterápicos obteve um faturamento total de US$ 171,62 bilhões em 2021 (FMI, 2021).  

A União Europeia se destaca na utilização e regulamentação de produtos fitoterápicos. A 

Alemanha possui um enorme antecedente no uso, produção, comercialização e regularização de 

fitoterápicos, assim como no ensino e na pesquisa de plantas medicinais. O país detém uma desenvolvida 

indústria das áreas química e farmacêutica e o consumo de medicamentos à base de plantas e ervas 

medicinais, que movimenta bilhões de dólares anuais. Somente a Alemanha tem participação de US$ 3 

bilhões no mercado mundial, com a indústria mais desenvolvida no mundo (CARVALHO et al., 2018; 

ABIFITO, nov. 2021). Além disso, a farmacovigilância, ou seja, a detecção, avaliação, compreensão e 

prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados ao consumo de 

medicamentos, é bastante avançada na Alemanha, desde 1978, mais de 400 produtos fitoterápicos foram 

submetidos a estudos e muitos deles foram retirados do mercado devido a importantes efeitos tóxicos e 

risco para uso humano (CALIXTO, 2000). 
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METODOLOGIA 

Estudos prévios indicam a inexistência de harmonização internacional da regulamentação dos 

fitoterápicos, trazendo dificuldades para sua regulamentação em nível doméstico e, consequentemente, 

limitações para o desenvolvimento de mercados. A OMS tem realizado esforços no sentido de avançar 

para a superação dessas dificuldades. Nesse contexto, entendem-se algumas das razões pelas quais a 

regulamentação dos fitoterápicos se apresenta com estruturas institucionais-regulatórias bastante distintas 

entre diversos países. A proposta aqui apresentada procura recuperar e se alinhar a esforços já existentes.  

A metodologia empregada para a análise comparativa dos quadros institucionais-regulatórios 

aplicáveis ao setor de fitoterápicos entre Brasil e Alemanha envolve especialmente pesquisa qualitativa 

com vistas: i) a caracterizar os quadros institucional-regulatórios dos dois países aplicáveis ao setor de 

fitoterápicos; ii) a identificar e cotejar como são abordados, nesses respectivos quadros, os principais 

temas de regulamentação voltados às boas práticas, quais sejam, a segurança, a eficácia e a qualidade, 

conforme OMS (2005, 2019). As principais estratégias metodológicas mobilizadas para esse fim referem-

se: a) ao levantamento e análise documental, envolvendo relatórios e outros documentos oficiais de 

agências reguladoras e outras instâncias governamentais dos dois países; b) levantamento bibliográfico 

sistemático (SCOPUS, Scielo e Google Scholar); c) visitas a sítios da web de organismos governamentais 

e da OMS; e d) clipagem de notícias de caráter complementar ao levantamento de informações que possam 

ser relevantes para o entendimento dos objetivos da pesquisa (base Pressreader, assinada pela 

Universidade Estadual de Campinas). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A regulamentação dos fitoterápicos em diversos países apresenta uma grande diversidade devido 

aos seus diferentes órgãos regulamentadores. No Brasil, o órgão responsável pela execução das atividades 

de vigilância sanitária dos fitoterápicos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), enquanto 

o Ministério da Saúde regula a produção e comercialização segura desses produtos, com a emissão de 

Resoluções (RE), Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) e Instruções Normativas (IN). As normas 

específicas para medicamentos fitoterápicos têm as suas primeiras regulações em 1967, com diversos 

ajustes ao longo do desenvolvimento científico e tecnológico (CARVALHO et al., 2012). Em 2006, foram 

publicadas duas políticas relativas ao setor de plantas medicinais e fitoterápicos. A primeira foi a Portaria 

MS/GM nº 971, de 3 de maio de 2006, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC); o segundo foi o Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que aprovou a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), com o objetivo de melhorar a 

estruturação e o fortalecimento das cadeias produtivas locais. A partir dessas políticas, gerou-se um grande 

interesse na oferta de fitoterápicos e nas cadeias de valor com a ideia de integrar o desenvolvimento local 

por meio do uso de plantas medicinais estratégicas. 

No caso do setor de regulamentação da Alemanha, estão relacionadas com as entidades da União 

Europeia, a European Medicines Agency (EMA), que estabeleceu o Comitê de Medicamentos à Base de 

Plantas (HMPC), e providencia um quadro regulatório padrão de requerimentos básicas para o acesso dos 

produtos fitoterápicos ao mercado consumidor. Basicamente as obrigações legais propostas pretendem 

assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos produtos medicinais fitoterápicos (KNÖSS, 2015). As 

diretrizes básicas da União Europeia, validadas a partir 2001 e 2004, apresenta a Diretiva 2001/83/EC, 

retificada pela Diretiva 2004/27/EC, e estabelecem os requisitos para aprovação de medicamentos para 

uso humano nos países que a compõem, incluindo para os fitoterápicos. Posteriormente, a Diretiva 

2004/24/EC do Parlamento Europeu e do Conselho altera no que diz respeito aos medicamentos 

tradicionais à base de plantas, a Diretiva 2001/83/EC, também oferecem definições para os termos 

específicos utilizados: herbal medicinal products, traditional herbal medicinal products, herbal 

substances, e herbal preparations (EMA, 2004). 

Assim como no Brasil, na Europa também existe uma área limítrofe na utilização das espécies, 

onde os produtos derivados de plantas também podem ser comercializados como alimentos e suplementos 

alimentares, dispositivos médicos ou cosméticos (KNÖSS, 2015). Estas diferentes categorias de produtos 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

estão abrangidas por diferentes enquadramentos jurídicos e, até agora, a classificação final não está 

harmonizada, mas continua a ser da responsabilidade de cada Estado-Membro. As estratégias do mercado 

de fitoterápico global colocam a necessidade de haver uma discussão quanto à regulamentação em cada 

um de seus países, de forma que o intercâmbio e a disponibilidade de produtos seguros tenham uma 

qualidade razoável em todo o mundo. Nesse sentido, os países têm avançado continuamente no 

estabelecimento de políticas e estratégias públicas locais, regionais e nacionais, e os conhecimentos 

fundamentais para os estudos de benchmarking podem fortalecer os sistemas regulatórios dos diferentes 

países. 

Há a necessidade de discutir a regulamentação de medicamentos fitoterápicos e tradicionais em 

nível global para melhorar o intercâmbio e a disponibilidade de produtos seguros e de qualidade razoável 

em todo o mundo. Realizar um estudo comparativo ao quadro econômico-institucional e regulatório para 

o setor de fitoterápicos na Alemanha e no Brasil, sobre as políticas em ciência, tecnologia e inovação que 

podem servir de base para a implementação da bioeconomia voltada para o setor fitoterápico, com foco 

específico naquelas referentes ao bioma amazônico, e a realização do benchmarking de experiências 

internacionais, podendo trazer estratégias de desenvolvimento da bioeconomia e o potencial do setor 

econômico-produtivo e a reconhecida biodiversidade biológica e cultural tanto do Brasil como da 

Alemanha. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos do setor de regulamentação de fitoterápicos no Brasil e no mundo são desafiadores. No 

panorama internacional, persiste a necessidade ampliar o debate sobre a regulamentação de medicamentos 

fitoterápicos e tradicionais em nível global, buscando sua harmonização. Esse processo pode contribuir 

para melhorar o intercâmbio e a disponibilidade de produtos seguros e de qualidade razoável em todo o 

mundo. No caso do presente estudo, a comparação entre os casos do Brasil e da Alemanha se beneficia de 

esforços de levantamento e compilação de informações como aqueles aportados por OMS (2019). A 

comparação ainda demanda ampliação no levantamento de informações e refinamento analítico. Os 

próximos passos da pesquisa envolvem o mapeamento institucional nos dois países, o detalhamento de 

seus quadros institucional-regulatórios, a identificação das formas de tratamento, dentro desses quadros, 

das normativas aplicáveis às práticas de coleta, qualidade, eficácia e segurança da matéria prima e daquelas 

aplicáveis aos diversos elos das cadeias produtivas até o consumidor final. Realizar um estudo 

comparativo ao quadro econômico-institucional e regulatório para o setor de fitoterápicos na Alemanha e 

no Brasil, com destaque para boas práticas pode servir como um dos insumos, na frente regulatória, para 

a implementação de ações de fomento à bioeconomia. Esse estudo deve, dentro do projeto maior de 

pesquisa no qual está inserido, aportar elementos para ajudar a compor um benchmarking de experiências 

internacionais. 
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