
 

Título do Projeto: “Hora do chá” 
e medicamentos fitoterápicos no SUS
Coordenador/a: Renê Oliveira do Couto
Unidade Organizacional: 
 
Propomos a realização de um 
saúde, na forma de oficinas teórico/práticas, como o objetivo de
racional de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais
saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS
Cajuru - MG. As atividades serão realizadas em locais
comunidades atendidas pelas Estratégias Saúde da Família
do município. Em cada ESF, serão realizadas cinco
quais terão duração de 1,0 h, com os objetivos de:
cultura popular nos cuidados com a saúde;
como prática complementar na
cultivo e processamento adequado de plantas medicinais; incentivar a estruturação 
e consolidação de um Programa Municipal de Fitoterapia; orientar sobre a utilização 
racional das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos que podem ser
padronizados no Programa Municipal de Fitoterapia, seus benefícios à saúde
riscos quando utilizados de forma inadequada; ensinar sobre preparo
chás, sucos, pomadas, xaropes e outras preparações caseiras
agravos menores à saúde. 

 

 
 

“Hora do chá” – Promoção do uso racional de plantas medicinais 
e medicamentos fitoterápicos no SUS  

Renê Oliveira do Couto 
 Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO)

Propomos a realização de um programa de ações extensionistas de
saúde, na forma de oficinas teórico/práticas, como o objetivo de
racional de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais por profissionais de 
saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Carmo do 

MG. As atividades serão realizadas em locais estratégicos das 
comunidades atendidas pelas Estratégias Saúde da Família (ESF) da zona urbana 
do município. Em cada ESF, serão realizadas cinco oficinas teórico/práticas, as 
quais terão duração de 1,0 h, com os objetivos de: discutir sobre a importância da 
cultura popular nos cuidados com a saúde; discutir a história da fitoterapia e seu uso 
como prática complementar na promoção da saúde; ensinar sobre a identificação, 

adequado de plantas medicinais; incentivar a estruturação 
um Programa Municipal de Fitoterapia; orientar sobre a utilização 

plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos que podem ser
ograma Municipal de Fitoterapia, seus benefícios à saúde

riscos quando utilizados de forma inadequada; ensinar sobre preparo
chás, sucos, pomadas, xaropes e outras preparações caseiras para tratamento de 

  

Promoção do uso racional de plantas medicinais 

Oeste Dona Lindu (CCO) 

programa de ações extensionistas de educação em 
saúde, na forma de oficinas teórico/práticas, como o objetivo de promover o uso 

por profissionais de 
município de Carmo do 

estratégicos das 
(ESF) da zona urbana 

oficinas teórico/práticas, as 
discutir sobre a importância da 

discutir a história da fitoterapia e seu uso 
promoção da saúde; ensinar sobre a identificação, 

adequado de plantas medicinais; incentivar a estruturação 
um Programa Municipal de Fitoterapia; orientar sobre a utilização 

plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos que podem ser 
ograma Municipal de Fitoterapia, seus benefícios à saúde e 

riscos quando utilizados de forma inadequada; ensinar sobre preparo adequado de 
para tratamento de 


