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EMENTA 

Conceitos técnicos. Estudo etnofarmacológico de plantas usadas pela 

população. Principais métodos de extração de princípios ativos. 

Identificação de produtos fitoterápicos. Segurança e eficácia da utilização 

de fitoterápicos. Plantas que atuam nos diversos sistemas orgânicos. Plantas 

que atuam sobre a pele, trauma, reumatismo e dor. Fitohormônios. 

Legislação de fitoterápicos. Assistência farmacêutica. 

 

OBJETIVOS GERAIS: Promover ao acadêmico conhecimentos necessários 

para prescrever os fitoterapicos com segurança e eficacia . 

 

OIBJETIVOS ESPECÍFICOS: O acadêmico devera conhecer os fitoterapicos sua 

indicações ações farmacologicas assim como dosagem a ser prescrita e 

interações com outros fitoterapicos e medicamentos alopaticos. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Teórico 

 

1. Conceitos técnicos para medicamentos fitoterápicos (adjuvante, 

droga vegetal, derivado de droga vegetal, medicamento fitoterápico, 

formulas fitoterápica e padrão, marcador, matéria prima 

vegetal). 

2. Política Nacional de Praticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) 

3. Estudo etnofarmacologico de plantas usadas pela população 

4. Principais métodos de extração de princípios ativos 

5. Identificação de produtos fitoterápicos 

6. Segurança e eficácia da utilização de fitoterápicos 

7. Plantas que atuam no sistema cardiovascular 

8. Plantas que atuam no sistema respiratório 

9. Plantas que atuam no sistema digestores 

10. Plantas que atuam no sistema urinário 

11. Plantas que atuam no sistema reprodutor 

12. Plantas que atuam sobre a pele, trauma, reumatismo e dor 

13. Plantas que atuam no sistema imunológico 

14. Fitohormonios 

15. Legislação de fitoterápicos 

16. Assistência farmacêutica 
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METODOLOGIA:  

Aula expositiva, com utilização de data show, estudo de caso. 

 

AVALIAÇÃO:  

Serão avaliados com 2 estudo de caso em cada bimestre com peso 2 

E duas avaliação individual com o conteúdo do bimestre com peso 8 

 

Duas avaliações escritas individuais – sendo que cada avaliação 

apresentará questões dissertativas e objetivas. 

Relatório de aulas práticas 
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