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 A cadeia produtiva de plantas medicinais encontra-se em plena 

expansão no Brasil. O mercado interno e externo dos fitoterápicos cresce em 

torno de 15% ao ano, mostrando a necessidade de organização do setor 

produtivo que poderá criar novas divisas de geração de renda. 

Além da oportunidade de geração de renda para produtores rurais e 

periurbanos, as plantas medicinais podem, de forma integrativa e 

complementar, melhorar a saúde da população. Muitas instituições públicas e 

da sociedade civil vem desenvolvendo trabalhos que oferecem estas plantas 

para a população, "in natura" ou já processadas - em formulações 

medicamentosas simples como xarope e chá. Porém, muitas vezes, há 

dificuldade na obtenção de plantas medicinais com a qualidade necessária 

para a formulação de fitoterápicos. Por isso, incentivar o cultivo orgânico destas 

espécies em hortas denominadas Farmácias Vivas, tem sido uma prática 

bastante recomendada. 

A Semana de Fitoterapia Prof. Walter Radamés Accorsi, realizada 

anualmente em Campinas-SP, tem a tradição de compartilhar conhecimentos 

com todos participantes por meio de palestras, oficinas, visitas técnicas e 

apresentação de trabalhos técnicos e científicos visando contribuir com a 

qualidade e uso seguro destas importantes plantas. 

 A Revista Acadêmica Digital Intellectus apoia a Semana de Fitoterapia 

Professor Walter Radamés Accorsi, desde 2016, publicando os melhores 

trabalhos apresentados durante o evento. Nesta edição da Revista Intellectus, 

o leitor poderá encontrar resumos e artigos de pesquisas científicas e trabalhos 

técnicos/projetos, desenvolvidos por profissionais e estudantes de diversas 

instituições, os quais foram apresentados na “XVII Semana de Fitoterapia de 

Campinas Professor Walter Radamés Accorsi: Plantas medicinais: Cultive 

virtudes – colha saúde, realizada de 15 a 18 de abril de 2019. 

Com esta publicação se pretende que o compartilhamento de saberes e de 

experiências com plantas medicinais e fitoterapia inspire novas pesquisas e 

projetos contribuindo para o fortalecimento desta importante cadeia produtiva e 

prática de saúde. Boa leitura!!!! 


