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RESUMO: Em 2019 ocorreu a implementação de um projeto piloto Farmácia 
Viva na Unidade de Saúde da Família (USF), incorporada ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), localizada no bairro Adalberto Roxo em Araraquara. O objetivo foi 
oferecer a Fitoterapia como recurso terapêutico através do cultivo e uso racional 
das plantas medicinais na atenção primária à saúde. Foi realizado levantamento 
junto à equipe técnica da USF das principais patologias que acometem a 
comunidade local, e baseado nos resultados foram selecionadas as seguintes 
plantas medicinais: Curcuma longa, Cymbopogon citratus, Lippia alba, Maytenus 
ilicifolia, Mikania glomerata e Plectrantus barbatus. Para o cultivo destas 
espécies foi disponibilizada uma área anexa à USF. Foi retirada uma amostra de 
solo, na profundidade de 0-20 cm, para fins de análise de fertilidade e 
recomendação de calagem e adubação. Os insumos utilizados foram: calcário 
dolomítico, termofosfato potássico, esterco bovino e resíduos de podas de 
árvores. O calcário foi aplicado 60 dias antes do cultivo, neste período também 
foi realizada a compostagem. Os canteiros foram levantados e os adubos 
aplicados. Em seguida as mudas certificadas em Jurucê, foram transplantadas 
de acordo com o espaçamento sugerido para cada espécie. A horta é cuidada 
pela equipe de saúde, profissionais parceiros e comunidade. 
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