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RESUMO: Neste trabalho vamos focar a questão dos fitoterápicos, no município 
de Pontalinda/SP. O objetivo é resgatar as ações do Grupo da Pastoral da Saúde 
do município, sendo implantado em 1996, com um grupo de 05 agentes para a 
produção e preparo dos produtos, na cozinha do Centro Pastoral, sendo que as 
atividades estão voltadas a elaboração destes produtos, oferecidos a 
comunidade local, cuja a população está estimada em 4.674 habitantes 
(IBGE,2020). A Pastoral da Saúde está vinculada a CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), desde maio de 1986, sendo organismo de ação social e 
cívico-religiosa, sem fins lucrativos, legalmente constituída e desenvolve o 
trabalho em três áreas: Solidária, Comunitária e Político-Institucional. Ao longo 
desde anos, em Pontalinda, as ações e atividades foram aumentando e a 
distribuição dos fitoterápicos atende em média 40 famílias/mês. São produzidos: 
tinturas, compostos (mistura de tinturas), xaropes, óleos, extratos de própolis, 
pomadas e multimistura (a mistura de maior variedade de alimentos disponíveis 
na própria região). Estes produtos elaborados são recomendados para labirintite, 
gripe, tosse e gastrite. Acredita-se que o trabalho educativo e voluntário realizado 
pelo pastoral da saúde, através de mais de 25 anos tenha contribuído para a 
promoção da saúde da população. A Casa da Agricultura local tem orientado 
sobre o manuseio técnico das ervas ou outras plantas a serem utilizadas. Apesar 
de o grupo estar estagnado, neste momento, quanto a produção e consumo, 
adquiriram um terreno para melhor estruturar a atividade, quanto aos produtos 
fitoterápicos. 
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