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A Fitoterapia tem se destacado como uma prá-
tica terapêutica respeitada mundialmente e é, 
hoje em dia, parte integrante do sistema mé-
dico ofi cial de diversos países. Índia, Alema-
nha e China, por exemplo, possuem em suas 
farmacopéias grande número de medicamen-
tos fi toterápicos, que representam uma impor-
tante parcela do mercado mundial de produtos 
farmacêuticos, gerando renda e divisas econô-
micas. O uso de fi toterápicos vem sendo há 
décadas estimulado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), que reconhece assim a im-
portância e os benefícios dessa forma de 
tratamento. 

Não se pode negar que os avanços tecno-
lógicos e a permanente evolução do sistema 
biomédico trazem progresso tanto para o co-
nhecimento quanto para o tratamento de di-
versas patologias. Entretanto, esse sistema 
isoladamente se mostra insufi ciente no acolhi-
mento e na abordagem de sintomas sutis do 
indivíduo, os quais muitas vezes são relega-
dos a um plano secundário ou até mesmo 
desprezados. A segmentação da medicina, 
com conseqüente proliferação de especialida-
des médicas, vem reduzindo cada vez mais a 
visão de integralidade do ser humano. Já os 
sistemas médicos tradicionais como a Medici-
na Tradicional Chinesa e a Ayurveda percebem 
bem o homem nesse contexto holístico, agru-
pando corpo físico, emoções e meio ambiente; 
porém, deixam a desejar em questões objeti-
vas que exigem mensuração e análise. Dessa 
forma, a associação de conhecimentos dos sis-
temas tradicionais e biomédico se confi gura 
como uma estratégia importante no estudo do 
paciente. A construção de um diálogo entre esses 
dois sistemas aponta para um modelo que 
compatibiliza quantidade e qualidade; subjeti-
vidade e objetividade; efi cácia e segurança.

No Brasil, como processo de legitimação da 
fi toterapia, o Ministério da Saúde aprovou a 
Portaria 971, de 03 de maio de 2006, que 
estabelece a Política Nacional de Práticas Inte-
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grativas e Complementares (PNPIC) no Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Uma das principais 
diretrizes dessa Política é a capacitação de re-
cursos humanos tendo em vista que os cursos 
de formação superior não habilitam os profi s-
sionais para essa prática. Naquele mesmo ano, 
foi publicado o Decreto nº 5.813, de 22 de 
junho, que aprovou a Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). 
Esta Política, assim como a anterior, visa in-
centivar a formação e a capacitação de recursos 
humanos para o desenvolvimento de pesqui-
sas, tecnologias e inovações em plantas medi-
cinais e fi toterápicos, proporcionando também 
a valorização e preservação do conhecimento 
tradicional associado das comunidades e po-
vos tradicionais. 

Esse livro apresenta a Fitoterapia Clínica 
como uma ciência que reúne conhecimentos 
científi cos e tradicionais utilizados no diag-
nóstico e tratamento dos pacientes. Ele retrata 
a experiência dos autores, médicos e farma-
cêuticos, atuantes nessa área e traduz uma das 
abordagens possíveis dentre as diversas estra-
tégias utilizadas para promover a saúde e curar 
patologias com o uso de plantas medicinais.  

Este projeto, cuja idéia foi semeada anos 
atrás durante as discussões junto ao grupo do 
IBPM (Instituto Brasileiro de Plantas Medici-
nais), do qual éramos todos professores dos 
cursos de formação e diretores da instituição 
– e aqui fazemos menção aos nomes do Dr. 
Alexandros Botsaris, Dra. Elizabeth Michiles e 
Dr. Roberto Boorhem –, germinou e cresceu 
ao longo de nossas animadas reuniões para o 
preparo do material didático do curso de fi to-
terapia do IHB (Instituto Hanemmaniano do 
Brasil), nas aulas do referido curso e do curso 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, bem 
como por meio dos diálogos com nossos alu-
nos. Gostaríamos assim de agradecer especial-
mente à Dra Carmelinda Affonso e Yara Britto, 
aos nossos alunos, à professora Luci de Senna-
Valle, ao vice-diretor do Museu Nacional Ruy 
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Valka, ao diretor do Jardim Botânico de Libe-
rec Dr. Miloslav Studnièka, CSc., à Dr. Silvia 
Flaksman, ao pesquisador Antonio Carlos Sia-
ne e à professora Elaine Elizabestky  pelo aco-
lhimento e apoio ao nosso trabalho. É 
importante destacar que esse não é um livro 
de Medicina Tradicional Chinesa, Ayurvédica 
ou Xamânica. Partindo do princípio de que 
nas diversas tradições existem pontos conver-
gentes, procuramos reuni-los de maneira coe-
rente possibilitando que essas informações 
sejam acessíveis a profi ssionais de diversas 
especialidades. 

O propósito deste trabalho é orientar os 
profi ssionais de saúde quanto aos principais 
conceitos que norteiam a fi toterapia contem-
porânea, fornecer informações seguras e atua-
lizadas sobre plantas medicinais, métodos de 
prescrição e preparação de fi toterápicos, por 
meio de exemplos práticos e ilustrativos, além 
de discutir casos clínicos. Outro recurso dis-
ponível será a sua utilização para a prescrição 
de medicamentos fi toterápicos industria li-
zados. 

Esta publicação se destina especialmente 
aos médicos clínicos e especialistas que pres-
crevem, ou se interessam em prescrever, fi to-
terápicos para seus pacientes. É importante 
salientar que a fi toterapia não é uma especia-
lidade médica, mas uma prática terapêutica 
que vem crescendo no meio médico permean-
do todas as especialidades. 

Abordamos a utilização de plantas medici-
nais brasileiras assim como aquelas mais utili-
zadas mundialmente, fazendo uma correlação 
entre informações tradicionais e científi cas. A 
abordagem clínica é feita de forma que faci-
lite a prescrição médica dos fi toterápicos prio-
rizando a individualização do tratamento e 
orientando a formulação ou associação de dro-
gas vegetais. 

Para uma melhor compreensão e aprovei-
tamento da leitura, faremos a seguir um breve 
resumo do conteúdo e dos objetivos de cada 
capítulo.

1. Histórico da fi toterapia
Traçamos um histórico do uso das plantas me-
dicinais desde o início da humanidade, citando 
os principais sistemas médicos e seus modos de 
empregar terapeuticamente as plantas, bem 

como discutimos a importância das plantas me-
dicinais para o desenvolvimento do sistema 
biomédico a partir das pesquisas que origina-
ram os fi toterápicos e os fi tofármacos utilizados 
atualmente. 

2. Plantas medicinais nos sistemas 
médicos
Breve exposição dos sistemas médicos da me-
dicina tradicional chinesa, greco-romana e 
ayurveda, seus principais conceitos, diagnós-
ticos e estratégias terapêuticas, e suas aplica-
ções possíveis na fi toterapia contemporânea. 

3. Noções de botânica
Nesse capítulo será abordada a forma de clas-
sifi cação e nomenclatura dos vegetais, bem 
como exemplos práticos para que o leitor en-
tenda a importância dessa disciplina minimi-
zando os riscos do uso incorreto de plantas 
medicinais.

4. Fitoquímica e farmacologia aplicadas
Abordagem dos principais constituintes quí-
micos correlacionando a sua importância para 
as atividades farmacológicas e a importância 
do conceito de sinergismo para a farmacologia 
das drogas vegetais, informações importantes 
para compreender por que algumas drogas 
somente são ativas quando administradas como 
fi tocomplexo e não como substância isolada 
(fi tofármaco).

5. Farmacotécnica 
Neste capítulo abordaremos os métodos em-
pregados para preparar um medicamento fi to-
terápico, desde a estabilização da planta 
medicinal até a manipulação e dispensação de 
receituário. Além disso, é mostrada a forma de 
prescrever os fi toterápicos e a importância da 
atenção farmacêutica para estimular os farma-
cêuticos a utilizarem essa ferramenta no auxí-
lio aos profi ssionais de saúde e usuários no 
uso correto e seguro destes medicamentos. 

6. Clínica médica: diagnóstico e 
prescrição
Utilização de informações tradicionais e cien-
tífi cas no auxílio ao diagnóstico e à prescrição 
para tratamento das principais patologias e 
queixas na clínica médica ambulatorial. 
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7. Monografi as das plantas medicinais
As plantas são apresentas em ordem alfabética 
contendo as seguintes informações: nome co-
mum, nome botânico, nome farmacêutico, 
família, parte utilizada, propriedades organo-
lépticas, outros nomes populares, origem, his-
tórico, principais componentes químicos, 
atividades farmacológicas, indicações, usos 
principais, uso etnomedicinal, posologia, ex-
tratos disponíveis no mercado brasileiro, con-
traindicações, precauções e toxicidade.

Selecionamos 80 plantas medicinais e ela-
boramos uma monografi a para cada uma. As 
referências para as doses de cada planta foram 
baseadas nas monografi as da Organização 
Mundial de Saúde (OMS); Comissão E, da 
Alemanha; e European Scientifi c Cooperative 
on Phytotherapy (Escop) ou então de livros de 
referência como os de Newall, Matos, Coimbra 
e Alonso, por exemplo. No entanto, as dosa-
gens em fi toterapia apresentam uma ampla 
faixa, que pode variar de acordo com a respos-
ta terapêutica e também quando há associação 
com outras plantas, como já mostram alguns 
estudos. Assim, sempre que associamos plan-
tas, as doses de cada uma são reduzidas, tendo 
em vista a sinergia entre os vários constituin-
tes. Desse modo, as doses recomendadas nesse 
livro servem como um referencial para as suas 
prescrições. 

8. Anexos

8.1. Casos clínicos 
Como metodologia didática, apresentaremos 
casos clínicos relacionados aos conteúdos dos 
capítulos, visando problematizar, fi xar e faci-
litar o uso do conhecimento oferecido, com 
respostas ao fi nal do capítulo.

8.2. Políticas públicas em plantas 
medicinais e fi toterapia 
Descrevemos neste item o panorama nacional 
das experiências no serviço público com plan-
tas medicinais e fi toterapia, apresentando o 
histórico que culminou com a Política Nacio-
nal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, bem 
como a de Práticas Integrativas e Complemen-
tares no SUS. Apresentamos as principais de-
fi nições dos produtos da rede dos fi toterápicos 
sob a luz dos órgãos ofi ciais brasileiros, e, por 
último, uma orientação para a implantação de 
atividades com fi toterapia no SUS. 

8.3. Ferramentas de busca para pesquisa
Disponibilizar ao leitor portais na Internet 
para a busca de informações, explicando a 
utilidade de cada um.

8.4. Fitoterápicos registrados na Anvisa
Listamos, dentre as 80 espécies, os medica-
mentos fi toterápicos das plantas registradas na 
Anvisa, com sua apresentação e nome comer-
cial para rápida consulta.

Glossário
Principais termos técnicos da área. 
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O uso de vegetais como recurso para manter 
a saúde é tão antigo quanto a própria memória 
do homem. Nenhum outro objeto ontológico 
possui uma iconografi a tão disseminada e 
cheia de signifi cados quanto as plantas. Até 
onde se tem conhecimento, a maioria das ci-
vilizações e culturas antigas, registraram de 
alguma maneira a mítica do uso das plantas. 
Alguns exemplos do mundo ocidental incluem 
a Botânica Sagrada dos faraós, a importância 
das plantas na mitologia grega, a cornucópia 
de Plínio, a árvore do destino dos escandina-
vos, as sarças ardentes de Moisés, o visgo dos 
druidas, o incenso e mirra dos cristãos, e a 
Botânica Oculta de Paracelso. Ainda hoje, a 
fi toterapia se reveste de uma aura de mistério, 
magia e controvérsia, que resiste ao sofi sticado 
aparato tecnológico advindo com a entrada do 
século XXI. 

Paralelamente à explosão das descobertas 
científi cas e tecnológicas do fi nal do século 
XX, em muitos países e regiões pouco desen-
volvidos economicamente, o recurso da planta 
medicinal ainda representa o mais imediato, 
senão único, alívio para as enfermidades. Além 
deste aspecto, nada representa uma conver-
gência tão íntima entre a saúde humana e a 
preservação da diversidade vegetal, como a 
temática das plantas medicinais. No entanto, 
esta questão global se desdobra em duas ver-
tentes éticas distintas. 

Enquanto no Oriente as práticas milenares 
fortemente enraizadas culturalmente, como a 
medicina tradicional chinesa e a medicina 
ayurvédica indiana, levaram a construir siste-
mas terapêuticos sólidos e efi cientes; a tera-
pêutica com uso de plantas tradicionais nos 
âmbitos mais modernos do Ocidente ainda se 

debate entre o árduo dever de identifi car sua 
cognição cultural e o hedonismo tecnológico 
que esmaga gradualmente os apelos autócto-
nes mais recônditos das nações. Aqueles siste-
mas terapêuticos orientais foram erigidos 
sobre evidências clínicas acumuladas em mi-
lhares de anos de uso e observação, assim 
como estão fundamentados em conceitos ho-
lísticos que preconizam a saúde como um es-
tado de bem-estar e inserção harmônica do 
homem em seu ambiente, e a enfermidade 
como oriunda de desequilíbrios provocados 
nesse sistema. Enquanto centenas de plantas 
consistem um arsenal terapêutico cotidiano 
para os asiáticos, a nossa história registrada 
das plantas medicinais não é devidamente va-
lorizada, ao não valorizar apropriadamente o 
grande legado documental dos grandes viajan-
tes dos séculos passados. 

Urge que identifi quemos nos ensinamentos 
do passado os instrumentos que nos auxiliem 
a solucionar a dicotomia entre o avanço tec-
nológico e o exercício das tradições, e as plan-
tas medicinais integrem as nossas práticas 
terapêuticas de uma maneira mais efetiva. Os 
esforços da nossa ciência em direção a esta 
incorporação cultural ainda são insipientes; e 
muita coisa ainda há por se fazer. Se não va-
lorizarmos o que ainda nos resta da diversida-
de vegetal dos biomas nacionais e não 
exercitarmos uma autocrítica social honesta, 
será impossível avançar para alguma posição 
que nos reconheça soberanos. A voracidade da 
cultura predatória instalada no Brasil a partir 
da colonização, hoje exacerbada pela socieda-
de cibernética, ainda não combaliu totalmente 
as ricas tradições das comunidades indígenas, 
que sobrevivem elusiva e discretamente – um 

Prefácio

É uma pena que o homem não tenha a 
compreensão do valor das plantas.

Dra. Graziela M. Barroso, in memoriam
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comportamento que lhes garante a sobrevi-
vência cultural – ainda que esta independên-
cia esteja constantemente ameaçada. Em 
conjunto, estas constatações são um claro sin-
toma de que os paradigmas que sustentam a 
utilização racional do uso das plantas na me-
dicina devem ser repensados, a partir de uma 
compreensão fenomenológica mais ampla das 
tradições autóctones de plantas usadas como 
remédios. Esta tarefa de lidar adequadamente 
com os recursos vegetais brasileiros está no cer-
ne da relação cultural entre o meio ambiente 
e a saúde, e o bem-estar do cidadão moderno 
exige que esta integração se torne gradualmen-
te mais íntima. 

Lembremos que a história humana é reche-
ada de exemplos das difi culdades com as quais 
a ciência se deparou para estabelecer novos 
conceitos. Durante cerca de mil anos, a tênue 
fronteira paradigmática entre ciência e religião 
levou ao desenvolvimento, no ocidente, de 
uma medicina controlada pela Igreja, quando 
as doenças eram associadas ao pecado, e a cura 
ao arrependimento. Neste período, que fi ndou 
com a Idade Média e a descoberta no Novo 
Mundo, os alquimistas eram imolados nas 
mesmas piras em que arderam os opositores 
do sistema geocêntrico ou da terra plana ou 
quadrada. À revelia dos dogmas mais conser-
vadores, os eventos tecnológicos impuseram o 
fi nal inexorável desta era na história humana. 
Os avanços obtidos nos equipamentos com os 
quais se podiam perscrutar mais amplamente 
os fenômenos da natureza, permitiram, entre 
muitas maravilhas, o suporte às grandes nave-
gações, o maior conhecimento do clima, e a 
descoberta crescente de novas espécies de ani-
mais e plantas. Nesse aspecto, a investigação da 
natureza e da medicina sempre exerceu um 
papel central na consolidação dos paradigmas da 
ciência, tal como a vivenciamos hoje em dia. 

Respeitadas as devidas proporções, no caso 
do uso de plantas medicinais, aparentemente 
assistimos hoje um retorno do pêndulo da 
História. A explosão das descobertas científi -
cas e tecnológicas do fi nal do século XX esta-
beleceu uma visão tecnocrata, que parece ter 
se esgotado em si mesma. Ao mesmo tempo, 
há um sentimento geral de que engatinhamos 
no reconhecimento de nossas tradições e co-
nhecimentos populares sobre as plantas medi-

cinais. A apropriação deste manancial é 
premente, porém isto exige que atravessemos 
como funâmbulos de uma nação sem memó-
ria, os perigos de uma ponte muito estreita e 
alta, ainda que pavimentada com os apelos 
culturais mais genuínos. A cidadania é a única 
maromba que nos manterá eretos e seguros 
nesta jornada. 

O Sistema Único de Saúde do Brasil é re-
conhecidamente um dos mais avançados do 
mundo. É através do arcabouço do SUS que 
devemos considerar as perspectivas de inser-
ção das plantas medicinais e dos produtos 
fi toterápicos na assistência farmacêutica, mor-
mente na atenção básica à saúde. Não obstan-
te, há um dilema ético a ser resolvido, no que 
tange a chancelar as plantas medicinais como 
recurso terapêutico de acesso universalizado. 
Por um lado, o arcabouço normativo neste 
âmbito é sufi cientemente nítido (ainda que se 
argumente pontualmente sua necessidade de 
avançar) quanto às regras para a obtenção de 
produtos industrializados para a saúde a par-
tir de vegetais. Contudo, o conjunto das exi-
gências legais é um verdadeiro cipoal, cujo 
desvendamento encarece os processos de de-
senvolvimento e, como regra geral, os produ-
tos éticos fi nais resultam com preços pouco 
accessíveis à população ou ao Estado. 

Em contrapartida, para a validação ofi cial 
da planta medicinal e dos fi tocomplexos inter-
mediários, ainda persiste uma área nebulosa 
quanto às normativas legais. As questões en-
volvidas na dispensa direta ao paciente de 
plantas medicinais e produtos manipulados 
ainda não atingiram o mesmo patamar de cla-
reza normativa. Atualmente, há dois eixos 
consensuais, estabelecidos em políticas públi-
cas, que sugerem diretrizes para a obtenção de 
fi toterápicos a partir dos recursos vegetais no 
Brasil, e que orientam a fi toterapia como prá-
tica integrativa e complementar à terapêutica 
alopática ofi cial. Estão postas diretrizes amplas 
para se avançar nestas questões; contudo esta 
corrida parece estar ainda em sua largada. Tan-
to a utilização clínica de agentes terapêuticos 
de origem vegetal quanto à condição inerente 
da planta ou do fi toterápico a ser ministrado 
são regidos por parâmetros éticos e pela con-
sonância com as normativas vigentes das agên-
cias reguladoras e dos serviços de saúde. A 
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produção de medicamentos fi toterápicos deve 
atender a requisitos que são preconizados para 
todas as etapas do seu desenvolvimento, in-
cluindo a pesquisa científi ca. 

Um medicamento ético deve manter fi deli-
dade aos três princípios básicos dos medica-
mentos para seres humanos: ser efi caz, possuir 
segurança de uso, e manter-se estável e repro-
dutível em suas fórmulas. Isso signifi ca que 
possuem os requisitos básicos de qualidade 
farmacêutica. O registro e a comercialização 
destes produtos também são estipulados em 
normativas específi cas, que regulam esta área 
de impacto na saúde pública. Para completar, 
o agente que prescreve o recurso terapêutico 
tem um importante papel neste sistema. Sem 
o aval do médico e o entendimento dos far-
macêuticos, nutricionistas, e agentes de saúde 
em geral, não há como viabilizar a prática da 
fi toterapia. O caminho para resolver as difi cul-
dades passa impreterivelmente pela conscien-
tização de todos os agentes envolvidos na 
pesquisa, desenvolvimento e produção de me-
dicamentos; e principalmente pelos responsá-
veis pela prescrição. A uniformização da 
linguagem é a condição precípua para a evo-
lução técnica e tecnológica, e por fi m ética. 

É preciso termos em conta que este é um 
processo em construção; participar dele passa 
pela compreensão de que possui um caráter 
eminentemente multi- e trans-disciplinar.

Cada profi ssional que atua no campo da 
saúde tem a sua contribuição a dar para a 
consolidação da prática fi toterápica. Hoje, to-
das as especialidades envolvidas no reconhe-
cimento e uso de uma planta como medicinal, 
devem trabalhar em consonância, como fator 
condicionante ao sucesso da proposta ‘planta 
como medicamento’ – esta represente a utili-
zação do recurso in natura (planta fresca ou 
seca) ou transformado em algum tipo de pro-
duto farmacêutico. O importante é que as vi-
sões estejam integradas dentro da perspectiva 
de que cada um assuma a sua responsabilida-
de, na convergência do objetivo maior que é 
o bem-estar do usuário consumidor da planta 
ou do fi toterápico dela derivado.

Embora o uso das plantas medicinais já 
esteja disseminado cotidianamente em boa 
parcela da população brasileira, a consolida-
ção da fi toterapia com prática ofi cial exige que 

estas difi culdades sejam superadas, principal-
mente considerando-se o cenário do acesso 
aos medicamentos no Brasil.

Para que tenha sucesso, os responsáveis por 
disponibilizar as plantas medicinais e os pro-
dutos fi toterápicos para o público devem ter 
em mãos informações organizadas e ferra-
mentas básicas sobre questões variadas, que 
concernem à descrição técnica e normativa 
dos produtos fi toterápicos, assim como a ma-
neira correta de tratá-los como recurso tera-
pêutico e, em última instância, prescrevê-los 
corretamente. 

A presente obra, Fitoterapia Contemporânea: 
tradição e ciência na prática clínica, contribui 
com esta refl exão geral sobre o tema das plan-
tas medicinais. As informações selecionadas e 
organizadas pelos autores estão expostas se-
gundo temáticas específi cas e devidamente 
ilustradas, fornecendo as noções básicas de 
botânica, química e farmacologia de plantas 
medicinais, assim como orientações para pres-
crições clínicas. A fi toterapia contemporânea 
é apresentada como uma terapêutica que agre-
garia os avanços do método científi co atual e 
as perspectivas do uso tradicional das plantas. 
Sob esta ótica holística são apresentados os 
parâmetros para a prescrição em fi toterapia. 
Complementado este panorama, o livro apre-
senta uma lista de espécies medicinais consa-
gradas pelo uso para o tratamento de diversos 
distúrbios, na forma de monografi as resumi-
das, compondo um manual de consulta rápida 
para os prescritores. 

Não menos importante que seu aspecto 
pragmático, há embutida uma contribuição im-
portante ao sucesso da empreitada mais am-
pla, que se alinha com a importância histórica 
das plantas vistas como recurso terapêutico 
para o dia-a-dia do homem ocidental. Neste 
contexto, o trabalho valoriza o histórico da 
antiga medicina na Grécia e no Egito, de Pitá-
goras a Galeno, passando por Hipócrates, e 
também lança algumas luzes sobre os paradig-
mas da medicina chinesa e da terapêutica 
ayurvédica, sugerindo que o olhar sobre estas 
práticas ancestrais contribuem para ampliar 
nossa compreensão sobre o valor das plantas, 
pela via da valorização das longas tradições cul-
turais que representam. A fi toterapia nos sis-
temas médicos é apresentada segundo várias 
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abordagens históricas, que incluem os para-
digmas orientais e os sistemas africanos (com 
tradições ricas e variadas) e pré-colombianos 
(onde o choque cultural do descobrimento 
levou à incorporação de espécies medicinais 
permutadas entre os continentes), sem deixar 
de recorrer às recomendações vigentes da Or-
ganização Mundial da Saúde. 

O cenário editorial brasileiro é escasso em 
obras que contribuem com o desenvolvimento 
de estratégias voltadas para promover a fi tote-
rapia e os fi toterápicos em geral. Obras nacio-
nais, voltadas para auxiliar os agentes 
prescritores são raras. Por outro lado, este livro 
constitui também uma importante ferramenta 
de apoio didático para os educadores envolvi-
dos com a temática complexa das plantas me-
dicinais e dos fi toterápicos.

Espera-se que, às importantes informações 
nele contidas, somem-se outros trabalhos vin-
douros nesta linha; tanto para aportar instru-
mentos pedagógicos de qualidade, quanto para 

auxiliar a nós, brasileiros, na avaliação da re-
lação entre saúde, ambiente e biodiversidade.
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