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A Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(UNIVASF) abriu no dia 25 de março as inscrições 
para o IV Simpósio de Plantas Medicinais do Vale 
do São Francisco (PLAMEVASF). Os interessados 
podem se inscrever no site do evento ou 
presencialmente, na Secretaria da Pós-Graduação 
em Recursos Naturais do Semiárido, no campus de 
Petrolina, Centro. O evento acontecerá entre os 
dias 18 e 21 de setembro de 2013, no Complexo 
Multieventos, no campus da UNIVASF em Juazeiro-
BA. Em sua quarta edição, o Simpósio contará com 
a presença de palestrantes de diversas instituições 
estaduais e federais. A programação engloba 
minicursos e apresentação de trabalhos científicos, 
que podem ser inscritos até o dia 19 de julho, no 
mesmo endereço eletrônico das inscrições.
O PLAMEVASF é promovido pelo Núcleo de Estudos 
e Pesquisas de Plantas Medicinais (NEPLAME), 
juntamente com o Colegiado de Ciências 
Farmacêuticas e a Pós-Graduação em Recursos 
Naturais do Semiárido (PgRNSA). Na edição 
anterior, o evento contou com cerca de 500 
participantes e 135 trabalhos apresentados.
Informação: NEPLAME

Visite a página do evento: www.plamevasf.com

UNIVASF ABRE INSCRIÇÕES PARA O IV SIMPÓSIO DE PLANTAS 
MEDICINAIS DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FARMACÊUTICOS NO SUS
O Presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Walter Jorge João, anunciou, em primeira 
mão, aos Conselheiros Federais e Diretores de Conselhos Regionais, a aprovação do Projeto de 
Lei nº 4.135/12, que determina a presença do farmacêutico nas Unidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O PL foi aprovado por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF), da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito durante a Reunião Geral dos Conselhos 
de Farmácia, realizada no Hotel Nacional, em Brasília. De acordo com o Deputado Jorge Silva 
(PDT/ES), relator do PL, “A assistência farmacêutica, efetivada pelo profissional competente 
para isso, o farmacêutico, deve ser prestada de forma adequada em todos os serviços de 
saúde que dispensem medicamentos, principalmente naqueles que estão sob a 
responsabilidade estatal. O medicamento bem utilizado é o recurso terapêutico de maior custo 
e efetividade, mas o uso inapropriado constitui um problema de saúde pública mundial”. 
ORIGEM - O PL original, de autoria da Senadora e farmacêutica Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), 
prevê que as Unidades de Saúde do SUS, que dispõem de farmácias, drogarias ou dispensários 
de medicamentos, ficam obrigadas a manter em seus quadros, profissional farmacêutico 
habilitado e inscrito no respectivo Conselho Regional de Farmácia. A Proposta tramita em 
regime de prioridade e em caráter conclusivo. O PL continua na Câmara e segue para a 
análise da Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.
Fonte: www.cff.org.br
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Professor da UNIVASF lança livro “Flora das Caatingas 
do Rio São Francisco: História Natural e Conservação”

Flora das Caatingas do Rio São Francisco é um sinal de alerta sobre um dos ecossistemas 
brasileiros menos conhecidos cientificamente e marginalizado historicamente em termos de 
políticas de desenvolvimento econômico e social, e conservação de suas riquezas naturais, 
incluindo a biodiversidade. O título Flora das Caatingas, ao invés de simplesmente Caatinga, 
tem o objetivo de sinalizar ao leitor os propósitos desafiadores da edição. Dividido em 13 
capítulos, o livro é resultado de quatro anos de pesquisa, mais de 340 mil km percorridos em 212 
expedições que correspondem a 8,6 voltas no planeta Terra. Fizeram parte deste 
empreendimento 99 co-autores que realizaram esforços contínuos em conhecer os mecanismos 
que regulam e organizam as comunidades florísticas nas Caatingas do São Francisco e 
permitiram identificar 1031 espécies de plantas. Aspectos biogeográficos, relações com clima, o 
solo, os desafios, as oportunidades, a história de vida e a ecologia de uma vasta flora, incluindo 
as plantas aquáticas, que se ampliam aos olhos da ciência à medida que se ampliam os 
inventários biológicos sertão adentro, são abordados nesta obra de referência sobre o bioma 
Caatinga. 
Ao mesmo tempo em que traz informações com base científica sobre a necessária 
conservação e as reais dimensões deste patrimônio ambiental genuinamente brasileiro, o livro 
instiga os sentidos e a imaginação do leitor através de cerca de 400 imagens que deslumbram 
ao revelar uma paisagem multicolorida, que pode surpreender quem não conhece a Caatinga 
e suas diversas cores. O livro mostra o caráter de identidade e afirmação de uma região plural, 
que assume a sua condição natural afastando a ideia do subjugado, da terra rachada, da 
seca intangível presentes nos poemas de João Cabral de Melo Neto, quebrando o mito de um 
ecossistema pobre em espécies e endemismos, para substituí-lo por surpreendentes descobertas 
que apontam um incremento de 380% no total de espécies referidas para aquele bioma.

“No contexto de conservação da biodiversidade é evidente na narrativa da obra alguns 
elementos de denúncia em relação a projetos desastrosos induzidos pelo poder público; de 
descontentamento com o “tempo perdido” pelos acadêmicos em descrever a biodiversidade 
desta biota; mas também de apelo à sociedade sobre a relevância desta biota, neste quase 
“apagar das luzes” que precede grandes mudanças nos padrões de uso do solo e talvez de 
clima” diz o pesquisador José Alves de Siqueira Filho, professor da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (UNIVASF).  “Este livro oferece a oportunidade para conhecer o que há muito 
devia estar documentado e devidamente protegido” complementa o organizador da edição.
Fonte: Prof. José Alves de Siqueira Filho



TRABALHO DA UNIVASF É PREMIADO NO I 
ENCONTRO ESTRATÉGICO EM CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS

No último dia 06/04 aconteceu em Teresina-PI 
a cerimônia de encerramento do I Encontro 
Estratégico em Ciências Farmacêuticas (EECF) 
e I Seminário Ibero Americano de P & D de 
Medicamentos (SIAPD). Na cerimônia, o 
trabalho TRIAGEM FITOQUÍMICA E ATIVIDADE 
ANTIBACTERIANA DE Neoglaziovia variegata
(BROMELIACEAE) foi premiado com menção 
honrosa na categoria pôster. O trabalho foi 
apresentado pela aluna do Curso de Ciências 
Farmacêuticas, Grasielly Rocha Souza, e 
orientado pelo Professor Jackson Roberto 
Guedes da Silva Almeida, também do curso 
de Ciências Farmacêuticas. O congresso teve 
mais de 570 participantes e 175 trabalhos 
apresentados. “Isso mostra mais uma vez que 
o curso de Farmácia vem desenvolvendo 
pesquisas na área de produtos naturais com a 
mesma qualidade que em outras instituições 
no país. Aos poucos o nosso trabalho com 
espécies do bioma Caatinga vai sendo 
reconhecido, e premiações como essa são 
um estímulo para continuarmos trabalhando 
na formação de recursos humanos para a 
pesquisa”, afirma o Prof. Jackson Guedes, 
orientador do trabalho.
A aluna Grasielly Rocha Souza é bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) da UNIVASF, e vem 
desenvolvendo pesquisas com plantas do 
bioma Caatinga, nas áreas de química e 
farmacologia. Pesquisas como essa também 
têm o objetivo de preparar o aluno para o 
ingresso na pós-graduação, além de oferecer 
uma melhor formação em nível de 
graduação.
Fonte: NEPLAME
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Conheça a Sociedade 
Brasileira de Farmacognosia

Seja um associado!!!

www.sbfgnosia.org.br

sociedade@sbfgnosia.org.br

ANVISA ABRE DEBATE SOBRE NOVAS REGRAS 
PARA MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS

No início do mês de março de 2013, a 
ANVISA, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, anunciou que vai elaborar uma 
nova portaria regulatória voltada para os 
fitoterápicos tradicionais. Para tanto, em 
breve, será colocado o teor da nova portaria 
em consulta pública, momento quando será
possível fazer sugestões ao texto proposto. 
Nos últimos anos, houve queda no número 
de fabricantes dessas substâncias -- de 119 
em 2008 para 78 em 2011 -- e no total de 
produtos no mercado -- de 512 em 2008 para 
384 três anos depois. A diminuição vem 
acontecendo porque muitos dos 
medicamentos conseguiram seus registros em 
uma época em que não eram necessários 
estudos de comprovação. Quando esses 
registros expiram, os fabricantes acabam não 
conseguindo renová-los, e o remédio sai do 
mercado. Foi o caso da funchicórea, 
remédio usado para cólicas em bebês há 72 
anos, cujo registro foi cancelado pela Anvisa
em 2012. Hoje, muitos fitoterápicos 
tradicionais, como o baseado na erva-de-
bugre, entram na classe dos medicamentos. 
Isso significa que essas drogas só têm sua 
comercialização autorizada após a 
apresentação de estudos clínicos e de dados 
científicos que comprovem a sua eficácia e 
segurança. 
A ideia da Anvisa é flexibilizar essa cobrança 
e liberar produtos que comprovem a 
segurança pelo uso tradicional registrado em 
artigos e livros -- desde que os fabricantes 
cumpram as regras de higiene atualmente 
exigidas. Seguindo regras adotadas por 
outros países, como a Alemanha, a medida 
deve ter mais impacto em produtos para 
sintomas de baixa gravidade, como cólicas e 
prisão de ventre. As regras para registro e as 
exigências de produção para a nova 
categoria ainda não foram definidas. Já
existe, porém, uma lista de substâncias 
preparada pela Anvisa que servirá de 
referência, o "formulário de Fitoterápicos, 
Farmacopeia Brasileira". A proposta é que 
substâncias que estão na lista não precisem 
comprovar a existência do uso tradicional. E 
as que estão fora dela tenham que fazer a 
comprovação para serem liberadas.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo



04NEPLAME - UNIVASF

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1240094-anvisa-propoe-novas-regras-para-fitoterapicos.shtml
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UNIVASF sediará o X Simpósio Brasileiro de 
Farmacognosia em 2015

No último dia 12/04, aconteceu no Centro de Convenções da 
Universidade Federal de Goiás, a assembleia da Sociedade 
Brasileira de Farmacognosia, durante as atividades do IX 
Simpósio Brasileiro de Farmacognosia. Na pauta da reunião 
estava a escolha da próxima cidade a sediar o Simpósio no ano 
de 2015. Duas propostas foram apresentadas. O Prof. Cid 
Aimbiré de Moraes Santos, da Universidade Federal do Paraná, 
defendeu a proposta de levar o evento para Curitiba; e o Prof. 
Jackson Roberto Guedes, da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, defendeu a proposta de levar o evento para 
Petrolina. Na votação, a proposta do Prof. Jackson venceu por 
maioria, e a UNIVASF ganhou o direito de sediar a próxima 
edição do Simpósio. O X Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 
acontecerá no ano de 2015, juntamente com o V Simpósio de 
Plantas Medicinais do Vale do São Francisco.

Professores da UNIVASF presentes na assembleia da SBFgnosia realizada em 
Goiânia-GO. Jackson Guedes, Edigênia Araújo, Luciano Ribeiro e Xirley Nunes.

No encerramento do Simpósio, mais um trabalho da UNIVASF foi premiado. O trabalho 
“Flavonoide isolado de Lonchocarpus araripensis Benth (Fabaceae) reduz a nocicepção em 
modelos experimentais em camundongos”, foi apresentado pelo aluno do Curso de Ciências 
Farmacêuticas Raimundo Gonçalves de Oliveira Júnior, e recebeu o prêmio de melhor 
apresentação na forma de pôster. A pesquisa foi orientada pelo professor Jackson Roberto 
Guedes da Silva Almeida, do Colegiado de Ciências Farmacêuticas.
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45º Congresso Brasileiro de Farmacologia 
e Terapêutica Experimental
28 a 31 de outubro de 2013
Centro de Convenções FAEPA
Ribeirão Preto-SP
http://www.sbfte.org.br/congresso/

XI Congresso Mundial de Inflamação e XXXVIII 
Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia
21 e 25 de setembro
Natal-RN
http://www.inflammation2013.sbicongressos.com/abou
t.php

VIII Reunião Regional da FeSBE
06 a 08 de junho de 2013
Centro de Turismo de Guarapari (CTG) do SESC
Rodovia do Sol, 01, Muquiçaba
Guarapari-ES
http://www.fesbe.org.br/regional2013/index.php?pg=apresentacao.ht
ml&mn=0

XXVIII Reunião Anual da FeSBE
21 a 24 de agosto de 2013
Caxambu-MG
http://www.fesbe.org.br/fesbe2013/

Escola de Verão em Farmacognosia
22 a 27 de julho de 2013
Campus da Universidade Federal do Amapá
Macapá-AP
http://www.sbfgnosia.org.br/escoladeverao/

III Semana Farmacêutica do Vale do São Francisco
Tecnologia Farmacêutica: Inovação e Sustentabilidade
10 a 13 de junho de 2013
Campus da UNIVASF
Petrolina-PE
http://www.neplame.univasf.edu.br/eventos.html

AGENDA DE EVENTOS - 2013

9th International Congress of Pharmaceutical Sciences
20 a 23 de novembro de 2013
Ribeirão Preto-SP
http://www.cifarp.com.br/


