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• O que vem a ser ATENÇÃO BÁSICA EM
SAÚDE?

• Qual a sua inserção e a sua relação com 
as Três DIMENSÕES propostas para a
Pastoral da Saúde Nacional pela

Igreja Católica no Brasil ?



Ações de Saúde:
Leavell, H. & Clark, E.G.  Medicina Preventiva. São Paulo: Mac Graw Hill,  1976.

• Ações de Medicina ou Saúde Preventiva
• Ações de Medicina Clínica
• Ações de Medicina Reabilitadora

Níveis de Aplicação das Ações de Saúde:

• Nível ou Prevenção Primária:

Promoção da Saúde: educação para a saúde !!!

Proteção Específica: imunização, alimentação , higiene, saneamento,
trabalho, ocupação, ambiente , alergias, estresse, ansiedade ...!!!

• Nível ou Prevenção Secundária: 

Diagnóstico precoce
Tratamento e  Pronto Atendimento

Limitação da Invalidez

• Nível ou Prevenção Terciária:
Reabilitação



O que está prevalecendo hoje nos países como o Brasil :

• A ênfase na Atenção Secundária e Terciária

• na clínica ... !!!
• na terapêutica ... !!!
• na reabilitação ... !!!

• na “ indústria ” do diagnóstico ...  $$$ ... !!!

• na “ indústria ” da doença ... $$$ ... !!!

O que está faltando hoje em nosso país:

• A ênfase na  Atenção Básica ou Primária ... !!!

• na Promoção da Saúde ... !!!

• na Proteção Específica ... !!!

• na Prevenção da  Ocorrênc ia ... !!!

• na  Prevenção da   Evolução ... !!!



• Organização Mundial da Saúde
• Princípios da Atenção Básica à Saúde :

“ A busca coletiva da promoção, da cura e da
reabilitação em saúde , através de metodologias básicas ,
essencialmente práticas, cientificamente asseguradas,
socialmente aceitáveis, econômica e ecologicamente
sustentáveis, postas ao alcance universal dos indivíduos e da
comunidade, mediante a participação plena de seus membros,
no espírito da autonomia, do protagonismo, e da
reponsabilidade, buscando a cidadania plena com justiça
social ” .

(Conferência Mundial de Saúde de  
Alma Ata, 1978)



ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE...

... metodologias básicas...

postos ao alcance universal do indivíduo e da  comunidade
prevendo cidadania plena  e protagonismo ...



Community Applied Primary Health Care
Atenção Básica em Saúde
Conferência Mundial de Saúde em Alma Ata, ex-UdSSR, 
1978

Conferência Mundial de Saúde
Chiang-May, 
Thayland, 1984:

“Salvem Plantas que Salvam Vidas”



Atualmente no Sistema Único de Saúde, 
estão sendo implantadas  as ...

PICS: Práticas Integrativas Complementares em Saúde

entre estas a

Fitoterapia , a Homeopatia, a Acupunctura, o Rei-ki, a Meditaçã o...

Fitoterapia é a forma de tratamento ou de cuidado que utiliza

plantas medicinais em diferentes formas de preparações, sem o uso

de substâncias ativas isoladas , partindo do princípio que a ação

farmacológica (benefício esperado) resulta da interação das

moléculas presentes (fitocomplexos) da planta em uso e não da

ação individual de moléculas isoladas;



O que é fitoterapia?
O que é medicamento fitoterápico ? 

O que é planta medicina l?

• Fitoterapia é a forma de tratamento ou de cuidado que utiliza p lantas 
medicinais em diferentes formas de preparações, sem  o uso de substâncias 
ativas isoladas, partindo do princípio que a ação f armacológica (benefício 
esperado) resulta da interação das moléculas presen tes (fitocomplexos) da 
planta em uso e não da ação individual de moléculas  isoladas;

• Medicamento fitoterápico é um medicamento obtido e elaborado com 
tecnologias adequadas, utilizando exclusivamente matérias primas vegetais,  
com objetivos  terapêuticos profiláticos, curativos, reabilitadoras ou  mesmo 
diagnósticos, com o conhecimento dos benefícios (eficácia) e dos riscos de seu 
uso;

• Planta medicinal é toda a espécie vegetal, cultivada ou silvestre, u tilizada com 
objetivos terapêuticos; 

• - disponível em http://portal.saude.gov.br
• - RDC 48, de 16 de março de 2004/ ANVISA
• - Medicamentos fitoterápicos no SUS. Publicado em 14/01/2010 por Dra. Maria Eduarda Béch o Freitas 

Arger



O que é remédio ?
O que é remédio caseiro de origem vegetal ?

O que é droga vegetal ?

• Remédio é todo tipo de cuidado empregado para prevenir, curar ou aliviar 
sintomas e sinais de doenças , como um banho morno, uma bolsa de água 
quente, uma massagem, um chá, uma tintura,um medica mento sintético... 
entre outras coisas;

• Remédio caseiro de origem vegetal é toda aquela preparação caseira com 
plantas medicinais, de uso extemporâneo , para uso imediato , que não exija
técnicas especializadas para a sua manipulação ou administração ;

• Droga vegetal é toda a planta medicinal ou partes dela (raízes, fol has, cascas, 
frutos, sementes...) que contenham as substâncias ou as classes destas 
substâncias responsáveis pela ação terapêutica, apó s os processos de coleta, 
secagem e ou estabilização , podendo a droga ser integra, rasurada ou cortada,  
triturada ou pulverizada;

• - disponível em http://portal.saude.gov.br
• - RDC 48, de 16 de março de 2004/ ANVISA
• - Medicamentos fitoterápicos no SUS . Publicado em 14/01/2010 por Dra. MariaEduarda Bécho  Freitas 

Arger



... Nos Grupos da Pastoral  da Saúde, na sua dimensão comunitária ,

produzimos, processamos e utilizamos plantas medicinais, 
condimentares e aromáticas 

sob a forma de ...

...macerados, decoctos, cozidos, fervidos... 
...sucos, ...caldos...

... diferentes xaropes...
...alcoolaturas, ...tinturas, ...“arniques”...

... vinhos medicinais...
...pomadas quentes e frias...

...farelos e misturas...
... sabões e xampús...

no Princípio da Atenção Básica em Saúde !!!

“ LAUDATO SI,  MI’ SIGNORE!!! ”



... Nos Grupos da Pastoral  da Saúde, na sua dimensão comunitária ,
produzimos, processamos e utilizamos ...

Alimentos bioativos funcionais, probióticos ...

sob a forma de ...

... Laticínios fermentados, kefir e seus derivados.. . 
... Chucrutes e seus derivados ...

... Vinagres de frutas da estação e seus derivados ... 
... Bebidas e sucos ...

... Farinhas múltiplas e seus derivados ...
... Leveduras e substratos fermentados  ...

no Princípio da Atenção Básica em Saúde !!!

“ Laudato Si,  mi’  Signore!!! ”



Em síntese: o que precisamos como 
Pastoral da Saúde na Igreja Católica...

• formação e avaliação permanente, diagnóstica e continuada...
• valorização, apoio e reconhecimento como leigos, pela hierarquia...
• voluntariado pessoal e de grupo ...
• estrutura mínima  a partir  da paróquia, vicariatos e dioceses...
• espiritualidade fortalecida...
• integração interpastorais, intervicariatos, interdioceses, CNBB...

• Uma PASTORAL com  cheiro de ovelhas ...!!!

• Uma Igreja em, SAÍDA !!!... em MISSÂO!!!


