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Apresentação

O XX Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil (SPMB) e o X Congresso Internacional de 
Etnofarmacologia (CIE) serão realizados em conjunto, no Centro de Convenções Frei Caneca, de 16 a 19 
de setembro de 2008. 

O Simpósio contará com renomados palestrantes do Brasil e do exterior, que abordarão os diversos 
temas que envolvem a pesquisa com plantas medicinais, como a agronomia, botânica, química, 
etnofarmacologia, farmacologia e todos os seus correlatos.

Durante os quatro dias do Simpósio, os participantes poderão assistir diversas conferências, mini-confe-
rências, mesas redondas, sessões coordenadas, e participar de workshops, mini-cursos e da sessão de 
painéis. Haverá ainda sessões especiais que discutirão em profundidade os seguintes gêneros: 
Baccharis, Cordia, Erythrina, Maytenus, Mikania e Phyllanthus. Nestas sessões, especialistas abordarão 
diferentes fases dos estudos com tais gêneros, desde aspectos botânicos e etnofarmacológicos até os 
estudos toxicológicos e clínicos, quando existentes.

Como atividade Pré-Simpósio acontecerá o “II Meeting of Specialists in Herbal Medicine in The Treatment 
of Addictions” organizado em conjunto com a “St George’s University of London”. Trata-se de um evento 
fechado, mas estuda-se transmitir suas conclusões por vídeo-conferência durante o Simpósio.
 
O evento será uma edição comemorativa, que celebrará 40 anos do SPMB e 20 anos da Sociedade 
Internacional de Etnofarmacologia. Contamos com sua presença.

Elisaldo Carlini
Presidente da Comissão Organizadora do XX SPMB.

Elaine Elisabetsky
Coordenadora da Comissão Organizadora do X ICE

Dan Moerman
Presidente da Sociedade Internacional de Etnofarmacologia

Inscrições

As inscrições para o evento serão feitas exclusivamente on line, pelo site do Simpósio: 
www.plantasmedicinais.unifesp.br.

Atenção: a data limite para submissão de resumos é dia 30 de maio de 2008.

• Taxas de Inscrição (em reais)

OBS: A inscrição dá direito a um mini-curso e ao envio de dois resumos.

Temas para resumos

Serão aceitos resumos em inglês ou em português, mas devido ao caráter internacional do evento, 
recomenda-se o uso do inglês a fim de possibilitar melhor integração com visitantes estrangeiros. Haverá 
seleção de trabalhos para a apresentação oral nas sessões coordenadas.

    Até  30/05 Até 15/08 Após 15/08

Estudantes de graduação 120,00 160,00 200,00

Estudantes de pós-graduação 180,00 240,00 300,00

Profissionais 350,00 450,00 550,00
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Os resumos devem ser submetidos dentro de uma das seguintes setores:
- Agronomia
- Botânica / Etnobotânica
- Etnofarmacologia
- Saúde Pública
- Química de Produtos Naturais
- Farmacologia / Toxicologia (estudos pré-clínicos e pesquisa clínica)
- Tecnologia Farmacêutica (controle de qualidade, farmacognosia e farmacotécnica)
- Registro, Legislação e Patentes

Local do evento

Passagens e hospedagem

Há uma grande disponibilidade de hotéis na região do Centro de Convenções, alguns com preços bem 
em conta. Consulte no site do Simpósio as opções de pacotes e agência para reserva de passagens 
aéreas (www.plantasmedicinais.unifesp.br).
 

ProgrAmAção do SImPóSIo

dia 16 de setembro

13:00 - Abertura da secretaria para retirada de materiais

Mesa redonda pré Simpósio:

Fitomedicamentos no Brasil: realidade possível ou ficção?
Coordenador: Lauro Barata (UNICAMP)
•  Oportunidades em fitomedicamentos no Brasil (Lauro Barata - UNICAMP)
•  Fitomedicamentos: vocação natural da indústria farmacêutica nacional (Victor Siaulys - Aché Laborató-
rios Farmacêuticos)

Centro de Convenções Frei Caneca - Rua Frei Caneca 569 – 5º piso - Consolação - São Paulo/SP
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•  A rede Fito Mata Atlântica e outros programas de incentivo à pesquisa de plantas medicinais (Glauco 
Kruse Vilas Boas - Fiocruz)
•  Programas da Secretaria de Ciência e Tecnologia para desenvolvimento de fitomedicamentos 
(Reinaldo Magalhães - SCTIE / MS)

19:00 – Abertura do XX Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil

Conferência de abertura: What is a potential phytotherapeutic agent? (Hildebert Wagner – Alemanha)

dia 17 de setembro

Palestras / Conferência plenas

O desenvolvimento de medicamentos no Brasil e a necessária interação entre universidades e indústrias 
farmacêuticas.
João Batista Calixto (UFSC) 

Compuestos polifenolicos en la colitis ulcerosa.
Julio Gálvez (Espanha) 

Uses and abuses of in vitro test in ethnopharmacology and medicinal plant research.
Peter Houghton (Inglaterra)

Mesas redondas / Sessões coordenadas

Plantas com ação ansiolítica.
Coordenador: Elisaldo A. Carlini (UNIFESP)
•  Anxiety (Hamid Ghodse - Univ. Londres)
•  Efeito ansiolítico da Siparuna guianensis em estudos pré-clínicos (Ricardo Tabach - UNIFESP) 
•  Plantas medicinais no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada: uma revisão dos estudos 
clínicos controlados (Roberto Andreatini - UFPR)

Plantas cumarínicas utilizadas no tratamento da asma.
Coordenadora: Glauce Socorro B. Viana (UFC)
•  Chambá (Justicia pectoralis var. stenophylla Leonard): antiinflamatório e broncodilatador (Glauce 
Socorro B. Viana - UFC)
•  Estudo fitoquímico do cumaru (Amburana cearensis A. C. Smith) (Edilberto Rocha Silveira - UFC)
•  Aspectos farmacológicos e tecnológicos do cumaru (Amburana cearensis A. C. Smith) (Luzia Kalyne A. 
Moreira Leal - UFC)
•  Efeito de extratos e frações obtidas de folhas de guaco (Mikania glomerata Spreng), na musculatura lisa 
respiratória (Roberto Soares de Moura - UERJ)

Standards and methods for field studies: the example of the Journal of Ethnopharmacology.
Coordinator: Michael Heirinch (Inglaterra)
•  Why do you gather data?
•  How do you do it?
•  How do you store it? (e.g., databases in the field) (Michael Heinrich e Sarah  Edwards - Inglaterra)

Multicultural and ethnopharmacological lives of migrants. 
Coordinator: Andrea Pieroni (Inglaterra)
•  The ethnopharmacology of South-Asian migrants in Northern England (Andrea Pieroni - Inglaterra)
•  Going urban: studying the dynamics of medicinal plant knowledge and use by immigrants from the 
Dominican Republic in New York City (Ina Vandebroek - Estados Unidos)
•  Urban ethnobotany of the Andean community in London: a reflection on cross-cultural adaptation 
(Melissa Ceuterick - Bélgica)



Mini-conferências e oficinas

Plantas medicinais e alimentícias
•  Plantas alimentícias não-convencionais e seus potenciais nutracêuticos e medicinais (Valdely Ferreira 
Kinupp - EAFM) 
•  Alimentos funcionais e suplementos alimentares (Silvia Maria F. Cozzolino - USP)

Produtos naturais com atividade antitumoral.
•  Atividade anticâncer de extratos e princípios ativos obtidos de espécies vegetais (João Ernesto de 
Carvalho - UNICAMP)
•  Ensaios biológicos e pesquisas clínicas com produtos naturais com potencial antitumoral (Raquel 
Carvalho Montenegro - UFC)

Can one identify ethnopharmacological treatments for metabolic problems? How?
Coordinator: Michael Heinrich (Inglaterra)
•  Ethnopharmacology methods in metabolic diseases (Michael Heinrich - Inglaterra)

dia 18 de setembro

Palestras / Conferência plenas

A importância do screenning químico (LC-UV/MS, LC-RMN, RMN capilar) para a descoberta de compos-
tos ativos na escala do µg.
Emerson Ferreira Queiroz (Aché Laboratórios Farmacêuticos) 

Programa Latino-Americano da ONUDI para prospectiva tecnológica: futuro da cadeia produtiva de 
plantas medicinais nos países andinos.
Ricardo Seidl da Fonseca (Áustria)

Designs for clinical evaluation of traditional medicines.
Bertrand Graz (Suíça)

Mesas redondas e Sessões coordenadas

Ensaios clínicos e validação de fitoterápicos.
Coordenador: Roberto Boorhem (IBPM) 
•  Aspectos diferenciados da validação de medicamentos fitoterápicos (Alexandros Spyros Botsaris - IBPM)
•  Fitoterápicos de uso tradicional - estratégias para avaliação da segurança e eficácia (Manoel Odorico 
de Moraes Filho - UFC)
•  Fitoterápicos em patologias crônico-degenerativas - desenhos adequados à validação em saúde 
pública (Dagoberto C. Brandão - PHC Pharma)
•  O Ministerio da Saúde como promotor da validação de fitoterápicos - a PNPMF e a validação clínica, 
planejamento e financiamento (Kátia Torres – SCTIE / MS)

Compostos de origem natural moduladores de Sinapses colinérgicas.
Coordenadora: Caden Souccar (UNIFESP)
•  Facilitadores da transmissão em sinapses colinérgicas periféricas (Caden Souccar - UNIFESP) 
•  Constituintes de plantas de cerrado e mata atlântica inibidores da colinesterase (Vanderlan da Silva 
Bolzani - UNESP)
•  Compostos com atividade no SNC. Estudos comportamentais (Thereza Christina M. De Lima - UFSC)

Meaning and medicinal plants: how the meaning of plants influences their effectiveness in human 
populations 
Coordinator: Dan Moerman (USA)
•  Phyto-meaning: how the meaning of a plant might influence it’s effectiveness (Dan Moerman - Inglaterra)
•  Use of contraceptive and related plants by the Kayapó Indians (Brazil) (Elaine Elisabetsky – UFRGS) 
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•  Indigenization of pharmaceuticals and the mediation of ‘side’ effects” (Nina Etkin - Inglaterra) 

From ethnomedicine to pharmacology.
Coordinator: Marco Leonti (Itália)
•  Comparative analysis in ethnopharmacology (Marco Leonti - Itália)
•  Medicinal and food plants as modulators of the endocannabinoid system - evolution of an adaptomimetic 
mechanism (Juerg Gertsch - Suíça)
•  Targeting inflammation by traditional phytochemical agents for prevention and therapy of cancer 
(Bharat B. Aggarwal - Inglaterra)

Mini-conferências e oficinas

Farmacovigilância de plantas medicinais.
•  Planfavi: boletim de farmacovigilância de fitoterápicos (Ricardo Tabach – UNIFESP) 
•  O papel da ANVISA na farmacovigilância de plantas medicinais (Murilo Freitas Dias - ANVISA / MS)

As plantas medicinais nas diferentes abordagens tradicionais.
•  Medicina tradicional chinesa (Eloísa Cavassani Pimentel - UNICAMP)
•  Plantas medicinais comuns no Brasil descritas nos textos tradicionais da fitoterapia Ayurvédica (Danilo 
Maciel Carneiro - UFG)

Can one identify ethnopharmacological treatments for metabolic problems? How?
Coordinator: Michael Heinrich (Inglaterra)
•  Ethnopharmacological studies with respect to traditionally used plants with hypoglycemic activities in 
some native populations of Mexico (Adolfo Andrade Cetto - México)

dia 19 de setembro

Palestras / Conferência plenas

O C.I.A.F. (Conselho Íberoamericano de Fitoterapia) e o desenvolvimento da fitoterapia na Íbero-América.
Roberto Boorheim (IBPM).

Fitoterapia em CUBA.
Milagros Garcia Mesa (Univ. de Havana, Cuba).

The application of emerging technologies to the analysis of plant extracts.  Is this a way of accounting for 
synergism?
Peter J. Hyland (Inglaterra)

Mesas redondas e Sessões coordenadas

Repartição de benefícios: por quê, para quê e para quem?
Coordenador: Ennio Candotti (UFES)
•  A repartição de benefícios segundo a legislação brasileira (Cristina Azevedo - CGEN/MMA)
•  A visão da academia sobre a repartição de benefícios (Ennio Candotti – UFES)
•  Patrimônio genético, produtos inovadores, patentes e repartição de benefícios (Harley Ferreira 
Cerqueira - Aché Laboratórios Farmacêuticos)

Anti-hipertensivos de origem natural. Fitoterápicos para o SUS?
Coordenadora: Maria Teresa R. Lima-Landman (UNIFESP) 
•  The European experience with the use of Craetageus as antihypertensive (Hildebert Wagner - Univ. de 
Munique, Alemanha)
•  Estudo de compostos isolados da uva como anti-hipertensivos (Roberto Soares de Moura - UERJ)
•  Estudo de plantas medicinais do Nordeste com atividade hipotensora potencial (Isac Almeida de 
Medeiros - UFPB)
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•  Identificação e mecanismos da ação hipotensora /anti-hipertensiva de compostos isolados de Cecropia 
glazioui Sneth (MariaTeresa R. Lima-Landman - UNIFESP)

Ethnopharmacology, public health and health education.
Coordinator: Janna Weiss (Israel / Tibete - China)
•  Traditional medicine in the public health discourse (Janna Weiss - Israel / Tibete, China)
•  Education, ethnobotany, food habits and health in Castilla-La Mancha (Espanha) (José Fajardo 
Rodríguez - Espanha)
•  A public health research agenda for traditional medicine (Gerard Bodeker - Inglaterra)

As “plantas do futuro” e a potencialidade dos biomas brasileiros.
Coordenadora: Glyn Mara Figueira (UNICAMP) 
•  O projeto “plantas do futuro” e as plantas medicinais do cerrado (Fernão Castro Braga - UFMG)
•  Plantas medicinais da Mata Atlântica (Luiz Cláudio Di Stasi - UNESP)
•  Sinopse das plantas medicinais da caatinga, Brasil (Maria de Fátima Agra - UFPB)
•  Amazônia: plantas para o futuro ou para o presente? (Ari de Freitas Hidalgo - UFAM)

Ethnoveterinary and ethnozootherapy  
Coordinator:  Kobus Ellof (África do Sul)
•  The use of plant extracts to replace antibiotic feed additives in poultry production (Kobus Eloff - África 
do Sul)
•  Production, protection and profit: how can local livestock keepers benefit from their ethnoveterinary 
knowledge? (Evelyn Mathia - Alemanha)
•  The use of plants in control of nematode parasites of small ruminants (John Githiori - Quênia)

Mini conferências e oficinas

Programas de incentivo à pesquisa de plantas medicinais.
•  As ações e os resultados do Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da Central de Medicamen-
tos (Ceme) (Nilton Luz Netto Junior - Centro Universitário UNIEURO) 
•  Milênio I e II do semi-árido do Brasil em plantas medicinais (Ana Maria Giulietti Harley - UEFS)

Can one identify ethnopharmacological treatments for metabolic problems? How?
Coordinator: Michael Heinrich (UK)
•  Controlling obesity and diabetes with traditional diet and life style (Anwar Gilani - Paquistão) 

Gêneros em destaque

Gênero Baccharis
Coordenador: Fúlvio R. Mendes (UNIFESP)
•  Etnofarmacologia (Lin Chau Ming - UNESP) 
•  Botânica (Jane Manfron Budel - UFPR)
•  Agronomia (llio Montanari Junior - UNICAMP)
•  Química (Jairo Kenupp Bastos - USP)
•  Farmacologia / toxicologia (Caden Souccar - UNIFESP)

Gênero Maytenus
Coordenadora: Lucia Rossi (Instituto de Botânica / SP)
•  Etnofarmacologia (Luis Claudio Di Stasi - UNESP) 
•  Botânica (Rita Maria de Carvalho - Okano - UFV)
•  Agronomia (Marianne Christina Scheffer - UFPR)
•  Química (Valdir Cechinel Filho - UNIVALI)
•  Farmacologia (Sérgio Faloni de Andrade - UNIVALI)
•  Toxicologia (Ricardo Tabach - UNIFESP)

Gênero Mikania
Coordenador: Paulo Chanel D. Freitas (USP)
•  Etnofarmacologia (Eliana Rodrigues - UNIFESP) 
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•  Botânica (Rosângela Simão Bianchini - IBt-SP)
•  Agronomia (Ana Maria Soares Pereira - UNAERP)
•  Química (Adilson Sartoratto - UNICAMP)
•  Farmacologia (Roberto Soares de Moura - UFRJ)
•  Toxicologia (Maria Consuelo Andrade Marques - UFPR)

Gênero Cordia
Coordenadora: Luis C. Marques (FEBRAPLAME)
•  Botânica (Neusa Taroda Ranga - UNESP)
•  Agronomia (Pedro Mellilo de Magalhães - UNICAMP)
•  Química (Vera Lucia Garcia Rehder - UNICAMP)
•  Farmacologia / toxicologia (João Batista Calixto - UFSC)
•  Pesquisa clínica (Reinaldo Jesus Garcia - UNIFESP)

Gênero Erytrhina
Coordenador: Glyn Mara Figueira (UNICAMP)
•  Etnofarmacologia (Maria Thereza Arruda Camargo - USP) 
•  Botânica (Ana Paula Perez - UNICAMP)
•  Agronomia (Ricardo Ribeiro Rodrigues - ESALQ / USP)
•  Química (Vanderlan da Silva Bolzani - UNESP)
•  Farmacologia / toxicologia (Glauce Socorro de Barros Viana - UFC)

gênero Phyllanthus
Coordenador: Lauro Barata (UNICAMP)
•  Etnofarmacologia (Clarice Azevedo Machado - PUC-RS) 
•  Botânica (Inês Cordeiro - Instituto de Botânica de SP)
•  Agronomia (Glyn Mara Figueira - UNICAMP)
•  Química (Benjamin Gilbert - FioCruz)
•  Farmacologia (Adair Roberto Santos - UFSC)
•  Pesquisa clínica (Nestor Schor - UNIFESP)

mini-cursos

•  Mini-cursos 1 a 4: manhãs dos dias 17, 18 e 19.
•  Mini-cursos 5 a 7: tarde do dia 16 e almoço dos dias 17 e 18.

MC 1: Atividade biológica dos fungos, algas e liquens.
Coordenador: Lauro Xavier (UNIT – Univ. Tiradentes)

MC 2: Produtos naturais e doenças do trato gastrointestinal.
Coordenador: Luiz Claudio Di Stasi (UNESP) 

MC 3: Validação de fitoterápicos por técnicas hifenadas.
Coordenador: Norberto Peporine Lopes (USP)

MC 4: Efeitos farmacológicos de plantas, em modelos animais de desordens psiquiátricas e 
neurodegenerativas.
Coordenadora: Glauce Socorro de Barros Viana (UFC)

MC 5: Produção de plantas medicinais.
Coordenador: Pedro Melillo Magalhães (UNICAMP)

MC 6: Fitoterapia na clínica médica.
Coordenadora: Eloísa Cavassani Pimentel (UNICAMP) 

MC 7: Cannabis sativa (maconha) como medicamento.
Coordenador: Elisaldo Carlini (UNIFESP)

patrocínio:                                                                                                                                  apoio:                                                                                           realização:

Inscrições e informações   plantasmedicinais@eventus.com.br  /  www.plantasmedicinais.unifesp.br 
tel.: 11. 3361 3056  /  fax: 11. 3361 3089

secretaria:


