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Relatório Reunião Comissão Permanente da Política Municipal de Plantas 
Medicinais e Fitoterapia_17.05.2021  

Das 14h00 as 15h00 

Plataforma MEET 

Apresentação dos participantes: Erika Tanaka, Luciana Utsonomya, Maria Claudia, Nelson Felice, 
Geraldo Massarani Cestarioli e Francielly Damas.  

Objetivo da Comissão: garantir o acompanhamento efetivo do controle social e da sociedade civil 
do processo de reinstalação e reestruturação da botica da família e no fortalecimento e 
investimento na Política Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

DISCUSSÃO: 

A comissão se reuniu pela primeira vez e em relação aos pontos apresentados na proposta de 
formação da Comissão fizemos um primeiro debate para compreender o processo conformeo 
relato a seguir:  

1 - Reinstalação da Botica da Família no prédio do CS Boa Vista acompanhamento do projeto e 
execução de obra de adequação. 

A Comissão foi informada pela Érika Tanaka, coordenadora da Botica da Família, de que o projeto 
arquitetônico está pronto e assinado pela SEINFRA e SMS e aguarda a assinatura do Prefeito 
Dário Saadi para ser enviada à Vigilância Sanitária para avaliação e expedição do Laudo Técnico 
de Aprovação (LTA), documento necessário para aprovação do projeto e posterior início de 
processo de obras. Os projetos hidráulico e elétrico não foram iniciados. Não há previsão de data 
para reabertura da Botica da Família.  

2 - Profissionais da Botica.  

No momento de fechamento da Botica da Família, o serviço contava com 6 trabalhadores sendo 1 
farmacêutica coordenadora, 1 farmacêutico substituto e 4 técnicos de farmácia. Após o 
fechamento do serviço os técnicos de farmácia foram deslocados para serviços da Rede SUS 
Campinas e o farmacêutico substituto está em LTS prolongado desde então. A coordenadora Érika 
Tanaka foi mantida no cargo de coordenadora, tendo desenvolvido o projeto Farmácias Vivas e 
realizado apoio técnico para a Rede na área de plantas medicinais e fitoterápicos, além de 
trabalhar no acompanhamento e realização de projetos para a reabertura da Botica da Família. Os 
trabalhadores foram mantidos no centro de custo da Botica da Família, portanto, apesar de 
atuarem em outros serviços, continuam vinculados à Botica. 

3 - Seleção e aquisição de matérias-primas para a reabertura da Botica da Família.  

A coordenadora Érika Tanaka esclarece que as matérias-primas para a produção de 
medicamentos fitoterápicos são muito perecíveis, possuindo curto prazo de validade (em média 6 
meses). Desta forma, a aquisição destes produtos só poderá ser realizada quando houver uma 
previsão segura de reabertura da Botica da Família  de forma que os materiais adquiridos possam 
ser utilizados de forma imediata.  

4 - Avaliação da condição dos mobiliários, equipamentos e materiais de laboratório.  

Os equipamentos estão armazenados em diferentes locais e os equipamentos elétricos não 
podem ser testados pois dependem de instalações elétricas e hidráulicas próprias. Desta forma, a 
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testagem dos equipamentos só poderá ser realizada mediante a instalação da Botica da Família 
no prédio a ela destinado.  

5 - Manutenção do Projeto Farmácias Vivas e garantia de manutenção de apoio técnico da Botica 
da Família para a Rede SUS Campinas. 

A atual coordenadora da Botica da Família, Érika Tanaka, foi selecionada em processo seletivo 
interno para ocupar o cargo de farmacêutica na Vigilância em Saúde e optou por trabalhar neste 
serviço. A sua saída da coordenação da Botica e ida para a Vigilância depende da convocação de 
novos profissionais pelas Secretaria de Recursos Humanos da PMC, processo ainda não 
efetivado. A profissional tem previsão de entrada em licença maternidade e no momento não 
temos como afirmar que sua ida para vigilância se dará antes ou após seu afastamento.  

Encaminhamentos: 

1. Requerimento de informações para a SMS solicitando informações sobre o projeto de 
reinstalação da Botica da Família e substituição da coordenadora da Botica da Família.  

2. Plano de trabalho da Comissão: serão realizadas reuniões quinzenais, às segundas-feiras, às 
14 horas conforme cronograma já pactuado: 31/05, 14/06, 28/06, 12/07 e 26/07. Para o 
funcionamento da comissão teremos a participação da coordenadora da Botica ou outro gestor 
destacado para a função pela SMS, serão realizados acompanhamento dos processos para a 
reabertura, sendo possível a realização de visitas pela comissão e solicitação de informações para 
secretarias e órgãos relacionados. 

3. Membros da Comissão e representação: 

 
ERIKA TANAKA – titular Secretaria Municipal de Saúde de Campinas 

FRANCIELLY DAMAS – titular CMS - Conselho Municipal de Saúde 

GERALDO MASSARANI CESTARIOLI – titular CMS - Conselho Municipal de Saúde 

MARIA CLAUDIA – titular  Grupo Saberes a Luz do Sol 

NELSON FILICE BARROS – titular LAPACIS (Laboratório de Praticas Alternativas, 
Complementares e Integrativas em Saúde) 

LUCIANA UTSUNOMIYA – suplente LAPACIS 

MICHELE JORGE – suplente Grupo Saberes a luz do sol 
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