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Fundado em 22 de setembro de 1998, por um grupo de profissionais e pesquisadores de diversas áreas relacionadas
aos segmentos de plantas medicinais, fitoterápicos e fitoterapia, o Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais (IBPM)
é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter técnico - científico , apartidário, constituído por pessoas físicas e jurídicas, tendo como principal objetivo a proposição
e execução de políticas e estratégias na área de plantas
medicinais e do desenvolvimento de produtos relacionados, alem da formatação, implantação e desenvolvimento
de modelos de fitoterapia no Brasil, com sede e foro na
capital do Estado do Rio de Janeiro.
Desde a fundação, o IBPM vem atuando junto aos profissionais, autoridades e instituições que atuam na cadeia
produtiva das áreas de interesse, com a realização de
projetos e parcerias que contribuíram para a consolidação
do Instituto, incluindo a montagem de biblioteca especializada, site www.ibpm.org.br, e diversos cursos e eventos
técnico-científicos.
Mantemos convênio com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz para a realização de cursos
de Fitoterapia e implantação de ambulatórios especializados, que oferecem atendimento e prática em fitoterapia
para médicos e nutricionistas, com mais de 300 profissionais capacitados.
Realizamos e participamos de diversos eventos com destaque para a realização, em parceria com a Associación
Argentina de Fitomedicina (AAF), do Congresso Ibero-Americano de Plantas Medicinais, ocorrido em maio de 2004 no
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Rio de Janeiro, alem de quatro jornadas estaduais e mais
dois congressos Ibero-Americanos.
Conquistamos representações no Ministério da Saúde do
Brasil, onde contribuímos para a implantação da Fitoterapia no Sistema Único de Saúde, e com a Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; e ainda
na Câmara Técnica de Fitoterápicos da Agencia Nacional
de Vigilância Sanitária, além de participações junto a conselhos profissionais para reconhecimento e normatização
da fitoterapia.
Ampliamos nossa representatividade nacional e internacional, como membros fundadores da Federação Brasileira
das Sociedades para o Estudo das Plantas Medicinais (FEBRAPLAME) e do Conselho Ibero-Americano de Fitoterapia
(CIAF).
A partir de setembro do corrente ano passamos a nos denominar Associação Brasileira de Fitoterapia (ABFIT) no
sentido de melhor caracterizar os objetivos da instituição
e equipará-la às demais associações que compõem o CIAF.
É com grande satisfação que passamos a integrar o corpo
editorial da Revista de Fitoterapia, importante iniciativa
que se consolida como veículo de divulgação Ibero-Americano da fitoterapia e para a qual esperamos contribuir
significativamente.
Cordiais saudações,
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