
 

 

MINICURSO: CADEIA PRODUTIVA DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - FARMÁCIAS 

VIVAS E PERSPECTIVAS DE FINANCIAMENTO 

 

Segundo o Ministério da Saúde, no contexto da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e do SUS, 

a Farmácia viva compreende “todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o 

armazenamento de plantas medicinais, a manipulação e a dispensação de preparações 

magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos”.  

 

Instituída no SUS desde de 2010, as Farmácias Vivas desempenham papel essencial para a ampliação 

das estratégias de cuidado à saúde da população. Dessa forma é importante que os farmacêuticos, 

vinculados ou não aos serviços públicos de saúde, entendam o papel das Farmácias vivas, as diretrizes 

para sua implantação e as possibilidades de financiamento. 

 

No minicurso os(as) farmacêuticos(as) terão a oportunidade de aprender sobre: 

 

 A cadeia produtiva de Plantas medicinais e Fitoterápicos – atores envolvidos, etapas 

desenvolvidas. 

 Estruturação das Farmácias Vivas – legislação, área física, equipe mínima, processos de trabalho.  

 As possibilidades de financiamento – Edital SCTIE/MS 02/2020. 

 

Professora:  

Farm. Jaqueline Guimarães  

Farmacêutica, graduada pela UFMG, especialista em Homeopatia 

pela Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas - AMFH e 

em Plantas Medicinais/Fitoterapia pela Universidade Federal de 

Lavras - UFLA. Responsável técnica pela Farmácia Viva SUS/Betim 

de 2004 a 2020. Membro da Comissão Assessora de Fitoterapia 

do CRF/MG.  

 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

 

Data  

29/10/2020  

Horário 

16 às 18 horas  

Cara Horária 

2 horas  

Vagas 

1000  

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Preferencialmente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG. A inscrição de estudantes e 

profissionais de outras áreas ou Estado será confirmada mediante a disponibilidade de vagas.  

 

 

 



 

 

INSCRIÇÕES 

 As inscrições estarão abertas à partir de 23 de outubro de 2020, até às 12 horas do dia do 

evento, ou até o encerramento das vagas disponíveis. 

 O preenchimento do formulário de inscrições é feito exclusivamente no campo: EVENTOS 

DISPONÍVEIS, na Área Acesso Restrito, disponível no site do CRF/MG. 

 Até às 12 horas do dia do evento os participantes inscritos receberão, por email, o link e a 

senha de acesso da plataforma por onde o curso será realizado.  

 

Obs.: o link da sala de transmissão será aberto somente no dia e horário programado do 

minicurso. 

Para informações e inscrição CLIQUE AQUI 

 

IMPORTANTE 

 O certificado digital estará disponível na sua área de acesso restrito em até 30 dias após o 

encerramento do curso. 

 Evite seu bloqueio. Caso não possa participar do curso, cancele sua inscrição com 24 horas de 

antecedência. 

 Dúvidas para: capacifar@crfmg.org.br 

 

https://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Capacitacoes

