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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um projeto de implementação e execução de produção e dispensação de plantas medicinais 
(fitoterápicos) em uma faculdade particular em Manaus/AM através de uma Farmácia Viva com parceria com o Governo do Estado do Amazonas 
ou Prefeitura Municipal de Manaus. Farmácia Viva é um programa social, que leva a população o conhecimento tradicional da farmacoterapia das 
plantas e seus efeitos e reações adversas ao organismo, e através desse programa, mostrar à população que muitas das patologias podem ser 
tratadas de forma eficaz apenas com o uso de plantas. Isso não quer dizer que vai ser tirado todo medicamento que não for fitoterápico da rede 
pública e sim, acrescentar outra forma de terapia com esses medicamentos. Segundo a Portaria nº 886, de 20 de abril de 2010, define como 
atividades de uma Farmácia Viva que vai desde o cultivo até o processamento/manipulação e dispensação de formulações magistrais e oficinais 
fitoterápicas. Esse programa governamental em parceria com uma faculdade, através da gestão do curso de farmácia, promove para a população, 
uma dispensação por farmacêuticos e acadêmicos do curso de farmácia. A Resolução RDC no. 18, de 03 de abril de 2013, dita diretrizes no que se 
refere as boas práticas de processamento e armazenamento de plantas medicinais, preparação e dispensação de produtos magistrais e oficinais 
de plantas medicinais e fitoterápicos em farmácias vivas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A criação de uma Farmácia Viva dentro de 
uma Faculdade, em convênio com órgãos públicos municipais ou estaduais proporcionariam um ganho para a comunidade circunvizinha e 
também para a cidade como um todo, pela facilidade e segurança no acesso ao uso de plantas medicinais em processos fitoterápicos e também 
uma melhor formação de alunos do curso de farmácia. O local de realização de estudo será em uma Faculdade Particular no município de Manaus 
que fica no estado do Amazonas, Brasil. A forma de coleta de dados e processamento dos mesmos, será através de análises descritiva qualitativa 
baseada em análise SWOT estuda uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities 
(Oportunidades) e Threats (Ameaças) tendo como desfecho o levantamento de dados referentes a aspectos regulatórios sanitários, legislação 
federal, estadual e municipal quanto as políticas públicas que permeiam a criação e gestão de uma Farmácia Viva dentro de uma Instituição de 
Ensino Superior com um curso de Farmácia.
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