
Atualização das normativas
de Fitoterápicos

Apresentar aspectos relacionados ao novo
conceito de fitoterápicos, o qual tem sido
discutido nas últimas reuniões com a GMESP.
Serão abordadas as definições quanto à
classificação dos extratos e a aplicação
prática desse conceito para o Insumo
Farmacêutico Ativo Vegetal (IFAV) e para o
Produto Acabado. O objetivo é promover
melhor entendimento do setor regulado ao
novo conceito e permitir debate
técnico/científico com relação ao tema. A
reunião conta com o apoio das Associações
representativas do Setor Produtivo e terá a
participação de seus representantes e da
equipe técnica da Gerência de Medicamentos
Específicos, Notificados, Fitoterápicos,
Dinamizados e Gases Medicinais (GMESP).

Objetivo 

Reunião virtual - Setor Produtivo da cadeia de Fitoterápicos 

21 de junho - 08h30 às 12h30

Programação
8h30 às 10h00 - Apresentação do novo
conceito, contemplando aspectos voltados ao
IFAV do ponto de vista do processo
produtivo, composição e especificação a
partir da classificação dos extratos,
compreensão de questões relacionadas às
monografias do EMA, bem como principais
parâmetros comparativos entre a norma
vigente e o novo conceito - Eliana Martino
Bufaino - Coordenadora do GT de
Fitoterápicos da ABIFISA.
 
10h00 às 10h10 - Intervalo 
 
10h10 às 11h40 – Aplicação dos novos
conceitos no desenvolvimento, produção e
controle de qualidade nos Produtos
Acabados, com apresentação de exemplos
práticos - Luzia Franco Toschi - GT de
Fitoterápicos da ABIFISA.

11h40 às 12h30 – Perguntas e Respostas

Cada Associação deverá enviar para a
ABIFISA a relação com os nomes e e-mails
de seus representantes, até o dia 14 de junho
de 2021, para que seja encaminhado o
convite no Outlook com o link de acesso a
reunião. Caso sua empresa não esteja
vinculada a uma associação representativa,
pode ser realizado contato diretamente pelo
e-mail abifisa@abifisa.org.br

AS VAGAS SÃO LIMITADAS A 300 PESSOAS
(CAPACIDADE DA PLATAFORMA)

Inscrições

Organização

mailto:abifisa@abifisa.org.br

