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Introdução 

Com 16 unidades espalhadas por Aracaju em uma 
organização distrital, os Cras (Centros de Referência 
da Assistência Social) são um importante aparelho da 
gestão municipal, oferecendo à população acesso a 
uma enorme gama de serviços e cadastramento para 
políticas públicas na área social. 

Ao mesmo tempo, um outro exemplo de uma grande 
iniciativa dentro do nosso trabalho é a Farmácia Viva 
- ideia com amplo apoio das entidades de saúde e 
que busca o abastecimento das UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) com materiais fitoterápicos por 
meio de plantas medicinais. 

Seria possível conectar esses dois pontos e criar 
uma iniciativa que mobiliza-se comunidades em uma 
atividade integrativa com benefícios para as 
unidades de saúde locais?  



O projeto

Através da parceria entre a gestão, a 
iniciativa privada e a população, a ideia é 
instalar um projeto comunitário de cultivo 
de ervas medicinais, sob a vigilância da 
SMS (Secretaria Municipal da Saúde) e da 
Semfas (Secretaria Municipal da Família e 
Assistência Social), instalados nas 
unidades locais do Cras (Centro de 
Referência da Assistência Social).  



Participantes

> Moradores: beneficiados direta e 
indiretamente, são aqueles que participarão 
ativamente do processo de plantio e produção 
das plantas medicinais. Portanto, ao mesmo 
tempo em que adquirem esse novo 
conhecimento e participam de uma prática de 
integração e educação, também são 
beneficiados com o abastecimento das 
unidades de saúde locais.   

> Profissionais especialistas: disponibilizados 
pelos parceiros da iniciativa privada, serão 
aqueles com conhecimento específico capaz 
de guiar a capacitação dos moradores e 
monitorar a evolução do projeto garantindo a 
qualidade dos produtos finais e toda a 
segurança do processo.

> Representantes das unidades de saúde da 
região: responsáveis pelo processo de 
fiscalização e distribuição dos produtos 
gerados. São também um importante agente 
educador no processo, participando da 
instrução da população acerca da importância 
do resultado do trabalho, assim como dos 
benefícios do uso desses produtos em 
tratamentos a diversas doenças. 

> Equipe do Cras: serão responsáveis pela 
logística e estruturação técnica do projeto. 



Funcionamento

Como principal agente investidor da execução 
desse projeto, sugerimos a busca por 
instituições investidoras, com foco naquelas 
da área da educação no campo das ciências 
médicas, como, por exemplo, a Universidade 
Tiradentes. Ou, até mesmo, a execução de 
convênio em parceria com a UFS 
(Universidade Federal de Sergipe). Ao ponto 
que são capazes de oferecer o aparato 
técnico, a estrutura material para a realização 
do projeto e o pessoal capacitado para a 
orientação dos moradores, são beneficiados 
com a participação dos estudantes em 
atividade diretamente ligadas a comunidade, 
que contam como parte do processo de 
estágio e formação de seus estudantes - 
ampliando o contato entre universidade e 
comunidade local. 



Parceiros e 
financiadores

Como principal agente investidor da execução 
desse projeto, sugerimos a busca por 
instituições investidoras, com foco naquelas 
da área da educação no campo das ciências 
médicas, como, por exemplo, a Universidade 
Tiradentes. Ou, até mesmo, a execução de 
convênio em parceria com a UFS 
(Universidade Federal de Sergipe). Ao ponto 
que são capazes de oferecer o aparato 
técnico, a estrutura material para a realização 
do projeto e o pessoal capacitado para a 
orientação dos moradores, são beneficiados 
com a participação dos estudantes em 
atividade diretamente ligadas a comunidade, 
que contam como parte do processo de 
estágio e formação de seus estudantes - 
ampliando o contato entre universidade e 
comunidade local. 



Observações

> Do ponto de vista de controle e 
transparência, a principal sugestão é 
subordinar a execução desse projeto não só a 
diretoria do CRAS escolhido para a 
implantação, mas também ao conselho de 
saúde das unidades atendidas, ampliando a 
fiscalização em torno da sua execução. 

> Trata-se de um projeto com alto grau de 
sustentabilidade por sua própria natureza e 
também de replicabilidade, visto que pode ser 
aplicado a outros equipamentos como 
escolas, por exemplo.
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