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A ABFIT (Associação Brasileira de Fitoterapia) é uma sociedade científica da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 22 de setembro de 1998, na cidade de Águas de
Lindoia (SP), durante o XV Simpósio de Plantas Medicinais
do Brasil. Nossos associados são profissionais da saúde e
áreas afins que trabalham na área de plantas medicinais
no Brasil. Com sede no Rio de Janeiro, a Abfit estende
suas ações à todo território brasileiro, e possui filiais regionais em outros estados.

Contamos com um corpo docente composto por profissionais médicos, farmacêuticos e nutricionistas, com larga
experiência teórica e prática, tanto na utilização clínica
quanto no ensino da fitoterapia.

Nosso principal objetivo é promover o uso da fitoterapia
no sistema de saúde, assim como estimular a pesquisa
e o aprofundamento do conhecimento nessa área. Para
atingir esses objetivos, promovemos congressos e outros
eventos científicos, oferecemos cursos e outros tipos de
treinamento, participamos de pesquisas, oferecemos atendimento em fitoterapia gratuito na rede pública de saúde,
cooperamos com textos científicos e livros, e desenvolvemos acordos de cooperação com outras entidades públicas
e privadas, com objetivos similares.

Sócio Fundador: Sócios que fundaram a associação; Sócio
Titular: Sócios com plenos direitos, inclusive o de votar e
concorrer a cargos; Sócio Aspirante: Sócios estudantes da
área da saúde e relacionadas; Sócio Corporativo: Empresas
que cooperam com a ABFIT;

Entre as nossas iniciativas, entendemos que os cursos são
os que possuem mais impacto, pois capacitam profissionais de saúde de diferentes áreas a exercer atividades específicas na área de plantas medicinais. Nossos cursos são
direcionados a capacitar o profissional para entender todo
o processo produtivo dos fitoterápicos até sua prescrição
ao paciente, ressaltando suas peculiaridades e interações.

Você pode ser sócio ABFIT, entretanto existem diferentes
tipos de sócio de acordo com a profissão e a atuação na
associação. Cada tipo de sócio tem obrigações e regalias
específicas. Até pessoas jurídicas podem se associar à
ABFIT:

Nossos associados têm os seguintes serviços: acesso aos
contatos e convênios que a ABFIT mantém; Desconto nos
cursos e eventos patrocinados pela associação; Acesso à
todas as publicações produzidas ou conveniadas à associação; Acesso à sede e à biblioteca da Associação.
Como se associar: Contatos e valores das semestralidades
encontram em nosso site: www.abfit.org.br
Onde estamos. Nosso escritório e biblioteca situam-se na
Praça Demétrio Ribeiro 17 sala 502, Copacabana. Rio de
Janeiro. Cep: 22011-020; tel: +55-021-33495718. E mail:
abfit@abfit.org.br ; nosso site: www.abfit.org.br

