 Ações para o farmacêutico
As ações do CRF-SP para o farmacêutico visam, principalmente, a
atualização profissional por meio de realização de capacitações técnicas para que o
farmacêutico promova o Uso Racional de Medicamentos e ofereça produtos e serviços
de qualidade à população, a qual é assegurada pela atuação de farmacêuticos
tecnicamente habilitados e conscientes de seu papel social.
Quadro 1. Macroprocesso de ações para o farmacêutico

Ações para o farmacêutico
Processo 1

Orientador
Curso presencial, capacitações e atualizações à distância
Materiais técnicos impressos e disponíveis para download (fascículos,
manuais, cartilhas, informes técnicos)
Eventos diversos (congressos, encontros, seminários, fóruns, palestras,
Produto
workshop, simpósios e mesas redondas)
Revista do Farmacêutico e Boletins Eletrônicos
Aplicativo para celular
Descentralização
Assegurar a oferta de produtos e serviços farmacêuticos de qualidade à
Necessidade população
Promover ao farmacêutico informações relacionadas ao exercício da profissão

1. Orientador
Um dos macroprocessos finalísticos definidos pela gestão desta Entidade
é a promoção de ações orientativas voltadas para o farmacêutico. Em resumo, o CRFSP disponibiliza os seguintes produtos ao profissional: cursos presenciais e à
distância, materiais técnicos impressos e disponíveis para download (fascículos,
cartilhas, manuais, informes técnicos), eventos diversos (seminários, fóruns,
encontros, palestras, workshops, simpósios, mesas redondas), Revista do
Farmacêutico, e-mails divulgando as ações do CRF-SP, aplicativo para celular
denominado “CRF-SP.

a. Cursos presenciais
Os cursos essenciais do CRF-SP têm como objetivo o aperfeiçoamento dos
farmacêuticos e, dessa forma, contribuir para que o profissional atenda às
necessidades da sociedade da forma mais adequada. Nesse contexto, para definir a
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grade de cursos e atualizações on-line para 2016, o CEP considerou os temas mais
frequentes sugeridos pelos participantes de cursos em 2015 e pelos membros das
comissões assessoras. Outra ferramenta utilizada na definição de temas foi uma
pesquisa disponibilizada no portal do CRF-SP.
Em 2016, o CRF-SP promoveu 141 cursos gratuitos, com duração de 04
ou 08 horas, elaborados para atingir as necessidades básicas dos farmacêuticos e
capacitá-los para exercer plenamente seu papel de profissional de saúde junto à
população.
Foram realizados 141 cursos no Estado de São Paulo, com 35 temas
diferentes, que alcançaram 4.603 participantes, sendo 3.734 farmacêuticos e
havendo, em média, 26 profissionais por curso.
Quadro 2. Cursos presenciais realizados em 2016

Local

Data
21 e 23/03/2016
29 e 31/03/2016
02/04/2016
12 e 14/04/2016
26 e 28/04/2016
05/05/2016
11 e 12/05/2016
19/05/2016
23 e 24/05/2016

São Paulo
04/06/2016
07 e 09/06/2016
14 e 16/06/2016
22 e 23/06/2016
29 e 30/06/2016
17/09/2016
22/09/2016
27 e 29/09/2016
18 e 20/10/2016
25 e 27/10/2016

Tema
Marketing farmacêutico
Aspectos técnicos e regulatórios relacionados ao
desenvolvimento e registro de medicamentos
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Orientações no uso de suplementos alimentares
Prescrição farmacêutica de produtos da Medicina
Tradicional Chinesa (MTC)
Técnicas de aplicação de injetáveis
Prescrição
farmacêutica
de
medicamentos
homeopáticos
Casos práticos em infrações sanitárias
Medicamentos
sob
controle
especial
e
antimicrobianos com ênfase no SNGPC
Cuidados farmacêuticos na dispensação de
dermocosméticos
Boas práticas de dispensação de medicamentos com
ênfase em POPs
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Prescrição farmacêutica - sistemas gastrointestinal e
geniturinário
Interações medicamentosas – MIPs
Como montar uma farmácia: passo a passo
Técnicas de aplicação de injetáveis
Boas práticas em manipulação de medicamentos com
ênfase em POPs
Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia
Cuidados farmacêuticos na dispensação de
antimicrobianos
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05/11/2016
08 e 10/11/2016
23 e 24/11/2016
29/11/2016
06 e 09/12/2016
16/04/2016
Adamantina

25/06/2016
03/09/2016
19/11/2016
14/05/2016

Araçatuba
22 e 23/06/16

Araraquara

Avaré

17/09/2016
26 e 27/10/16
14/05/2016
10/09/2016
22/10/2016
16/04/2016
11/06/2016
08/10/2016
16/04/2016

Barretos

Bauru
Bragança
Paulista

25/06/2016
08/10/2016
05/11/2016
14/05/2016
23/07/2016
19/11/2016
30/04/2016
10/09/2016
29/10/2016
09/04/2016
18/06/2016

Campinas

30/07/2016
27/08/2016
17/09/2016
15/10/2016

Cuidados farmacêuticos na oncologia
Cuidados farmacêuticos na pediatria
Farmacoeconomia aplicada à área hospitalar
Assistência farmacêutica no SUS
Cuidados farmacêuticos na manipulação de
medicamentos veterinários
Prescrição
farmacêutica
de
medicamentos
fitoterápicos
Avaliação
de
exames
laboratoriais
para
acompanhamento farmacoterapêutico
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Prescrição farmacêutica - sistemas gastrointestinal e
geniturinário
Cuidados farmacêuticos na dispensação de
dermocosméticos
Avaliação
de
exames
laboratoriais
para
acompanhamento farmacoterapêutico
Portaria 344/98 e suas atualizações
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Farmácia clínica
Marketing farmacêutico
Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Interações medicamentosas – MIPs
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Avaliação
de
exames
laboratoriais
para
acompanhamento farmacoterapêutico
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Cuidados farmacêuticos na oncologia
Cuidados farmacêuticos: atuação clínica na farmácia
Interações medicamentosas – MIPs
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Farmácia clínica aplicada à farmácia hospitalar
Gestão em farmácia hospitalar
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Cuidados farmacêuticos na dispensação de
suplementos alimentares
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Gestão e boas práticas em transporte e logística
farmacêutica
Técnicas de aplicação de injetáveis
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Interferência de medicamentos em exames
laboratoriais
Cuidados farmacêuticos: atuação clínica na farmácia
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Caraguatatuba

30/04/2016

Prescrição
fitoterápicos

Caraguatatuba
(Lorena)

25/06/2016

Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia

06/05/2016
29/10/2016
26/11/2016
13/08/2016

Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Cuidados farmacêuticos: atuação clínica na farmácia
Técnicas de aplicação de injetáveis
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Prescrição
farmacêutica
de
medicamentos
fitoterápicos
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Portaria 344/98 e suas atualizações
Portaria 344/98 e suas atualizações
Técnicas de aplicação de injetáveis
Farmácia clínica aplicada à farmácia hospitalar
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Técnicas de aplicação de injetáveis
Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia
Técnicas de aplicação de injetáveis
Medicamentos
sob
controle
especial
e
antimicrobianos com ênfase no SNGPC
Prescrição farmacêutica - sistemas gastrointestinal e
geniturinário
Medicamentos
sob
controle
especial
e
antimicrobianos com ênfase no SNGPC
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Técnicas de aplicação de injetáveis
Prescrição farmacêutica - sistemas gastrointestinal e
geniturinário
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Técnicas de aplicação de injetáveis
Portaria 344/98 e suas atualizações
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Técnicas de aplicação de injetáveis
Gestão de resíduos
Técnicas de aplicação de injetáveis
Farmacovigilância na indústria
Prescrição farmacêutica de produtos da Medicina
Tradicional Chinesa (MTC)

Fernandópolis

Franca

Guarulhos

Jundiaí

17/09/2016
03/12/2016
23/07/2016
10/09/2016
29/10/2016
03/12/2016
14/05/2016
11/06/2016
16/07/2016
03/09/2016
08/10/2016
10/12/2016
04/06/2016

Marília

Mogi
Cruzes

Osasco

Piracicaba

02/07/2016
03/09/2016
30/04/2016
das 04/06/2016
30/07/2016
03/12/2016
14/05/2016
25/06/2016
23/07/2016
10/09/2016
19/11/2016
01 e 02/06/16
02/07/2016
10/09/2016

Piracicaba
08/10/2016
(Araras)
Piracicaba
(Santa Barbara 13/05/2016
D'Oeste)

farmacêutica

Cuidados farmacêuticos
dermocosméticos

de

na

medicamentos

dispensação

de
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18/06/2016
Presidente
Prudente

01/10/2016
03/12/2016

Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Medicamentos
sob
controle
especial
e
antimicrobianos com ênfase no SNGPC
Portaria 344/98 e suas atualizações
Prescrição farmacêutica - sistemas gastrointestinal e
geniturinário
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Cuidados farmacêuticos na pediatria
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Farmácia clínica
Técnicas de aplicação de injetáveis
Cuidados farmacêuticos na oncologia
Técnicas de aplicação de injetáveis
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Interferência de medicamentos em exames
laboratoriais
Cuidados farmacêuticos: atuação clínica na farmácia
Técnicas de aplicação de injetáveis

11/06/2016

Interpretação de exames laboratoriais - módulo I

10/12/2016

Interações medicamentosas – MIPs

10/09/2016
29/10/2016
13 e 14/11/16

Ribeirão Preto

12 e 13/09/16
19/11/2016
18/06/2016
16/07/2016
03/09/2016
29/10/2016
16/04/2016
16/07/2016

Santo André

27/08/2016

Registro

Santo André
(São
Bernardo)
Santo André
(São Caetano)

11/06/2016
23/07/2016
Santos
03/09/2016
08/10/2016
26/11/2016
30/04/2016
02/07/2016
São João da
03/09/2016
Boa Vista
08/10/2016
11/06/2016
São José do 16/07/2016
Rio Preto
15/10/2016
03/12/2016
São José do
Rio
Preto 05/11/2016
(Catanduva)
16/04/2016
14/05/2016
São José dos
18/06/2016
Campos
10/09/2016

Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Casos práticos em infrações sanitárias
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Técnicas de aplicação de injetáveis
Portaria 344/98 e suas atualizações
Interações medicamentosas – MIPs
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia
Avaliação
de
exames
laboratoriais
para
acompanhamento farmacoterapêutico
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Interações medicamentosas em transtornos mentais
Técnicas de aplicação de injetáveis
Cuidados farmacêuticos: atuação clínica na farmácia
Prescrição farmacêutica - sistemas gastrointestinal e
geniturinário
Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia
Técnicas de aplicação de injetáveis
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Prescrição
farmacêutica
de
medicamentos
fitoterápicos
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26/11/2016
30/04/2016
04/06/2016
01/10/2016
Sorocaba

05/11/2016
18/11/2016
10/12/2016
09/04/2016

Zona Leste

18 e 19/05/16
16/07/2016
15 e 16/09/16

Zona Sul

08/10/2016
19/11/2016
16/04/2016
30/07/2016
15/10/2016
19/11/2016

Cuidados farmacêuticos na dispensação de
dermocosméticos
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Prescrição farmacêutica - sistema respiratório
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Prescrição farmacêutica de produtos da Medicina
Tradicional Chinesa (MTC)
Cuidados farmacêuticos na dispensação de
dermocosméticos
Farmácia clínica aplicada à farmácia hospitalar
Gestão e boas práticas em transporte e logística
farmacêutica
Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Cuidados farmacêuticos na dispensação de
dermocosméticos
Cuidados farmacêuticos na pediatria
Portaria 344/98 e suas atualizações
Gestão de pessoas/Liderança farmacêutica
Farmácia clínica[2]
Prescrição farmacêutica - sistemas gastrointestinal e
geniturinário
Cuidados farmacêuticos: atuação clínica na farmácia

O CRF-SP mantém 28 secionais e a meta era a realização de 2 cursos por
ano em cada seccional e 10 cursos por ano na sede. Porém, durante o ano avaliouse a demanda e a necessidade de realização de novos cursos, o que gerou o aumento
na quantidade de cursos oferecidos.
b. Treinamentos presenciais
Desde julho de 2015 o GTAM tem oferecido 4 treinamentos para os
farmacêuticos de prefeituras que estejam cumprindo os acordos e/ou TAC firmados
com o CRF-SP: Gestão da Vigilância Sanitária; Gerenciamento de estoque;
Processos administrativos e judicialização da saúde e Vigilância Sanitária. Em 2016
foram realizados treinamentos em São Bernardo do Campo e Ribeirão Preto.
c. Ensino à distância (EAD)
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A Academia Virtual de Farmácia, plataforma de ensino à distância do CRFSP. lançada em 2014, é uma ferramenta oferecida aos farmacêuticos inscritos no
CRF-SP que facilita o acesso a capacitações e atualizações on-line e proporciona
flexibilidade no horário de estudo.
O objetivo deste projeto é disseminar o conhecimento para atingir grande
número de profissionais, visando a sua atualização e aperfeiçoamento.
Em 2016, foram lançados dois novos temas de atualizações na plataforma
de ensino à distância do CRF-SP: “Cuidados farmacêuticos em pacientes com
hipertensão arterial sistêmica” e “Casos práticos em infrações sanitárias”.
Tabela 1. Dados quantitativos das atualizações online realizados em 2016

8
4

Carga horária
total
aproximada
4h
2h

5

3h

142

6

4h

58

Quantidade
de módulos

Cursos
Eventos Adversos e Farmacovigilância
Prescrição Farmacêutica- Introdução
Cuidados farmacêuticos em pacientes
com hipertensão arterial sistêmica
Casos práticos em infrações sanitárias

Quantidade
de inscritos
366
677

Além das atualizações, também foram disponibilizadas capacitações on
line em 2016 na Academia Virtual de Farmácia, com os seguintes temas: “Capacitação
Dengue, Zika e Chikungunya”, “Capacitação Dengue, Zika e Chikungunya [Parte 2]”,
“Capacitação Influenza - com ênfase na H1N1”, “Capacitação Responsabilidade
Técnica x Legislação vigente” e “Capacitação Semana de Assistência Farmacêutica
(SAF)”.
Tabela 2. Dados quantitativos das atualizações online realizadas em 2016

Cursos
Capacitação Dengue, Zika e
Chikungunya
Capacitação Dengue, Zika e
Chikungunya [Parte 2]
Capacitação Influenza - com
ênfase na H1N1
Capacitação
Semana
de
Assistência Farmacêutica (SAF)

Quantidade
de módulos

Carga horária
total aproximada

Quantidade de
capacitados

8

4h

199

5

2h30min

3

4

3h

37

1

1h30min

196
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d. Material técnico
 Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde: Em janeiro de 2016 foi
lançado o fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde com o tema:
“Consulta e Prescrição Farmacêutica” e tiragem de 55 mil exemplares. Os
fascículos são produzidos com o objetivo de contribuir com o uso racional de
medicamentos, a valorização do farmacêutico, um ambiente compatível com
as reais necessidades da população e, principalmente, com a melhoria da
saúde pública. Esses materiais recebem a chancela da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), são publicados anualmente, enviados por mala
direta aos farmacêuticos inscritos no CRF-SP, distribuídos nos eventos
promovidos pelo Conselho e disponibilizados para download gratuito no portal
da entidade.
 Manuais: foram realizados 03 lançamentos, com os seguintes temas: Manual
de Orientação ao Farmacêutico: manual de orientação sal/base; Manual de
Orientação ao Farmacêutico: aspectos legais da dispensação; Material de
apoio para a SAF 2016.
 Cartilhas das Comissões Assessoras: foi desenvolvida uma nova cartilha e
revisadas 6: Farmácia Estética (nova edição); Farmácia Hospitalar (revisão);
Homeopatia (revisão); Plantas Medicinais e Fitoterápicos (revisão); Análises
Clínicas e Toxicológicas (revisão); Distribuição e Transporte (revisão);
Farmácia (revisão). A cartilha da Comissão Assessora de Farmácia Estética
tem linguagem acessível e noções gerais da área para os acadêmicos e os
farmacêuticos recém-formados. O material está disponível para download no
Portal do CRF-SP (www.portal.crfsp.org.br).

e. Eventos
Em 2016, foram realizados 148 eventos idealizados/promovidos pelas
Comissões Assessoras, Comitês, Grupos Técnicos e Seccionais, com a participação
de 6.217 farmacêuticos e acadêmicos de Farmácia, conforme detalhado no quadro a
seguir.
Tabela 3. Eventos realizados pelo CRF-SP em 2016
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Data

Eventos

03/10/2016

“O Brasil sabe cuidar dos seus idosos?”
A importância do farmacêutico na luta contra a
dopagem no esporte
Âmbito 1 - I Fórum de Análises Clínicas e
Farmácia Clínica
Âmbito 1 - I Simpósio de Farmácia Estética
Âmbito 1 - V Seminário de Acupuntura
Âmbito 1 - Workshop Técnico Quality by design
Âmbito 2 - II Fórum de Farmacêuticos em
Distribuição e Transporte
Âmbito 2 - II Fórum de Pesquisa Clínica e
Farmácia Clínica
Âmbito 2 - II Seminário de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos
Âmbito 2 - Workshop Realidade dos Serviços
Farmacêuticos
Âmbito 3 - IV Seminário de Acupuntura
Âmbito 3 - Seminário de Farmácia Hospitalar
Âmbito 3 - Seminário de Prescrição Homeopática
em Doenças Agudas
Âmbito 3 - VI Seminário de Saúde Pública
Atuação do farmacêutico em Acupuntura
Campanha Farmacêuticos Contra a Dengue (38
capacitações)
Ciclo de Palestras - O Farmacêutico Clínico
Especialista
Como evitar infrações sanitárias e penais em
Estabelecimentos Farmacêuticos (21 palestras)
Como reduzir a carga tributária em sua farmácia?
Controle de Pragas no Setor Farmacêutico
Desenvolvimento de Produtos Cosméticos
Encontro de Farmácia Estética – “Requisitos
Técnicos para o Exercício do Farmacêutico no
Âmbito da Saúde Estética”
Farmácia Hospitalar
Fiscalização em empresas de distribuição,
transporte e logística
I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de
Farmácia
I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais:
“Prescrição, ilegibilidade e ausência de
informação: um risco para pacientes, profissionais
e instituições de saúde"

30/05/2016
18/06/2016
18/06/2016
18/06/2016
18/06/2016
20/08/2016
20/08/2016
20/08/2016
20/08/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
25/06/2016
17/02/2016 a
13/06/2016
24/02/2016 a
16/11/2016
Durante o ano
todo
27/10/2016
28/09/2016
26/11/2016
29/02/2016
16/07/2016
26/04/2016
02/08/2016

14/05/2016

Total de
Participantes
86
41
73
76
43
59
71
63
52
42
55
41
66
80
26
1260
259
953
7
20
26
61
15
39
54

98
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24/06/2016
09/03/2016
06/08/2016
19/11/2016
10/12/2016
29/10/2016
30/07/2016
16/05/2016 a
25/06/2016

24/09/2016

27/02/2016
29/08/2016
27/07/2016
25/06/2016
21/05/2016
22/08/2016
26/10/2016
16/04/2016
06/08/2016
09/04/2016
22/10/2016
08/10/2016

20/01/2016

03/08/2016 a
17/11/2016

I Fórum sobre Judicialização da Saúde
I Simpósio Regional de Segurança do Paciente
I Workshop – Farmácia: Oportunidades e Desafios
II Seminário de Logística Farmacêutica do CRFSP
II Simpósio de Segurança do Paciente - A
comunicação como importante ferramenta de
segurança
III Encontro de Jovens Farmacêuticos
III Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental
Influenza com ênfase em H1N1 (8 capacitações)
Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde:
O Valor da Intervenção Farmacêutica para a
Saúde Pública e os aspectos éticos observados
internacionalmente - Cenário da Europa e uma
comparação com o sistema Brasileiro
IV Fórum Estadual de discussão sobre das
Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação
em Farmácia
Metodologias de Investigação em Medicina
Complementar
Palestra sobre Segurança do Paciente Prescrição, Dispensação e Rastreabilidade
Plantas Alimentícias Não Convencionais
Prescrição de Fitoterápicos
Produtos Perigosos
Qualificação de áreas e cadeia do frio
Qualificação de Fornecedores
Registro de medicamentos / Bioequivalência e
equivalência para registro de medicamentos
Seminário de Homeopatia: A Farmácia
Homeopática como Estabelecimento de Saúde
Validação de Sistemas Computadorizados
X Fórum de Diretrizes Curriculares – Matriz de
competências para atuação clínica do
farmacêutico
XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos –
“Farmácia: Que futuro estamos construindo?”
(Sede)
XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos Farmácia Clínica como nova perspectiva de
sucesso para o farmacêutico (28 Encontros nas
Seccionais)
Total Geral

42
44
61
107
54
174
85
120

57

22
48
25
8
11
23
22
42
45
41
28
30

319

1143
6.217
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 Palestras Técnicas: durante as reuniões ordinárias de algumas comissões
assessoras em 2016 foram realizadas palestras técnicas, a fim de difundir o
conhecimento entre os membros. Temas abordados: Cicatrização e Estética,
Terapia do equilíbrio dos canais de Manaka, Photonterapia, Moxabustão de
Calor Sensitivo e Rastreabilidade; Dosagem de Fitoterápicos; Suplementos
Nutricionais; Produtos Naturais; Suplementos Nutricionais - Alimentos
funcionais e novos alimentos; Óleos vegetais e essenciais; Curso de
especialização em fitoterapia; Definição de Ingestão Diária Recomendada
(IDR) para fitoquímicos e nutracêuticos.
 Ciclo de Palestras – Farmacêutico Clínico Especialista: em 2016, a
Comissão Assessora de Farmácia Clínica realizou 9 palestras do Ciclo de
Palestras – Farmacêutico Clínico Especialista, que contou, ao todo, com 259
participantes. Os temas abordados foram: Acidente Vascular Cerebral (17/02);
Oncologia (13/04); Terapia Nutricional, parenteral e enteral (18/05); Farmácia
Clínica no Transplante Renal (15/06); Farmacêutico Clínico no cuidado ao
idoso (20/07); Farmacêutico Clínico no Uso Racional de Antimicrobianos
(17/08); Farmácia Clínica na Atenção Básica (21/09); A importância do
farmacêutico clínico na Farmacovigilância (26/10); Cuidados Paliativos (16/11).
 I Escola Farmacêutica de Inverno: de 25 a 29 de julho de 2016 foi realizada
a I Escola Farmacêutica de Inverno, que contou com 43 participantes em todos
os dias e com os seguintes temas: Novos Nichos do Mercado Farmacêutico;
Residência Multiprofissional; Noções Básicas de Marketing Farmacêutico;
Marketing; Farmácia Estética e Cosméticos Orgânicos; Workshop Fragrância;
Alimentos Funcionais e Suplementos Alimentares; Mercado de Trabalho na
área de Alimentos; Workshop Suplementos; Biotecnologia Aplicada a
Medicamentos e Vacinas/Tecidos; Workshop Biotecnologia
 Programa de Recolocação Profissional (PAR): o evento foi realizado nos
dias 6, 7 e 8 de Outubro de 2016, no Plenário do CRF-SP, tendo como
ministrante o Professor José Araújo Vilar. O programa abordou vários aspectos
importantes para a recolocação profissional e contou com a participação de 32
farmacêuticos.
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Intelectual: realizado em 30/03/16, no auditório da UNIP, na capital, em
conjunto com a Academia Nacional de Farmácia, contou a participação de 86
pessoas.

f. Criação de Comissões/Comitês/Grupos
Foram criados 2 novos grupos: Grupo de Atenção ao Idoso e Grupo
Técnico sobre Suplementos Alimentares.
 Grupo de Atenção ao Idoso: foi criado em 09 de maio de 2016 e tem como
objetivo conscientizar e despertar o farmacêutico quanto as alterações
relacionadas a senilidade e senescência. Destacar a importância da realização
dos cuidados farmacêuticos humanizados. Estimular o uso racional de
medicamentos e adesão ao tratamento.
 Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares: foi criado em 28 de março
de 2016 e tem como objetivo discutir sobre suplementos alimentares e a
necessidade de se ter um farmacêutico capacitado para dispensar esta linha
de produtos.

g. Educação continuada em Análises Clínicas
O projeto de Educação Continuada em Análises Clínicas e Toxicológicas
foi lançado durante o VIII Seminário de Análises Clínicas e Toxicológicas em 2014.
No ano de 2016 foram publicados os módulos de 5 a 7 com questões das áreas de
hemodiálise,

imunologia,

microbiologia,

parasitologia,

toxicologia,

virologia,

bioquímica, gestão da qualidade e biologia molecular.
h. Revista do Farmacêutico, boletins eletrônicos e portal
 Revista do Farmacêutico: foram publicadas 4 edições da Revista do
Farmacêutico (edição nº 124, 125, 126 e 127), com tiragem de 57.000
exemplares cada uma. Essas publicações também estão disponíveis no portal
da entidade.
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 Canal farmacêutico (boletim eletrônico do CRF-SP): foram enviadas 69
edições do Canal Farmacêutico, sendo 37 boletins informativos e 32
programações de eventos.
 Portal: foram inseridas 879 matérias.
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