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“Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica” 

 

A Academia Nacional de Farmácia/Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas – ANF/ABCF, em 
reunião de 29.03.2016, deliberou instituir a “Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação 
Farmacêutica”. 

João Florentino Meira de Vasconcellos nasceu em 1865, na cidade do Pilar, na então província Paraíba do 
Norte. Diplomou-se em Farmácia em 1886 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Estabeleceu-se 

na cidade de Campinas, São Paulo, com a “Farmácia Meira”, a qual foi transferida posteriormente para a 
cidade de São Paulo, onde começou a exercer também atividades políticas, seguindo os passos de seu 
pai. Em 1896 fundou a “Sociedade Farmacêutica”, a qual presidiu com brilhantismo. Essa Sociedade foi a 
semente da “Escola Livre de Farmácia”, fundada em 12 de outubro de 1898, que deu origem à Faculdade 
de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo, embrião da atual Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da USP. 

Na “Escola Livre de Farmácia” foi Professor Catedrático de “Farmácia: Teoria e Prática”. Foi pesquisador e 
publicou o livro “Elementos de Farmácia”. Outro fato digno de nota, entre tantas realizações do Prof. 
Meira de Vasconcellos, foi sua participação ativa na organização e promoção da “Farmacopéia Paulista”, 

oficializada em 31 de maio de 1917, trabalhando incansavelmente pela sua adoção no Estado de São 
Paulo. 

Esse Regulamento tem por finalidade estabelecer os critérios pelos quais serão selecionadas 
personalidades às quais será outorgada a referida Láurea.  

1. Da Qualificação dos Candidatos: Qualifica-se à candidatura para outorga da “Láurea João 

Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica”, os profissionais que, 
reconhecidamente, tenham se destacado em atividades de prestação de serviços, produção 
científica, disseminação do conhecimento e empreendedorismo na área das Ciências 
Farmacêuticas e Afins. 

2. Da Indicação dos Candidatos: A Indicação de candidatos será feita à Diretoria da ANF/ABCF, 
acompanhada por um breve memorial justificando os motivos da indicação. O envio de cada 

indicação deverá ser feito por meio do e-mail: secretaria@academiafarmacia.org.br com 
informações e dados biográficos da(o) candidata(o). 

3. Da seleção dos homenageados: A Diretoria, com base no memorial dos candidatos, deliberará 
sobre a outorga de 5 (cinco) láureas em cada edição do “Simpósio Inovação Farmacêutica e 
Propriedade Intelectual”. 

4. Da Cerimônia de Outorga: a entrega da láurea será feita, exclusivamente, em solenidade pública 
a ser realizada após cada edição do “Simpósio Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual” 

da ANF/ABCF. No caso de impossibilidade da entrega presencial, a láurea poderá ser entregue em 
outro evento da ANF/ABCF. 

5. Das Disposições Transitórias: O regulamento provisório desta láurea foi aprovado pela  Diretoria, 
usado para o lançamento desta honraria.  

São Paulo/Rio de Janeiro, 29 de março de 2016. 

Lauro D. Moretto 
Acadêmico-Presidente 

 

REGULAMENTO 

mailto:secretaria@academiafarmacia.org.br
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A Academia Nacional de Farmácia/Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas – ANF/ABCF, em 

reunião de 29.03.2016, deliberou instituir a “Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação 
Farmacêutica”. 
 
SÃO PAULO: No dia 31/03/2016, durante a Oficina ANF-CRF/SP - INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & 
PROPRIEDADE INTELECTUAL, realizada na Sede da UNIP-Vergueiro, Dr. Lauro Moretto outorgou 

a PRIMEIRA Láurea "João Florentino Meira de Vasconcellos", o homenageado foi: Sr. Alípio de Oliveira do 
Carmo – Coordenador dos Cursos de Farmácia da UNIP. 

  

 
  
BRASÍLIA: No dia 09/09/2016, na Universidade Católica de Brasília (UCB), durante a realização da 
Oficina “Inovação Farmacêutica e Propriedade Intelectual”, foram outorgadas as Láureas “João Florentino 
Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica”, as homenageadas foram: 
  

DANIELLE ALVES DE MELO 
GILCILENE MARIA DOS SANTOS EL CHAER 

JULIANA PENSO DA SILVEIRA 
NÁDIA CRISTINA DE LIMA 

VIVIANY NICOLAU DE PAULA DIAS COELHO 
  

  

 
 
 

 
 
 
 

LÁUREA: “JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA 
 

http://www.academiafarmacia.org.br/AlipioCarmo.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/AlipioCarmo.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/daniellealves.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/gilcilene.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/julianapenso.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/nadiacristina.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/vivianynicolau.pdf
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MINAS GERAIS: No dia 23/08/2016, foi realizada a Oficina: Inovação Farmacêutica & 
Propriedade Intelectual no Auditório da Faculdade de Farmácia da UFMG - Belo Horizonte - MG, 
nesta data foram outorgadas as Láureas “João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação 
Farmacêutica”, os homenageados foram os ilustres senhores (as): 

  
PROF. DR. ANTÔNIO BASÍLIO PEREIRA 
PROF. DR. CARLOS MÁRIO DE MORAES 

SR. CLOVES VIEIRA 
PROFª DRA. LUCI MARIA SANT’ANA DUSSE 

PROF. DR. LUCIANO MARTINS RENA 
  

 
 

GOIANIA:  No dia 08/11/2016, foi realizada com muito sucesso a Oficina “Inovação Farmacêutica e 
Propriedade Intelectual”, na Universidade Federal de Goiás. Nesta oportunidade foram outorgadas as 
Láureas “João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica”, as homenageadas (os) de 
Goiás foram: 
 

DIONE MARÇAL LIMA - Professora da Universidade Federal de Goiás. Membro da Comissão de 
Farmácia e Terapêutica do Estado de Goiás. 
DULCINEIA MARIA BARBOSA CAMPOS - Diretora do curso de Farmácia do Centro Universitário de 
Anápolis. 
IVAN DA GLÓRIA TEIXEIRA - Empresário, Conselheiro de Diversos Comitês do setor da Saúde.Presidiu 
o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás. 
LUCIENE DUTRA BOTEGA LOURENCONI BOROSKI – Farmacêutica, docente do curso de pós-

graduação da Universidade de Anapolis, especialista em produção, controle e garantia da qualidade e 
assuntos regulatórios. 
MARIA CECILIA MARTINS BRITO – Farmacêutica, Superintendente de Vigilância em Saúde, vice-

presidente do Conselho Estadual de Saúde, Presidente da Câmara Setorial de Medicamentos/CASMED e 
Câmara Setorial de Alimentos/CASALI, Gestora do Programa Siga BB “Programa do Governo do Estado 
de Goiás, ex-diretora da ANVISA. 
MARÇAL HENRIQUE SOARES - Presidente Executivo do SINDIFARGO – Sindicato das Indústrias 

Farmacêuticas no Estado de Goiás, com Sede em Anápolis-GO. 
POLLYANA RAQUEL FONSECA RODRIGUES, farmacêutica, Pós-graduada em Medicina Tradicional 
Chinesa e em Assuntos Regulatórios/Vigilância Sanitária. Gerente de Assuntos Regulatórios. 
 

 
 

http://www.academiafarmacia.org.br/Laurea%20-%20011%20-%20Antonio%20Basilio%20Pereira.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/Laurea%20-%20012%20-%20Carlos%20Mario%20de%20Moraes.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/Laurea%20-%20013%20-%20Cloves%20Vieira.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/Laurea%20-%20014%20-%20Maria%20SantAnna%20Dusse.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/Laurea%20-%20015%20-%20Luciano%20Martins%20Rena.pdf
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RIO DE JANEIRO – 27/10/2016 - No Auditório CEPE/SES - Gávea - Rio de Janeiro foi realizada a 
Oficina: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual. Nesta oportunidade, foram homenageados 
(as) com a outorga da LÁUREA JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELLOS DE INOVAÇÃO 
FARMACÊUTICA, os ilustres Srs. (as): 

 
ANA PAULA MARTINS BRANDÃO – Superintendente de Vigilância Sanitária (SUVISA) do Estado do Rio 
de Janeiro, 
ELIZABETH VALVERDE MACEDO - Vice-Diretora do Laboratório Universitário Rodolpho Albino (LURA) e 
Vice-coordenadora do Curso de especialização em Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal 

Fluminense, 
JAIRO ALVES DE OLIVEIRA - Ten Cel Farm da Aeronáutica e foi chefe da Divisão de Farmácia e do 

Laboratório do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), 
JOSEMARIO PEDRO DA SILVA - Subdiretor do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, 
JOSÉ JURBERG - Coordenador do Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de 
Triatomíneos Instituto Oswaldo Cruz, 
SORAIA ALCOFORADO MORAES - Diretora Técnica do Laboratórios Bagó e Membro da Comissão 
Executiva – SINFAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

7 
Academia Nacional de Farmácia - Relatório de Diretoria - 2016 

 

 

Em 2016 foram realizados 16 eventos técnicos, nos quais registramos a presença de 1.332 

participantes que assinaram livro e lista de presença. 

 

 

Com o apoio e contribuição do Conselho Federal de Farmácia, Conselhos Regionais, 

Instituições e Entidades do Setor da Saúde, foi realizada a “OFICINA DE INOVAÇÃO 

FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL”, em 05 Estados, com excelente avaliação dos 

participantes. Participaram do Encontro 764 estudantes, docentes, profissionais das diversas 

áreas da saúde. 

 
 

 

 

 

 

    PLATAFORMA  EDUCACIONAL 
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“OFICINA DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & 

PROPRIEDADE INTELECTUAL” 

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 

 

Evento com 6 horas de duração tem objetivo aproximar profissionais regionais e disseminar 

conhecimentos sobre as mais diversas oportunidades para inovação no segmento 

farmacêutico, dentro de um contexto histórico e com vistas ao futuro. Também como objetivo 

disseminar conhecimentos sobre propriedade intelectual, especialmente sobre o uso de 

patentes e informações tecnológicas em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

assim como temas essenciais para a efetiva tradução de ciência em desenvolvimento 

tecnológico, econômicos e sociais. 

A QUEM SE DESTINA: 

Profissionais, dirigentes e colaboradores de empresas do segmento farmacêutico, de órgãos 
de governo e de instituições acadêmicas, científicas e tecnológicas, alunos de graduação e de 

pós graduação em áreas farmacêuticas e afins,  interessados em trabalhar de forma mais 

efetiva para desenvolver produtos e serviços, assim como promover o acesso a novos 
produtos, novas tecnologias e serviços na área de saúde, com destaque ao segmento 
farmacêutico. 

PROGRAMA: 

 

 08h30-09h00 - Credenciamento 
 09h00-09h15 - Abertura 
 09h15-09h30 – Apresentação da Academia Nacional de Farmácia  

 09h30-10h30 -  O Círculo Virtuoso da Inovação Farmacêutica 
 10h30-11h00 – Outorga da “Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica” 

a profissionais que reconhecidamente tenham se destacado em atividades de prestação de serviços, 

produção científica, disseminação do conhecimento e empreendedorismo em ciências farmacêuticas e 
afins. 

 11h00 – 11h15 - Intervalo 
 11h15-12h30 - A Propriedade Intelectual no contexto farmacêutico, com destaque as patentes. 

 12h30-14h00 - Intervalo 
 14h00-15h15 - Uso estratégico de patentes e informações patentárias 
 15h15 -15h30 - Intervalo 
 15h30-17h00 - Fontes, ferramentas e sistemas de busca e análise de informações, com foco na área 

farmacêutica. Exemplo de caso: roteiro para análise preliminar de cenário, para o desenvolvimento 
de combinação de dose fixa de fármacos 

 17h00 -17h30 – Encerramento. 
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MINISTRANTES: 

 Lauro D. Moretto - Farmacêutico-Bioquímico, formado em 1963 pela Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Atuou como docente na 

referida faculdade no período de 1964 a 2008, tendo sido docente das disciplinas 

Química Analítica Quantitativa, Tecnologia Químico-Farmacêutica e Supervisão da 

Produção. Mestre em Tecnologia Químico-Farmacêutica e Doutor em Ciências dos 

Alimentos, também pela FCF-USP. Desenvolveu atividades profissionais em cargos 

técnicos e de direção de 1961 a 1992 em indústrias farmacêuticas: Johnson & 

Johnson do Brasil, Instituto de Angeli do Brasil e Boehringer Ingelheim Brasil. 

Atuou como Vice-Presidente Executivo do Sindusfarma - Sindicato da Indústria de 

Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo no período de 1992 a 2014. É autor 

de mais de 50 livros e dezenas artigos científicos e de divulgação sobre assuntos de 

gestão e de temas da regulamentação sanitária. Atuou como membro da CTNBio - Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia, como Conselheiro do CNS - Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e do CONCEA - Conselho Nacional do Controle da 

Experimentação Animal do Ministério de Ciência e Tecnologia. Atuou como membro da Comissão 

Permanente da Farmacopeia Brasileira da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e 

atualmente é membro do Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira da ANVISA - Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Atualmente é assessor do Sindusfarma para assuntos 

regulatórios e educacionais. Atual Presidente da Academia Nacional de Farmácia, da 

qual é Membro Titular da Cadeira nº 4 desde 2004. Membro do CONIC-FIESP. 

 

Henry J. Suzuki - Farmacêutico-Bioquímico formado em 1993 pela Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Pós-Graduado em 

Administração de Empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. 

Desenvolveu atividades profissionais em cargos técnicos e de gerência de 1993 a 

2002 no Laboratório Libbs Farmacêutica. Em 2002, fundou a Axonal Consultoria 

Tecnológica. No período de 2005 a 2009 acumulou a função de Diretor Técnico da 

Incrementha PD&I (joint venture entre Biolab e Eurofarma para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação). Inventor, com mais de uma dezena pedidos de 

patentes e desenhos industriais. Ministrou perto de uma centena de minicursos e 

workshops sobre inovação, propriedade intelectual e informações tecnológicas. 

Atualmente, além de dirigir a Axonal e atuar em diversos programas de capacitação, é consultor 

colaborador da Innovallyst LLC (Estados Unidos) e da Questel Consulting (França). Membro Titular da 

Cadeira nº 2 da Academia Nacional de Farmácia desde 2014. 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

Inscrições Gratuitas – Vagas Limitadas 
www.academiafarmacia.com.br 

Informações: secretaria@academiafarmacia.org.br 

 

 

http://www.academiafarmacia.com.br/
mailto:secretaria@academiafarmacia.org.br
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Estiveram presentes na Conferência: O Novo Marco Legal da Inovação – Desafios e Oportunidades, nos 

dias 17 e 18 de março de 2016, 102 participantes de várias áreas da saúde pública e privada de diversos 
Estados. Dirigentes de áreas: tecnológicas, médica, marketing, regulatória, desenvolvimento cientifico e 
tecnológico das indústrias farmacêuticas, farmoquímicas e de produtos para a saúde; Dirigentes de áreas 
da administração e de planejamento estratégico. Professores, orientadores de pesquisas e pós-

graduandos. 
 
Os principais objetivos foram analisar: 

 os reflexos da EC nº 85/2015 e  Lei nº 13.243/16  no arcabouço da legislação da inovação; 
 as oportunidades das mudanças da Lei da Inovação para as empresas que atuam no campo da 

Saúde 
 o impacto da Lei sobre as incubadoras de empresas, parques e pólos tecnológicos; 
 o aperfeiçoamento da Gestão de Instituições Cientificas e Tecnológicas (ICT´s) e Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NIT´s); 
 o acesso dos pesquisadores aos recursos dos órgãos de fomento à inovação. 

 
Programa: 
- A EC nº 85/15 e a Lei nº 13.243/16 como novos marcos legal e regulatório da Inovação - Ministrante: 
Prof. Dr. Rodrigo Correia da Silva 
- Desafios e oportunidades do novo marco legal da inovação - Ministrante: Prof. Dr. Ronald Martin 

Dauscha 

- Os reflexos da Lei da Inovação em ICT´s, NIT´s e Incubadoras - Ministrante: Prof. Dr. Leonardo de 
Souza Teixeira 
- O impacto do Novo Marco Legal sobre as empresas que se dedicam à Inovação - Ministrante: Prof. Dr. 
Spartaco Astolfi Filho 
 
  

 
  
A Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Vereadora Edir Sales, prestigiou o evento e 
colocou-se a disposição para promover o tema. Na oportunidade, outorgou o Voto de Jubilo e 
congratulações parlamentares paulista. 

  
  

 
  

Na foto: Profs. Drs. Henry Suzuki, Leonardo Teixeira, Sparcato Astolfi Filho, Lauro Moretto, Rodrigo Correia da Silva e Ronald Dausha.  

17 e 18 de março de 2016  
O Novo Marco Legal da Inovação – Desafios e Oportunidades 
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Em parceria com o CRF/SP, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, a 

Academia Nacional de Farmácia realizou no dia 31 de Março de 2016, na Sede da UNIP-

Vergueiro, o Simpósio: ANF-CRF/SP - INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE 

INTELECTUAL, participaram do evento mais de 180 profissionais do setor da saúde, 
farmacêuticos, docentes e estudantes 

 

 

Prof. Dr. Lauro Moretto, Presidente da Academia Nacional de Farmácia, apresentou a palestra 

"O círculo virtuoso da inovação farmacêutica". 

 

Prof. Dr. Henry j. Suzuki, Acadêmico Titular da Academia Nacional de Farmácia e Diretor da 

Axonal, ministrou as palestras: “A Propriedade Intelectual no contexto farmacêutico, com 

destaque a patentes; Uso estratégico de patentes e informações patentárias; Fontes, 

ferramentas e sistemas de busca e análise de informações, com foco na área farmacêutica. 

Exemplo de caso: roteiro para análise preliminar de cenário, para o desenvolvimento de 
combinação de dose fixa de fármacos”. 

31 de março de 2016  
OFICINA: ANF-CRF/SP - INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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Durante o evento o Dr. Gustavo Baptista Éboli, Diretor da ANF, foi convidado a prestar 

homenagem ao Dr. Alípio de Oliveira do Carmo, Coordenador dos cursos de Farmácia da Unip, 

expondo as realizações na vida acadêmica e profissional e publicamente informando que foi 
indicado a receber a distinção da Academia Nacional de Farmácia. 

 

Dr. Lauro Moretto outorgou a Laurea "João Florentino Meira de Vasconcellos" ao Dr. Alípio de 

Oliveira do Carmo, como reconhecimento por ter se destacado em atividades de prestação de 

serviços, produção científica, disseminação do conhecimento e empreendedorismo na área das 
Ciências Farmacêuticas e Afins. 

Agradecemos a todos os participantes, patrocinadores e apoiadores, e ao CRF/SP por todo o 
auxilio na organização. 

Fotos: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo 
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Foi realizada no dia 25 de Abril de 2016, a Conferência: Programas Nacionais e Estaduais de 
Fomento à Inovação em Saúde, na Sede do Sindusfarma – São Paulo.  

Estiveram presentes profissionais do setor público e privado, os quais tiveram a oportunidade 

de conhecer programas de Inovação e interagir com os ministrantes de órgãos governamentais 
com destaque na área de saúde: FAPESP, FIESP, ABDI, MS-GCEMS/DECIIS, CNPq, EMBRAPII.  

Dr. Nelson Mussolini, Presidente Executivo do Sindusfarma fez a abertura juntamente com o 

Dr. Lauro D. Moretto – Presidente da Academia Nacional de Farmácia deu as boas vindas aos 
participantes. 

 

Dr. José Goldemberg – Presidente da Fapesp apresentou a Inovação no campo da Saúde, na 

visão da FAPESP.  

 

25 de Abril de 2016  
CONFERÊNCIA: PROGRAMAS NACIONAIS E ESTADUAIS DE FOMENTO À INOVAÇÃO EM SAÚDE  

 

http://www.academiafarmacia.org.br/005_DrJose_Goldemberg.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/005_DrJose_Goldemberg.pdf
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Dr. Douglas Eduardo Zampieri – Conselheiro Especial da Diretoria Científica da Fapesp 

expôs os programas de incentivo à Inovação.  

 

Dr. Alvaro Sedlacek  - Diretor Financeiro e de Negócios da Agência de Desenvolvimento 

Paulista exibiu O programa “Desenvolve SP.   

 

Dra. Cleila Guimarães Pimenta Bósio, apresentou os programas da ABDI de incentivo à 

Inovação.  

 

Dr. Marco Aurelio de Carvalho Nascimento - Coordenador Geral Substituto de 

Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde – CGEMS/MS, expôs os programas do 

Ministério da Sáude de incentivo à Inovação.  

 

Dr. Marcelo Marcos Morales – Diretor de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, 

mostrou os programas do CNPq de inventivo à Inovação.. 

 

Dr. Jorge Almeida Guimarães – Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial, apresentou as atribuições da EMBRAPII no contexto da inovação no 

Brasil.  

 

No final do evento foi realizada a sessão Plenária, com todos os Conferencistas, os 

quais discorreram sobre as recomendações, pontos de melhorias, considerações 

adicionais. 

 

 

 

 

 

 

http://www.academiafarmacia.org.br/002_DrDouglas.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/002_DrDouglas.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/003_DrAlvaroSedlacek.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/003_DrAlvaroSedlacek.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/004_CleilaPimenta.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/004_CleilaPimenta.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/008_DrMarcoAurelio.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/008_DrMarcoAurelio.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/008_DrMarcoAurelio.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/008_DrMarcoAurelio.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/006_Marcelo_Marcos.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/006_Marcelo_Marcos.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/007_DrJorgeAlmeida.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/007_DrJorgeAlmeida.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/007_DrJorgeAlmeida.pdf
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Durante a FCE Pharma, maior exposição do segmento farmacêutico, no espaço Transamérica 

no dia 11 de maio de 2016, profissionais do setor da saúde tiveram a oportunidade de 

participar do I Simpósio FCE-ANF de Inovação. Foi um grande sucesso! Os ministrantes 

motivaram, incentivaram e desafiaram os participantes a inovar, criar e inventar novos 

produtos e serviços, bem como apresentaram o que há de inovador e as tendências, 

oportunidades e desafios do setor.  

 

Prof. Dr. Moretto, Presidente da ANF, deu as boas vindas aos participantes, agradeceu as 

empresas e entidades mantenedoras da Academia e expôs as inovações farmacêuticas: 

conceitos, definições e o ciclo virtuoso 

 

Dr. Carlos Magno Rodrigues, apresentou o novo marco legal da Inovação no Brasil.  

 

Sr. Rogério Cher fez um show apresentando a gestão da Inovação e o Dia dos inovadores e 

empreendedores.  

 

Prof. Dr. Dirceu Barbano apresentou as tendências dos marcos regulatorios para inovações na 

área farmacêutica. 

 

Prof. Dr. Acadêmico Marco Antonio Stephano expôs a visão de futuro da biotecnologia na 

terapêutica humana: medicamentos inovadores, biossimilares e biobetters. 

 

Prof. Dr. Acadêmico Leonardo De Souza Teixeira apresentou o impacto do novo marco legal 

sobre as empresas e as ICTs.  
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Encerrando as atividades, Dr. Lauro D. Moretto, Presidente da Academia Nacional de Farmácia, 

agradeceu a participação dos Ministrantes, os profissionais presentes no Encontro, a 

contribuição e auxílio da Equipe da NürnbergMesse Brasil, o apoio do Sindusfarma e dos 

Mantenedores da Academia Nacional de Farmácia.  
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Prática Clínica Farmacêutica em Farmácias e Drogarias: Seu Impacto no Uso de 

Medicamentos e na Indústria Farmacêutica - Experiência Internacional e no Brasil  

 

Realizado no dia 18 de Maio de 2016, na Sede do Instituto Racine, o evento reuniu 

profissionais interessados em conhecer as experiências vivenciadas em diferentes países e os 

desafios/oportunidades na Prática Clínica Farmacêutica.  

 

Dr. Lauro D. Moretto iniciou as atividades dando as boas-vindas aos participantes, 

agradecendo a parceria com o Instituto Racine, o apoio das Entidades e a importantíssima 

contribuição das empresas mantenedoras da Academia Nacional de Farmácia.  

 

O Seminário foi dividido em dois painéis e uma Conferência, no final das apresentações os 

participantes tiveram a oportunidade de interagir com os ministrantes através de 

perguntas/respostas em cada atividade. 

 

 

18 de maio de 2016  
PRÁTICA CLÍNICA FARMACÊUTICA EM FARMÁCIAS E DROGARIAS 
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O primeiro Painel expôs os Serviços Farmacêuticos Clínicos Passíveis de Implementação em Farmácias e 

Drogarias, contou com as apresentações:  
 
- Contextualização dos Serviços Farmacêuticos Clínicos que Podem Ser Realizados em Farmácias e 
Drogarias no Brasil - Resolução nº 585/2013/CFF, Ministrada por Josélia Frade – Conselho  
- Entrevista de Revisão da Farmacoterapia: Educação para o Uso de Medicamentos e Identificação de 
Fatores que Podem Interferir nos seus Resultados, Ministrada por Kelly Winstanley - Lloyds Pharmacy 

(Reino Unido) 

  
-Manejo de Problemas de Saúde Autolimitados e Prescrição Farmacêutica – Ministrado por Rafael Cairê de 
Oliveira dos Santos – Instituto Racine 
 
 O segundo Painel expôs os Desafios e Oportunidades para o Varejo e para a Indústria Farmacêutica, e 
foi composto pelas apresentações: 

  
- A Perspectiva da Prescrição Farmacêutica para o Mercado Brasileiro de Medicamentos – Ministrada por 
Eduardo Rocha - IMS Health América 
  
- Implantação de Serviços Farmacêuticos Clínicos em Farmácias e Drogarias: Experiência em Rede de 
Farmácias – Ministrada por Cristiane Feijó - Rede Farmácias Pague Menos 
 

- Apoio da Indústria Farmacêutica a Projetos de Capacitação e Investigação de Resultados com o Uso de 

Medicamentos – Ministrada por Áureo Vandré Morada  
  
  
- Após os Painéis, foi realizada a Conferência: Prática Clínica em Farmácias - Panorama Internacional e 
Perspectivas, a representante da Ordem de Farmacêuticos de Portugal e Federação Internacional 
Farmacêutica, Ema Paulino, expôs a Prestação de Serviços Farmacêuticos Centrados no Cidadão em Nível 

Mundial: Onde Estamos e Onde Deveríamos Estar, na sequência a Kelly Winstanley exibiu a Prática 
Clínica em Farmácias no Reino Unido e sua Aplicabilidade à Realidade Brasileira. 
  

 
 
Encerrando as atividades os ministrantes e moderados ficaram a disposição dos participantes para 

esclarecer dúvidas e curiosidades dos profissionais sobre as Práticas Clínicas. 
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No dia 28 de Julho de 2016 foi realizada a Conferência “Farmácia Clínica & Prescrição Farmacêutica, com 
o objetivo de expor e analisar: a legislação aplicada às atividades de Farmácia Clínica e Prescrição 
Farmacêutica; as racionalizações nos estabelecimentos comerciais para a implantação do processo de 
prescrição farmacêutica através de software inovador; os benefícios da Farmácia Clínica sobre o Uso 

Racional de Medicamentos; os processos de mudanças no relacionamento entre setor industrial e de 
dispensação de medicamentos; os aspectos éticos da Farmácia Clinica e Prescrição Farmacêutica.  

Estiveram presentes na Conferência aproximadamente cem participantes, sendo: dirigentes de Entidades 
do setor da saúde, colaboradores de indústrias farmacêuticas, profissionais de redes, farmácias, e 
também da área hospitalar. O Prof. Dr. Lauro D. Moretto, Presidente da (ANF-ABCF) Academia Nacional 
de Farmácia, e o Prof. Dr. Pedro Eduardo Presidente do (CRF/SP) Conselho Regional de Farmácia de São 
Paulo, deram as boas vindas aos participantes: 

 

Iniciando as atividades o Dr. Carlos Magno Rodrigues expôs os Aspectos jurídicos da Farmácia Clínica e 
da prescrição farmacêutica, apresentou as definições e legislações vigentes. A segunda palestra foi 
realizada pelo Prof. Dr. Dagoberto Brandão que apresentou as Prescrições médicas e farmacêuticas: 
convergências e assimetrias. Na sequência Dr. José Almeida, expôs sobre as tecnologias inovadoras no 
Brasil e no Mundo, prontuários eletrônicos, as oportunidades e soluções da Medicina Digital. Foi 
apresentado pelo Sr. Vandré Morada o cenário empresarial e o relacionamento com as Farmácias através 
da Palestra: Os reflexos da Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica para o setor industrial 

Farmacêutico. A Prof. Dra. Denise Funchal apresentou a palestra: O Uso Racional de Medicamentos no 
contexto da Farmácia Clínica, abordando os  conceitos, benefícios, cuidados, práticas e serviços 
farmacêuticos. 

Encerrando o ciclo de palestras, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia, Prof. Dr. Pedro Eduardo 

Menegasso expôs aos participantes a Ética na Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica, o novo 

conceito da prática farmacêutica, a importância para a sociedade e as responsabilidades 

administrativas, civil e penal.  Durante e no final das apresentações os participantes tiveram a 

oportunidade de interagir com os Ministrantes. 

 

 

28 de Julho de 2016  
CONFERÊNCIA “FARMÁCIA CLÍNICA & PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA 
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Promovido pela Academia Nacional de Farmácia, a oficina ocorreu no dia 9 de agosto com o intuito de disseminar 
oportunidades para inovação no segmento farmacêutico entre profissionais e estudantes.  
  
Promovido pela Academia Nacional de Farmácia (ANF) e apoio do Conselho Regional de Farmácia do DF (CRF-DF), em 
parceria com a Agência de Inovação e Empreendedorismo EixO e o curso de Farmácia, a Universidade Católica de 
Brasília (UCB) sediou a oficina “Inovação Farmacêutica e Propriedade Intelectual”. O objetivo do curso, que percorrerá 
todo o país, é levar conhecimentos sobre as mais diversas oportunidades para inovação no segmento farmacêutico e 

aproximar profissionais regionais e estudantes. 
 
Com a palestra “O Círculo Virtuoso da Inovação Farmacêutica”, o presidente da Academia Nacional de Farmácia, Lauro 
Domingos Moretto, falou da necessidade de discutir ciências farmacêuticas. Segundo ele, para 2017, no ano em que a 
academia completará 80 anos, seu nome mudará para Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas. “No início, essa 
ciência era feita apenas em farmácias e hoje já possui uma amplitude maior. Por isso, debatemos o conhecimento de 
fármacos medicamentos na prospecção dos insumos, como no processo de fabricação, nas metodologias e análises, e 
na fármacovigilância ou dispensação”, disse. 
 
Com a presença de diversas faculdades privadas da região, a oficina abordou a importância da propriedade intelectual, 
especialmente, sobre o uso de patentes, além de informações tecnológicas em projetos de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação. O coordenador-geral de Desenvolvimento e Inovação da Agência EixO, Fabrício Falconi Costa, frisou que “é 
preciso focar em pesquisa e inovação utilizando a pesquisa que é desenvolvida dentro da Universidade. Por isso a 
agência deu o suporte necessário”. 
 
Para a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF/DF), Gilcilene Maria dos Santos El Chaer, 
“Apesar de vivermos numa era tecnológica, estamos carentes de inovação na indústria farmacêutica. A ideia é 
despertar nos estudantes essa vontade de inovar e fazer algo diferente, pensando na modificação da realidade de 
saúde da população brasileira. Espero que os estudantes se sintam motivados cada vez mais a procurar novos 
horizontes dentro da profissão farmacêutica”. 
 
Ainda de acordo com Moretto, a proposta da ANF no ramo educacional é oferecer a pessoas experientes conferências 
para analisar tendências, demandas e oportunidades; discutir como fazer inovação ao estimular pessoas a estruturar 
projetos que levam à inovação; e estimular jovens a se inserirem nesse campo. “Queremos passar conceitos de 
inovação ao tratar da Lei nº 13.021/14, que aborda a farmácia clínica com a relação do profissional farmacêutico com 
o paciente para o uso racional do medicamento, e falar sobre a Lei de Inovação”, explicou. 
 
O tema “A Propriedade Intelectual no contexto farmacêutico com destaque as patentes” foi ministrado pelo 
farmacêutico-bioquímico Henry Suzuki. O workshop ressaltou a importância de cada profissional compreender seu 
potencial criativo, se capacitar e se esforçar de forma diligente para atingir seus objetivos, independentemente de 
ações governamentais e apesar de todas as dificuldades que possa encontrar. 
 
Para Suzuki, “É imperativo para qualquer país, empresa ou profissional dominar fundamentos sobre como inovar e 
como se apropriar das inovações geradas. Dizer que o capital intelectual é um bem valiosíssimo já é lugar comum. 
Todavia, infelizmente, conhecimentos práticos sobre como gerá-lo e protegê-lo ainda são escassos”. 
 
Premiação Láurea da ANF 
A Academia Nacional de Farmácia prestou homenagem a diversos farmacêuticos reconhecidos que se destacaram em 
atividades de prestação de serviços, produção científica, disseminação do conhecimento e empreendedorismo em 
ciências farmacêuticas e afins. A outorga da Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica” 
foi entregue para a conselheira federal e coordenadora do curso de Farmácia do Centro Universitário Unieuro, Viviany 
Nicolau Coelho, para a professora do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal UNIPLAN, Nádia Cristina de Lima, 
para a presidente do CRF/DF, Gilcilene dos Santos El Chaer, para a assessora do curso de Farmácia da UCB, Juliana 
Penso, e para a coordenadora do curso de farmácia da faculdade Anhanguera de Brasília, Danielle Alves de Melo. 
 

Este foi o primeiro prêmio recebido pela farmacêutica Danielle Melo. Para ela, a emoção é maior pela presença dos 
estudantes e familiares. “Vou buscar muitos outros prêmios. O filósofo japonês Mokiti Okada disse que temos que 
ceder para conquistar. Cedo meu carinho, meu conhecimento e meu tempo. Conquistei este prêmio porque estou 
sempre concedendo. Este é o caminho: ceder o nosso conhecimento para a população que precisa tanto”. 
 
 
 
 

09 de Agosto de 2016  
BRASILIA - OFICINA:  - INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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Inovação farmacêutica na UCB 
A assessora do curso de Farmácia, professora Juliana Penso, explicou que, “Quando desenvolvemos um fármaco, a 
Universidade ou a Indústria podem pedir uma patente às agências nacionais e internacionais. Isso significa obter um 
direito de uso exclusivo que é importante para o mercado. É uma contrapartida financeira que faz com que as pessoas 
se interessem pela pesquisa”. 
 
Alana Ingrid Costa Guimarães, 19 anos, 4º semestre de Farmácia, acredita que o curso tem crescido muito 
ultimamente. “Até para nós, estudantes, é uma novidade esse crescimento. É muito importante ouvirmos falar de 
patentes e inovação, temas em destaque no mundo. Já tinha ouvido falar sobre isso nas minhas matérias neste 
semestre, mas não sei muito a respeito e vim para aprender mais”. 
 
Já a estudante Larissa Alves, 21 anos, 5º semestre, disse que já estudou biotecnologia na Universidade. “Às vezes, a 
gente não imagina a dimensão da nossa atuação e saímos dessa linha tradicional. No entanto, pretendo trabalhar em 
hospitais”, destacou. 
 
Anny Cassimira 
  

 

 
  
Fotos: Juliana Tito 
Fonte: http://www.ucb.br/Noticias/2/8596/InovacaoFarmaceuticaEPropriedadeIntelectual/ 
http://www.crfdf.org.br/site/laurea-joao-florentino-meira-de-vasconcelos-de-inovacao-farmaceutica/ 

                                                                   
  

http://www.ucb.br/Noticias/2/8596/InovacaoFarmaceuticaEPropriedadeIntelectual/
http://www.crfdf.org.br/site/laurea-joao-florentino-meira-de-vasconcelos-de-inovacao-farmaceutica/
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No dia 23/08/2016, foi realizada a Oficina: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
no Auditório da Faculdade de Farmácia da UFMG - Belo Horizonte - MG. 

A Academia Nacional de Farmácia em parceria com a UFMG, e o importante apoio do CRF/MG 

(Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais),  Sindusfarq - Sindicato das 

Indústrias de Produtos Farmacêuticos e Químicos para fins Industriais no Estado de Minas 

Gerais, reuniram estudantes, docentes e profissionais do setor da saúde neste encontro 
exclusivo. 

 

Os participantes tiveram a oportunidade de assistir a apresentação “O Círculo Virtuoso da 

Inovação Farmacêutica” ministrada pelo Prof. Dr. Lauro D. Moretto – Presidente da Academia 

Nacional de Farmácia. 

 

 

 

23 de Agosto de 2016  
MINAS GERAIS OFICINA:  - INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

http://www.academiafarmacia.org.br/evento2308.html
http://www.academiafarmacia.org.br/evento2308.html
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O Acadêmico, Prof. Henry Suzuki, disseminou conhecimentos sobre propriedade intelectual, 

especialmente sobre o uso de patentes e informações tecnológicas em projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, assim como temas essenciais para a efetiva tradução de ciência 
em desenvolvimento tecnológico, econômicos e sociais. 

 

Nesta data, durante o evento, foram outorgados com a “Láurea João Florentino Meira de 

Vasconcellos de Inovação Farmacêutica” os profissionais que reconhecidamente se 

destacaram em atividades de prestação de serviços, produção científica, disseminação do 

conhecimento e empreendedorismo em ciências farmacêuticas em Minas Gerais, os ilustres 
Senhores: 

Prof. Dr. Luciano Martins Rena (Presidente do CRF/MG) 

Prof. Dr. Carlos Mário de Moraes (Presidente do SINDUSFARQ-MG) 

Sr. Cloves Vieira (Diretor Presidente da Profarmig e Farmabraz) 

Prof. Dr. Antônio Basílio Pereira (UFMG) 

Profª Dra. Luci Maria Sant’ana Dusse (UFMG) 

 

Agradecimentos 

Agradecemos a todos pela presença, aos apoiadores pela contribuição, e em especial ao 

Acadêmico Prof. Dr. Gerson Pianetti pela colaboração na organização deste importante 
encontro.  
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No dia 31 de Agosto de 2016, no Centro de Excelência PerkinElmer do Brasil, em São Paulo, foi 

realizado o Seminário: Eficácia e segurança de Fármacos e Biofármacos -  Inovação 

biotecnológica aplicada a testes pré-clínicos. 

  

Este evento exclusivo e inédito reuniu profissionais/especialistas do setor da saúde com o 

objetivo de aproximar profissionais, pesquisadores e empresas inovadoras às novas 

tecnologias utilizadas no desenvolvimento de (bio) fármacos; disseminar os mais recentes 

conhecimentos relacionados às células-tronco induzidas à pluripotência (iPS) como 

ferramentas biotecnológicas utilizadas para desenvolvimento de novas moléculas; 

contextualizar o ambiente global de pesquisa biotecnológica atual; Debater alternativas para o 

processo interativo entre os atores desse mercado. 

  

O Acadêmico, Prof. Dr. Marco Antonio Stephano, deu as boas vindas aos participantes e 

apresentou as atividades da Academia Nacional de Farmácia. 

  

O especialista, Sr. Luiz Carlos R. Moreno, ministrou a palestra sobre Tecnologias em Imagem 

Celular para Aumento da  Previsibilidade das taxas de falhas no processo de busca de novos 

compostos terapêuticos. 

          

O cenário do desenvolvimento de fármacos e biofármacos no âmbito global foi apresentado 

pelo Lúcio Holanda G. de Freitas Jr., PhD no assunto. 

   

A Sra. Roberta Farinelli, South America Sales & Service Director, Life Sciences & Technology da 

empresa PerkinElmer, afirma “Certamente é o tipo de iniciativa que valorizamos apoiar”. Os 

que estiveram presentes, puderam verificar que nosso centro de excelência possui vários 

laboratórios muito bem equipados e que podem ser utilizamos para cursos em aplicações e 

aulas práticas. Disponibilizamos também o evento de forma on-line em tempo real, para que 

participantes pudessem atender de forma alternativa à presencial. Podemos pensar em 

explorar mais esta ferramenta em eventos futuros, assim como os laboratórios. Colocamo-nos 

a disposição dos senhores para organização de futuros eventos.” 

  

 

 

 

 

31 de Agosto de 2016  
SEMINÁRIO: EFICÁCIA E SEGURANÇA DE FÁRMACOS E BIOFÁRMACOS 
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No dia 09 de Setembro de 2016, das 08h00 às 17h30, profissionais do setor 

farmacêutico participaram do Fórum Internacional  - Regulatory Innovations: FDA 

and ANVISA Compliance Trends, evento exclusivo e inédito no Brasil. 

 

O Fórum Internacional teve o importante apoio do Sindusfarma o Sr. Nelson dos Santos, Vice-

Presidente da Entidade, deu as boas-vindas aos ministrantes e participantes. 

O Prof. Dr. Lauro D. Moretto, Presidente da Academia Nacional de Farmácia, apresentou a 

Entidade e comentou a importância da Inovação no setor da Saúde.  

 A Dra. Elizabeth Plaza, Founder & Chairwoman, Pharma-Bio Serv apresentou a agenda 

e os objetivos do Fórum.  

 Na sequência, foi realizada a apresentação gravada de Kimberly A. Trautman, Executive 

Vice President,Medical Device International Services at NSF International, Former FDA 

Programa de Auditoria Única para Dispositivos Médicos e Expectativas para IFAs. 

 Dr. José Carlos Magalhães da Silva Moutinho - Diretor de Monitoramento e Controle 

Sanitários da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária expôs a Abordagem da 

Anvisa para os Medicamentos.  

 Dr. Scott Gottlieb apresentou as questões atuais sobre a evolução da abordagem da 

FDA para a regulação global.  

 O Eng. Luis Merle, CMA Architects & Engineers LLP ministrou palestra sobre Projeto de 

Instalações de acordo com Autoridades Globais de Saúde.  

 A Dra. Magaly Aham – Vice-Presidente de Compliance da Pharma-Bio Serv, expôs as 

Inovadoras Tendências de Compliance da FDA: Registros, ICH Q11 e ICH Q12.  
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 A Fundadora e Presidente da Pharma-Bio Serv, sediada em Porto Rico, Dra. Elizabeth 

Plaza Tendências de Compliance da FDA: Métricas de Qualidade e Vericação de 

processo contínuo -  (VPC).  

 Dr. Fernando Otero, Diretor Executivo da MSD apresentou as Tendências de Inspeção e 

Experiência da Indústria com FDA e ANVISA.  

 Dra. Dhalia Gutemberg, Consultora Técnica da Câmara Brasileira de Diagnostico 

Laboratorial, expôs em sua palestra os Benefícios da Auditoria Única e Novos Desafios 

de Racionalização. 

 Juntamente com a apresentação dos Benefícios da Auditoria Única, foi realizado o 

depoimento da Sra. Marina Costa Xavier de Oliveira, Gerente de Assuntos Regulatórios 

e Garantia da Qualidade do Abbott, participante do plano piloto.  

 Finalizando o ciclo de palestras, Dr. Eduardo Chaves Leal, Diretor do INCQS/FioCruz, 

expôs o papel do INCQS no Controle de Medicamentos Biológicos e Biotecnológicos.  

 

Os participantes tiveram a oportunidade de interagir com os ministrantes nacionais e 

internacionais durante todo o evento e encerrando as atividades os palestrantes reunidos 

realizaram a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos pela participação. 

Academia Nacional de Farmácia e Pharma-BioServ. 
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Conforme Protocolo de Cooperação Técnica, o Simpósio Inovação Farmacêutica ANF/SBMF 

contou com a participação de trinta e dois participantes do setor da saúde, o evento foi 

conjuntamente programado e apresentado os importantes temas:  

 

 Medicina Translacional – Ministrado pela Dra. Anamaria Camargo 

 Desenvolvimento de Novas Drogas: Requisitos das Agências EMA/FDA/ANVISA – 

Ministrado pelo Acadêmico: Dr. João Massud Filho 

 Propriedade Intelectual na Inovação Farmacêutica – Ministrado pela Dra. Valeska 

Santos Guimarães 

 Gestão do Conhecimento no Ciclo de Vida de um Medicamento – Ministrado pelo Prof. 

Dr. Lauro Moretto, Presidente da ANF. 

O evento teve uma excelente avaliação pelos participantes. 
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No Sindusfarma, especialistas em ensaios pré-clínicos discutem uso de animais e 

métodos alternativos 

 

 
Marco Antonio, Nelson Santos, Cleila Bosio, e Lauro Moretto fazem a abertura do evento 

Os últimos anos têm sido marcados pela aceitação internacional de uma série de métodos 

alternativos In vitro à experimentação animal para a avaliação da segurança regulamentar. A 

afirmação foi feita por Chantra Eskes, da SeCAM, na Suíça, durante palestra no III Fórum de 

Ensaios Pré-Clínicos, realizado na segunda-feira (10) pelo Sindusfarma, em parceria com a 

Academia Nacional de Farmácia (ANF) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI). 

 

Chantra disse ainda que em alguns casos, é possível substituir completamente o teste animal, 

como no teste de irritação da pele e de corrosão. Já em outros, é possível substituir 

parcialmente, como para a sensibilização da pele, onde são necessárias abordagens que 

combinam métodos químicos e In vitro. 

 

O encontro foi coordenado pelo vice-presidente executivo do Sindusfarma, Nelson dos Santos, 

e pelo presidente da ANF, Prof. Lauro Moretto. Cleila Bosio, da ABDI, também participou da 

mesa diretora. 

 

O representante do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), Marco 

Antonio Stephano, disse que atualmente estão aprovados 24 métodos alternativos, sendo que 

sete são de substituição e outros sete de redução do uso de animais. 

 

A competência do CONCEA está relacionada ao cumprimento da Lei 11.794/2008, com 12 

atribuições descritas na Portaria 460 de 2014. Segundo Marco, quatro atribuições têm se 

destacado, são elas: cadastramento das CEUA's; aplicações de sanções administrativas; 

publicação de normas e notas técnicas para diminuição do uso de animais e principalmente 

melhorar o bem estar durante a experimentação científica, e reconhecimento de métodos 

alternativos para aplicação dos conceitos do 3Rs (Replacemente, Reduction e Refinement). 

 

Proteção 

Participante de todos os fóruns realizados pela entidade, a presidente da Comissão de Defesa 

ao Animal da OAB de São Paulo, Maira Pereira, afirma que é importante ter a presença da 

corrente ativista, para impulsionar a mídia e reduzir o uso de animais em testes, bem como os 

debates com a comunidade científica para explicar porque ainda é importante realizar alguns 

testes em animais. 

 

10 de Outubro de 2016  

III Fórum de Ensaios Pré-Clínicos 
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Conforme o assessor de Diretoria da Anvisa, Joel Majerowicz, a RDC nº 35/2015 define a 

aceitação de métodos alternativos ao uso de animais reconhecidos pelo Concea. “Esta 

resolução motiva o setor regulado a implantar ações de desenvolvimento destas metodologias 

no país, contribuindo para minimizar o uso de animais nos ensaios de segurança”, afirmou. 

 

Para o advogado e pesquisador do Departamento de Farmacologia da Unicamp, Alexandre 

Zavaglia, é preciso compreender que a experimentação animal é obrigatória pela regulação 

vigente na grande maioria dos casos. “Os pesquisadores necessitam não só do respaldo 

jurídico já existente, mas de uma compreensão social para os estudos que ainda precisam usar 

essa via”, esclareceu. 

 

Molécula virtual 

O diretor do Laboratório de Biociências Nacional, Eduardo Pagani, apresentou os testes In 

silico que comparam uma molécula virtual com outras existentes na base de dados do 

computador. “A confiabilidade desses métodos depende da base de dados. Bases de dados 

extensas e com muitas moléculas parecidas com a que eu testo vão me dar muita 

confiabilidade”, disse. 

 

Segundo Eduardo, atualmente nos testes In vitro, que utilizam fragmentos do corpo do animal 

ou ser humano, é possível cultivar vários tecidos simultaneamente e obter uma resposta 

integrada. “A morfologia de alguns tecidos já estão mais próximos da morfologia humana 

normal. Estamos no estágio intermediário dessa tecnologia”, afirmou. 

 

Pele 

A coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Cosméticos Aplicada à Fotoproteção, Lorena 

Rigo, apresentou as recomendações internacionais e as estratégias para a avaliação da 

fototoxicidade de produtos para pele empregando métodos In vitro disponíveis no Brasil. Além 

de trazer os recentes resultados do estudo de fototoxicidade com modelo de pele 

reconstituída. 

 

Redução 

De acordo com a coordenadora do Biotério Central do Instituto Butantan, Virgínia Barreto, a 

instituição atua fortemente para trazer os 3Rs (Replacemente, Reduction e Refinement) para 

dentro do Biotério, adotando técnicas de manejo que aumentam a produtividade e diminuem o 

número de animais em produção, promovendo o bem estar animal. 

 

Paralelamente, o órgão busca cada vez mais, ao longo das últimas décadas, reduzir e 

substituir os animais na produção e liberação de soros e vacinas, obtendo sucesso em várias 

iniciativas. 

  

Rita afirmou que os animas devem ter direito a saúde mental e física 

Para a representante das Sociedades Protetoras de Animais, Rita de Cássia, os animais devem 

estar inclusos na Ciência do Bem Estar, que garante a saúde mental e física dos animais, além 

de ter estímulos prazerosos. 

 

Também participou do Fórum o Prof. Gilberto De Nucci, da Unicamp e UniCastelo. 

Fonte: http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_noticias/noticia/1389  

 

 

http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_noticias/noticia/1389
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Realizada no Auditório CEPE/SES - Gávea - Rio de Janeiro a Oficina: Inovação 

Farmacêutica & Propriedade Intelectual, sessenta profissionais do setor da saúde.  

 

 

 

Composição da mesa de honra: JOSEMARIO PEDRO DA SILVA - Subdiretor do Laboratório Químico 

Farmacêutico do Exército, ELIZABETH VALVERDE MACEDO - Vice-Diretora do Laboratório Universitário 

Rodolpho Albino (LURA) e Vice-coordenadora do Curso de especialização em Tecnologia Farmacêutica da 

Universidade Federal Fluminense, LAURO MORETTO – Presidente da Academia Nacional de Farmácia, 

EDMILSON MIGOWISKI – Acadêmico Titular e Presidente de Instituto Vital Brasil, ANA PAULA MARTINS 

BRANDÃO – Superintendente de Vigilância Sanitária (SUVISA) do Estado do Rio de Janeiro, LEON 

RABINOVITCH – Acadêmico Titular e Coordenador do LFB/IOC/FIOCRUZ-MS. 

 

Apoiadores: 

 

 
 
 

27 de Outubro de 2016  
RIO DE JANEIRO- OFICINA:  - INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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 No 

No dia 08 de Novembro de 2016, no auditório da Biblioteca Central da UFG, foi realizada com 

muito sucesso a Oficina “Inovação Farmacêutica e Propriedade Intelectual”. 

Neste especial evento, deram as boas vindas aos participantes: Profa. Dra. Clévia Ferreira 

Duarte Garrote (Professora da Universidade Federal de Goiás e Titular da Academia Nacional 

de Farmácia), Luciana Calil (Secretária-Geral do CRF-GO), Lauro Domingos Moretto 

(Acadêmico Presidente da Academia Nacional de Farmácia); Marçal Henrique Soares 

(Presidente Executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás); Eliana 

Martins Lima, (Professora da Universidade Federal de Goiás e Titular da Academia Nacional de 

Farmácia); Leonardo Teixeira (CEO do ICF e também Titular da Academia Nacional de 

Farmácia). 

 

Na oportunidade foi outorgada pela Academia Nacional de Farmácia a Láurea “João Florentino 

Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica”, em reconhecimento público aos 

profissionais de destaque em atividades de prestação de serviços, produção científica, 

disseminação do conhecimento e empreendedorismo na área das Ciências Farmacêuticas e 
Afins.  

 APOIO: 

 

08 de Novembro de 2016  
GOIANIA - OFICINA:  - INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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SERVIÇOS ANÁLITICOS E TECNOLOGIAS DE PROCESSO DE LIOFILIZAÇÃO 

  
                                                                Organizadores: 

 

A Academia Nacional de Farmácia e a OMPI realizaram no dia 02 de Dezembro de 2016, das 08h00 às 
13h30, o Simpósio - Embalagens primárias para injetáveis: serviços análiticos e tecnologias de processo 
de liofilização. 

Estiveram presentes mais de 80 profissionais do setor da saúde, que tiveram a oportunidade de assistir 
as palestras: 

 Status regulatório para injetáveis e acondicionamento primário: atualização sobre embalagens 

primárias e injetáveis, ministrada pelo Presidente da ANF, Prof. Dr. Lauro D. Moretto. 
 Metodologia analítica para controle de delaminação de recipientes de vidro.  Ministrantes: 

Vladimir Pena (CIM) e  Odra Pinato (OMPI) 
 Extraíveis & Lixiviáveis de recipientes farmacêuticos - Ministrante: Piet Christiaens (Toxicon)  
 Como processar os frascos de vidro para garantir a segurança e eliminar o problema da 

delaminação e da ruptura com o processo de liofilização. Ministrante: Gustavo Ortiz (Ompi)   
 Lavado GMP para grandes contenedores, especialmente em Bio BiotecnologicosPF para 

recipientes de grande volume utilizados em biotecnologia. Ministrante: Christian Muro (Getinge)   
 Inovações tecnológicas em tampas de elastômero para produtos liofilizados. Ministrante: 

Deolinda Martins (West Pharmaceutical Services) 
 Sistema inovador para enchimento e acabamento de produtos liofilizados. Ministrante:  Marcos 

Tilli Reis, IMAUTOMATICHE do BRASIL, Subsidiary of IMA S.p.A. 
 Tecnologia inovadora para inspeção visual de medicamentos liofilizados e soluções de grandes 

volumes. Ministrante: Gaetano Baccinelli (Optrel)  

  

 

 

02 de Dezembro de 2016  
GOIANIA – SIMPÓSIO – EMBALAGENS PRIMARIAS PARA INJETAVEIS 
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Encerrada as apresentações, foi realizado o ciclo de perguntas e respostas com a participação de todos os 
ministrantes. 

Agradecemos a todos pela participação! 
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No decorrer de 2016, nove novos Membros Titulares e um Membro Honorário 

ingressaram na Academia Nacional de Farmácia, as Solenidades de Posses foram nos 

respectivos Estados: 

 

22/01/2016 - GOIANIA 
CLÉVIA FERREIRA DUARTE GARROTE                                                                
Cadeira: 15 - Seção: Farmácia 
PATRONO: PAULO CELESTINO CORRÊA DA COSTA 
 
ELIANA MARTIS LIMA 
Cadeira: 52 - Seção: Ciências Naturais 
PATRONO: FRANCISCO MARIA DE M. E OLIVEIRA 
 
LEONARDO DE SOUZA TEIXEIRA 
Cadeira: 30 - Seção: Farmácia 
PATRONO: CRISTIANO TEIXEIRA LOPES 
 

06/05/2016 – MARANHÃO 

 
MARIA JOSÉ LUNA DOS SANTOS DA SILVA 

Cadeira nº 02, Seção de Farmácia, 
PATRONO: Acadêmico Prof. Aurélio dos Santos Pires 
 
RAIMUNDO ANTÔNIO GOMES OLIVEIRA 
Cadeira nº 75, Seção de Ciências Naturais 
PATRONO: Acadêmico Prof. Augusto Numa Pinto 

 

22/07/2016 - PARANÁ 

 
CARMEN MARIA DONADUZZI 
Cadeira 53 - Seção de Ciências Naturais 

PATRONO: GUSTAVO PECKOLT 
 
LUIZ DONADUZZI 
Cadeira 10 -  Seção de Farmácia, 
Patrono Emérito: JOÃO CORREIA DUTRA e o Patrono Titular: CARLOS BENJAMIN SILVA ARAÚJO 

 

14/09/2016 - NATAL 

 
TARCISIO JOSÉ PALHANO  
Cadeira 54, Seção de Ciências Naturais  

PATRONO: JOAQUIM DE ALMEIDA PINTO  
 

28/10/2016 – SÃO PAULO/P 

 
DEVANEY BACCARIN 
Cadeira nº 01 - Seção de Farmacêuticos 
PATRONO: FAUSTO SPINA 
 
GUSTAVO LUIZ FERREIRA KESSELRING 
Cadeira nº 79 - Seção de Farmacologia e Higiene 
PATRONO: JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES 

NOVOS ACADÊMICOS  
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22/01/2016 – SOLENIDADE DE POSSE - GOIANIA 

 

A Academia Nacional de Farmácia (ANF) empossou, no dia 22/01/16, três novos Acadêmicos 

Titulares: Profa. Dra. Clévia Ferreira Duarte Garrote, Profa. Dra. Eliana Martins Lima e Prof. 

Leonardo de Souza Texeira, a solenidade foi realizada em Goiânia. 

 

 
  
Profª Dra. Clévia F. Duarte Garrote - Acadêmica Titular, ocupou a Cadeira nº 15, Seção de Farmácia, cujo Patrono é o 
Acadêmico Pedro Celestino Corrêa da Costa. 
 

Profª. Dra. Eliana Martins Lima - Acadêmica Titular, ocupou a Cadeira nº 52, Seção de Ciências Naturais, cujo Patrono 
é o Acadêmico Francisco Maria de M. e Oliveira. 
 
Dr. Leonardo de Souza Teixeira - Acadêmico Titular, ocupou a Cadeira nº 30, Seção de Farmácia, cujo Patrono é o 
Acadêmico Cristiano Teixeira Lopes. 
 

Solenidade reconheceu importância da Faculdade de Farmácia da UFG  

na produção de conhecimento 

 

Texto: Luiz Felipe Fernandes Fotos: Victor Martins 

  

A Academia Nacional de Farmácia (ANF) empossou, na noite de sexta-feira (22/1), três novos 

acadêmicos. Passam a integrar a entidade as professoras da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) Clévia Ferreira Duarte Garrote e Eliana Martins Lima e o farmacêutico industrial 

Leonardo de Souza Texeira. O ato de posse dos novos acadêmicos foi realizado no Centro de 

Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia, e reuniu 

profissionais e autoridades das áreas farmacêutica e da saúde. 

 

Como membros titulares, os novos acadêmicos passam a ocupar cadeiras que têm como 

patronos farmacêuticos e cientistas brasileiros notáveis. A professora Clévia ocupa a cadeira 

número 15, Seção de Farmácia, cujo patrono é o acadêmico Paulo Celestino Corrêa da Costa. 

A professora Eliana fica na cadeira número 52, Seção de Ciências Naturais, que tem o 

acadêmico Francisco Maria de Oliveira como patrono. O farmacêutico industrial Leonardo de 

Souza Teixeira ocupa a cadeira número 30, Seção de Farmácia, cujo patrono é o acadêmico 

Cristiano Teixeira Lopes. 

 

As boas vindas aos novos integrantes foram dadas pelo presidente da ANF, acadêmico Lauro 

Moretto, que destacou suas carreiras acadêmicas e profissionais. Segundo o presidente, além 

de reconhecer o trabalho desenvolvido na área da ciência farmacêutica, a posse de novos 

acadêmicos é uma forma de estimular os jovens no desenvolvimento de pesquisas na área. Na 

sequência, os acadêmicos fizeram a leitura do termo de compromisso perante a Academia e, 

declarados empossados, receberam medalha e diploma. Saudando os novos integrantes, o 

acadêmico João Paulo Silva Vieira ressaltou a contribuição de cada um deles na área científica, 

destacando suas trajetórias e conquistas. 
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Formada em Farmácia pela UFG, Clévia Ferreira Duarte Garrote possui mestrado e doutorado 

em Química e atualmente é coordenadora de planejamento da Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças. Eliana Martins Lima também é farmacêutica pela UFG, onde é professora titular, com 

mestrado e doutorado em Fármacos e Medicamentos e pós-doutorado na University of 

Pennsylvania. Graduado em Farmácia Industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto, 

Leonardo de Souza Teixeira é mestre em Química e doutor em Ciências da Saúde pela UFG, 

além de ser sócio do Instituto de Ciências Farmacêuticas e membro da Farmacopeia Brasileira. 

 
 

Professora Clévia Ferreira Duarte Garrote, da UFG, recebe medalha das mãos do presidente da 

Associação Nacional de Farmácia, Lauro Moretto 

 

 
 

Professora Eliana Martins Lima, da Faculdade de Farmácia da UFG, exibe o diploma como nova 

integrante da Academia Nacional de Farmácia 

 

 
Farmacêutico Leonardo de Souza Texeira recebe diploma do presidente da Academia Nacional 

de Farmácia, Lauro Moretto 

 

Fonte: https://www.ufg.br/n/85673-academia-nacional-de-farmacia-empossa-tres-novos-

membros 
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06/05/2016 – SOLENIDADE DE POSSE - MARANHÃO 

 

Realizada a Sessão Solene e Ato de Posse de Novos Membros da Academia Nacional 

de Farmácia – ANF 

  

TV ASSEMBLEIA MARANHÃO - http://www.crfma.org.br/index.php/blogs/item/266-

realizada-a-sessao-solene-e-ato-de-posse-de-novos-membros-da-academia-

nacional-de-farmacia-anf 

  

  

 

 
  

Na noite do dia 06 de maio do ano corrente, a Prof. Dra. Maria Luna dos Santos da Silva e o 

Prof. Dr. Raimundo Antônio Gomes Oliveira receberam respectivamente a titulação na seção de 

Farmácia e na seção de Ciências Naturais, concedido pela Academia Nacional de Farmácia – 

ANF. A Sessão Solene e Ato de Posse de Novos Membros aconteceu às 18h, no Auditório Neiva 

Moreira, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 

  

A solenidade ocorreu na cidade de São Luís – MA, e rememorou o trajeto e a excelência 

profissional dos novos acadêmicos, também fez resgate histórico, significativo e marcante de 

seus patronos, além da história da Academia, instituição de 78 anos, que alia profissionais de 

inúmeras áreas e de inúmeros apoios para o conhecimento das Ciências Farmacêuticas. 

O Presidente Dr. Lauro D. Moretto e a Diretoria da Academia Nacional de Farmácia tiveram a 

honra de empossar os ilustres senhores: 

  

Profª. Dra. Maria José Luna dos Santos da Silva acadêmica titular, que ocupará a Cadeira de 

nº 02, seção de Farmácia, cujo o Patrono é o Acadêmico Professor Aurélio dos Santos Pires. 

  

Prof. Dr. Raimundo Antônio Gomes Oliveira - Acadêmicos Titular, que ocupará a Cadeira nº 75, 

Seção Ciências Naturais, cujo Patrono é o Acadêmico Professor Augusto Numa Pinto. 

  

Estiveram presentes na solenidade os Srs.: Presidente da ANF, Dr. Lauro D. Moretto, o 1º 

Secretário da ANF, Dr. Marco Antônio Stephano, o Dr. João Paulo Silva Vieira – Orador, o 

Conselheiro Federal, Dr. Fernando Bacelar Lobato, a Dra. Rita Maria Bacelar Palhano, Dr. 

Othon de Carvalho Bastose também ilustres personalidades do setor da saúde, acadêmicos, 

amigos e familiares dos novos acadêmicos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6uxblXQYM-c
http://www.crfma.org.br/index.php/blogs/item/266-realizada-a-sessao-solene-e-ato-de-posse-de-novos-membros-da-academia-nacional-de-farmacia-anf
http://www.crfma.org.br/index.php/blogs/item/266-realizada-a-sessao-solene-e-ato-de-posse-de-novos-membros-da-academia-nacional-de-farmacia-anf
http://www.crfma.org.br/index.php/blogs/item/266-realizada-a-sessao-solene-e-ato-de-posse-de-novos-membros-da-academia-nacional-de-farmacia-anf
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“Inicio o presente pronunciamento agradecendo a Deus que na sua soberania e determinação 

de todos os dias de minha vida quis que hoje estivéssemos aqui ingressando na Academia 

Nacional de Farmácia. Agradeço penhoradamente a deliberação da diretoria da Academia 

Nacional de Farmácia pela aprovação do meu ingresso no quadro de membros titulares da 

referida entidade. Sou imensamente grata aos meus mestres que souberam, com competência 

e carinho, me propiciar conhecimentos e disciplina, em especial ao professor Antônio Benedito 

de Oliveira que um dia acreditou que eu poderia contribuir com a formação dos futuros 

profissionais farmacêuticos, responsável pelo meu ingresso na carreira acadêmica na 

Universidade Federal do Maranhão. Ao Fernando Bacelar, mesmo não me sentindo 

merecedora, sou imensamente grata pela indicação. 

  

Tenho convicção de que não foi somente o meu esforço pessoal, durante a minha caminhada 

profissional, o grande responsável pelo meu ingresso nesta respeitável sociedade literária. 

Todos que fizeram da minha pessoa, a personalidade que sou estão presentes, neste ato, 

ocupando comigo o mesmo espaço da cadeira número 2. Gostaria muito de elencá-los, neste 

momento, mas como são muitos e sei que todos estão conscientes da sua parcela importante 

no meu desenvolvimento pessoal e profissional, quer pela minha geração (deus e meus pais), 

quer pelas orientações, irmandade, companheirismo e comprometimento, do dia a dia que tive 

como aluna, professora e profissional, bem como pela devoção e carinho dos meus familiares.” 

Declarou a nova Acadêmica, Profª. Dra. Maria José Luna dos Santos da Silva. 
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22/07/2016 – SOLENIDADE DE POSSE PARANÁ 
 
Numa emocionante solenidade realizada em 22 de Julho de 2016 às 19h00, no Salão de Inverno do Olinda Hotel e 
Eventos – Toledo – Paraná, foram empossados na Academia Nacional de Farmácia, os novos Acadêmicos 
Titulares: CARMEN MARIA DONADUZZI E LUIZ DONADUZZI.   
 
A Acadêmica CARMEN MARIA DONADUZZI ocupou a cadeira de número 53 da Seção de Ciências Naturais, cujo 
patrono é o Professor Doutor Gustavo Peckolt.   
 
O Acadêmico LUIZ DONADUZZI ocupou a cadeira de número Cadeira nº 10 da Seção de Farmácia, cujo Patrono 
Emérito é João Correia Dutra e o Patrono Titular Carlos Benjamin Silva Araújo. 
 

 
 
O evento foi prestigiado por diversas autoridades, profissionais do setor, empresários e familiares.  
 
O Acadêmico Prof. Dr. Gustavo Baptista Éboli foi o Mestre de Cerimônia e o Prof. Dr. João Paulo S. Vieira foi o orador 
desta marcante sessão solene. 
 
O Presidente da Academia Nacional de Farmácia, Prof. Dr. Lauro D. Moretto, deu às boas vindas aos novos membros 
titulares. 
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A Academia Nacional de Farmácia tem a honra de apresentar neste ensejo personalidades de destaque no universo 
científico e acadêmico do Brasil, a saber: CARMEN MARIA DONADUZZI E LUIZ DONADUZZI.   
  

 
  

CARMEN MARIA DONADUZZI é graduada em 1983 em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual de 
Maringá. É diplomada no curso de Estudos Aprofundados e tem Mestrado em Biotecnologia e Doutorado em 
Biotecnologias e Indústrias Alimentares pelo INPL – Instituto Nacional Politécnico de Lorra, da Escola Nacional Superior 
de Agronomia e Indústrias Alimentares, de Nancy, França. Exerceu a docência na UNIPAR, lecionando várias 
disciplinas, atuou como pesquisadora e dirigente de instituição de pesquisas, tendo em seu curriculo vários trabalhos 
publicados e participação em bancas examinadoras. Atualmente é Diretora de Sistema da Qualidade na indústria 
farmacêutica Prati-Donaduzzi - da qual também é uma das fundadoras. 
  

 
 
LUIZ DONADUZZI é graduado em 1979 em Farmácia e Bioquimica, pela Universidade Estadual de Maringá – Paraná. É 
diplomado no curso de Estudos Aprofundados e tem Mestrado e Doutorado em Biotecnologias e Indústrias Alimentares 
pelo INPL – Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, da Escola Nacional Superior de Agronomia e Indústrias 
Alimentares, de Nancy, França. Cursou o MBA Executivo pela Fundação Getúlio Vargas e participou do Programa de 
Gestão Avançada – PGA, na Fundação Dom Cabral e no INSEAD Business School, na França, dentre outras atividades 
educacionais. No inicio de suas atividades profissionais atuou como professor em estabelecimentos colegiais, 
pesquisador, dirigente e empresário. É fundador da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, onde foi Presidente durante 
22 anos e da qual atualmente é Presidente do Conselho de Administração.  
  
 
A Solenidade foi registrada em diversas mídias, entre elas: 
 
http://www.casadenoticias.com.br/noticias/24416 

  
www.jornaldooeste.com.br/cidade/ 

  
www.epharma.com.br/pagina-interna.aspx?id=6097 

http://www.casadenoticias.com.br/noticias/24416
http://www.jornaldooeste.com.br/cidade/
http://www.epharma.com.br/pagina-interna.aspx?id=6097
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14/09/2016 – SOLENIDADE DE POSSE - NATAL 

 

Professor Tarcísio José Palhano é empossado membro da ANF 

  
O professor Tarcísio José Palhano, assessor da Presidência do Conselho Federal de Farmácia (CFF), foi 
empossado na noite desta quarta-feira, dia 14 de setembro, membro da Academia Nacional de 

Farmácia/Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ANF/ABCF). Indicado pelo acadêmico, Professor 
José Jeová Freitas Marques, ele ocupará a cadeira de número 54, da Seção de Ciências Naturais, que tem 
como patrono o Dr. Joaquim de Almeida Pinto. Ele habilitou-se ao posto de membro titular da ANF com a 

apresentação do livro Guia Básico para Farmácia Hospitalar, do qual é coautor. A solenidade de posse 
aconteceu na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde o professor Tarcísio José Palhano 
reside e onde fundou o primeiro serviço de Farmácia Clínica do Brasil. Foi marcada pela simplicidade 
característica do homenageado, e emocionou a todos os presentes. 
 

 
 

Realizado no Praiamar Hotel, onde ocorreu o II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica, o 
ato foi prestigiado por farmacêuticos, estudantes de Farmácia e por profissionais de todas as áreas da 
saúde: médicos, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas e outros. Foi uma plateia multidisciplinar, 
como foram as equipes em que o professor Tarcísio José Palhano atuou durante toda a sua vida, o que 
ele fez questão de ressaltar em vários momentos de seu discurso. Inclusive quando mencionou sua 
família, que ele classificou, também, como uma equipe multidisciplinar, referindo-se ao fato de a mulher 
ser farmacêutica; uma das filhas, médica; a outra, nutricionista; e o filho, geólogo. 

 
A mesa da solenidade foi formada por Lauro Domingos Moreto, presidente da ANF/ABCF); Walter da Silva 

Jorge João, presidente do CFF; José Diniz, vice-reitor da UFRN; Dom Francisco Candé Palhano, bispo da 
Diocese de Bonfim (BA); e Fábio Dantas, vice-governador do estado do Rio Grande do Norte. O mestre 
de cerimônia foi o diretor cultural da ANF/ABCF, Gustavo Baptista Éboli. Discursou em nome dos 
acadêmicos, João Paulo Vieira, que destacou a extensa e profícua carreira do homenageado, reconhecida 
por meio de, nada menos que 44 distinções, entre prêmios e títulos. “Essas homenagens configuram uma 

explícita demonstração de sua elevada extirpe como profissional farmacêutico”, destacou. 
 
O presidente do CFF, Walter Jorge João, ressaltou o privilégio de compartilhar com o professor Tarcísio 
José Palhano a justa e merecidíssima homenagem da ANF/ABCF. “A sua admissão como membro titular 
da academia representa o reconhecimento por sua brilhante carreira e destaca o importantíssimo 
trabalho que ele já realizou e que certamente ainda irá realizar em favor da Farmácia Brasileira”, 

comentou Walter Jorge João, que também é membro da Academia, ocupando a cadeira de número 74, 
que tem como patrono Domingos de Souza Barros. 
  
Em nome da família, discursou a filha do acadêmico empossado, Patrícia Palhano, que é médica. Ela 

lembrou que – apesar de sua dedicação imensurável à profissão tê-lo afastado da família em muitos 
momentos de lazer e descanso, quando ele sempre estava de plantão –, o pai foi muito presente na vida 
dos filhos. “Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo de retidão, caráter, ética, integridade, princípios, 
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dedicação, inteligência, lealdade, competência, doação, generosidade, amor, fé e cuidado com o 
próximo”, disse com a voz embargada, que a obrigou a pausar várias vezes a sua fala. 
  
Em seu discurso, o professor Tarcísio José Palhano fez uma retrospectiva de sua atuação pioneira, 

quando em 1977 recebeu o grande desafio de implantar o primeiro serviço na área de farmácia hospitalar 
e clínica e o primeiro Centro de Informação sobre Medicamentos do Brasil, no Hospital Universitário 
Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele lembrou ainda do tempo de 
estudante, e de quando buscou se especializar na área para dar início aos rumos da Farmácia Clínica no 
Brasil e também em outros 15 países. “É com muito orgulho e gratidão aos colegas do meu estado que 

recebo e a quem ofereço essa homenagem, essa conquista”, agradeceu o professor. 
 

 
  
Tarcísio José Palhano é farmacêutico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
professor aposentado do curso de Farmácia da mesma universidade. Especialista em Farmácia Clínica 
pela Universidade do Chile, implantou o primeiro serviço de Farmácia Clínica e o primeiro Centro de 
Informação sobre Medicamentos do Brasil, no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal. Foi pioneiro 

ao iniciar o movimento de Formação Prática de Farmacêuticos Hospitalares em conjunto com o Ministério 
da Saúde. Foi consultor de Saúde em várias instituições do Brasil e integrou importantes comissões 
nacionais na área farmacêutica. É coautor de várias publicações do Conselho Federal de Farmácia, 
Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde sobre Farmácia Hospitalar e Farmácia 
Clínica. É assessor da Presidência do CFF e coordenador técnico-científico do Centro Brasileiro de 
Informação Sobre Medicamentos do CFF (Cebrim). É representante do Brasil no Grupo Consultivo do 

Programa Internacional de Serviços do Conselho de Acreditação para Educação Farmacêutica, com sede 
em Chicago - EUA. 
  

 
 

Fonte: Comunicação do CFF 
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28/10/2016 – SOLENIDADE DE POSSE - SÃO PAULO/P 

 

28.10.16 – Drs. DEVANEY BACCARIN e GUSTAVO LUIS FERREIRA KESSELRING, são 

os novos membros da Academia Nacional de Farmácia. 

  

Numa emocionante solenidade realizada na cidade de São Paulo, no dia 28 de outubro de 

2016, a Academia Nacional de Farmácia teve a honra de apresentar as personalidades de 

destaque no universo científico e acadêmico do Brasil, os novos membros da Academia 

Nacional de Farmácia, os ilustres Senhores: DEVANEY BACCARIN e GUSTAVO LUIS FERREIRA 

KESSELRING. 

 

 
  

O Acadêmico Honorário Nacional DEVANEY BACCARIN ocupou a cadeira de número 01 da 

Seção de Farmacêuticos, cujo patrono é o Farmacêutico Fausto Spina.   

  

DEVANEY BACCARIN é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo. É 

também graduado em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, com 

MBA em Gestão Empresarial e Negócios pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Iniciou sua carreira como profissional de áreas de 

Controle de Qualidade, migrando para a área comercial e posteriormente como Diretor Geral 

de empresas internacionais farmacêuticas. Atualmente é Gerente Geral da empresa Recordatti 

Rare Diseases. 

   

O Acadêmico Titular GUSTAVO LUIZ FERREIRA KESSELRING  ocupou a cadeira de número 

Cadeira nº 79 da Seção de Farmacologia e Higiene, cujo Patrono é o Prof. José Eduardo de 

Macedo Soares. 

  

GUSTAVO LUIZ FERREIRA KESSELRING é graduado em Medicina pela Faculdade Medicina da 

Universidade de São Paulo, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia, além de outros 

cursos de pós graduação na mesma área de especialização. Atua como médico, com vínculo 

autônomo, nos Hospitais Albert Einstein, Sírio Libanês, Maternidade São Luiz e no Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz. Tem rica produção científica, com artigos publicados e capítulos 

científicos. É Presidente da SBMF (Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica). 
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A mesa de honra foi composta pelos Srs.: Acadêmicos Profs. Drs. Pedro Zidói (Presidente da 

ABCFarma), João Massud Filho (Vice-Presidente da SBMF), Leon Rabinovich (Chefe de 

Laboratório e Coordenador da Fundação Oswaldo Cruz),  José Luiz Gomes do Amaral (Ex-

Presidente da Associação Médica Brasileira e Paulista de Medicina, ex-Presidente da Associação 

Médica Mundial (WMA),  e Lauro Domingos Moretto (Presidente da ANF)  Acácio Alves de 

Souza Lima Filho (Vice-Presidente da ANF), José Antonio de Oliveira Batistuzzo (1º Secretário 

da ANF). 

 

 
  

A Academia Nacional de Farmácia sente-se lisonjeada e fortifica-se com o ingresso dos novos 

Acadêmicos e suas contribuições inovadoras na área das Ciências Farmacêuticas. 

 

 

 
  

Na foto: Prof. Dr. Marco Antôni Stephano, Leon Rabinovitch, José Luiz Gomes do Amaral, 

Pedro Zidoi Sdoia, Devaney Baccarin, Lauro D. Moretto, Gustavo Luiz Ferreira Kesselring, João 

http://www.academiafarmacia.org.br/joaomassudfilho.php
http://www.academiafarmacia.org.br/leon.php
http://www.academiafarmacia.org.br/moretto.php
http://www.academiafarmacia.org.br/acacioalves.php
http://www.academiafarmacia.org.br/acacioalves.php
http://www.academiafarmacia.org.br/joseantonio.php
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Massud, João Paulo S. Vieira, Acácio Alves de Souza Lima Filho e José Antonio de Oliveira 

Batistuzzo. 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Participações/Representações 

http://www.academiafarmacia.org.br/joseantonio.php
http://www.academiafarmacia.org.br/joseantonio.php
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XIX Congresso Farmacêutico de SP - São Paulo, 15 de julho de 2016 
Diretoria do CRF-SP e comissões organizadoras  

apresentam o evento a empresas 
  

 
Dr. Antonio Geraldo dos Santos (secretário-geral do CRF-SP), dr. Pedro Menegasso (presidente 

do CRF-SP), dra. Raquel Rizzi (vice-presidente do CRF-SP), dr. José Vanilton de Almeida 

(presidente de honra do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo) e dr. Lauro Moretto 

(Comissão Organizadora e presidente da ANF 

 

Em continuidade ao lançamento oficial do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado 

na terça-feira, 12, o CRF-SP apresentou o evento na noite de quinta-feira, 14, na capital, a 

representantes de empresas do segmento farmacêutico. O Congresso, que ocorrerá entre os 

dias 6 e 8 de outubro de 2017, com o tema “Farmacêutico: profissional de valor construindo o 

sucesso”, é considerado um dos eventos mais importantes do setor farmacêutico. Apoiar um 

Congresso deste porte representa uma excelente oportunidade para que empresas ligadas aos 

mais diversos setores da Farmácia apresentem as novidades do mercado e consolidem suas 
marcas junto ao público presente. 

Na noite de quinta-feira, os detalhes da programação e da estrutura do XIX Congresso 

Farmacêutico de São Paulo foram apresentados pelo presidente do CRF-SP, dr. Pedro 

Menegasso; pelo presidente de honra do Congresso, dr. José Vanilton de Almeida; e pelo 

presidente da Academia Nacional de Farmácia (ANF) e membro da Comissão Organizadora, dr. 
Lauro Moretto, além da equipe do CRF-SP responsável pela organização do evento. 
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LAURO MORETTO - ACADEMIA DE FARMÁCIA 

 
Ministrou Palestra: As fronteiras do conhecimento no setor Industrial Farmacêutico 

Esta conferência teve por objetivo expor as mais recentes inovações farmacêuticas e 

conhecimentos relacionados com fármacos e medicamentos nos eixos temáticos: ciências, 
tecnologias, regulamentação e acesso. 

O conteúdo da exposição apontou os principais marcos do processo evolutivo em cada um dos 

eixos temáticos, no sentido de possibilitar aos participantes do Simpósio o entendimento da 
dinâmica e assim identificar necessidades da população e oportunidades para pesquisas. 

A apresentação também focou algumas características que  identificam os perfis dos 

profissionais bem sucedidos nas pesquisas, inovação e empreendedorismo. Também foram 

apresentadas algumas iniciativas e recomendações da OMS, documentos em processo de 

harmonização na ICH, bem como convergências e procedimentos harmonizados entre agências 

regulamentadoras. 
 

Mesa de discussão, Simpósio Validação Unifar 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://api.ning.com/files/6yWgYSVs-J1pzHOGiG4c7c9blbAZWblbXMuIg5Hj8ALeGgiIKFqGQD4MHDs6qLWaaUbkL6*-6EcWvInxVXIe7iZFtkNfm*Vg/Foto2Validao.png
http://api.ning.com/files/6yWgYSVs-J1pzHOGiG4c7c9blbAZWblbXMuIg5Hj8ALeGgiIKFqGQD4MHDs6qLWaaUbkL6*-6EcWvInxVXIe7iZFtkNfm*Vg/Foto2Validao.png
http://api.ning.com/files/6yWgYSVs-J1pzHOGiG4c7c9blbAZWblbXMuIg5Hj8ALeGgiIKFqGQD4MHDs6qLWaaUbkL6*-6EcWvInxVXIe7iZFtkNfm*Vg/Foto2Validao.png
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6º Congresso Mundial da FIP ocorreu em Buenos Aires 
 

 
 
O vice-presidente executivo do Sindusfarma, Nelson dos Santos Jr., participou do 76º Congresso Mundial de Farmácia 
e Ciências Farmacêuticas da FIP (International Pharmaceutical Federation), em Buenos Aires, Argentina, de 28/8 a 
1º/9. Ele esteve acompanhado do presidente da Academia Nacional de Farmácia, Prof. Lauro Moretto. 
  
Focado no tema “Reducing the global burden of disease – Rising to the challenge”, o encontro discutiu novos marcos 
regulatórios para acelerar o acesso aos medicamentos e novas abordagens sobre farmacovigilância. 
  
Entre outros aspectos, foram abordados a prevenção e programas de saúde pública com potencial de reduzir a carga 
global de doenças; a integração de práticas baseadas em evidências para melhorar o uso de medicamentos; inovações 
que criam novas opções de tratamento com medicamentos; e práticas colaborativas. 
 
Delegação brasileira 
  
A delegação do Brasil também teve representantes da Anvisa, Conselho Federal de Farmácia, CRF-SP  e Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, entre outras instituições. Cerca de 2.500 cientistas, 
farmacêuticos e educadores da área farmacêutica, de mais de 90 países, participaram do Congresso. 

 

                                                    
  
O encontro foi aberto no domingo (28) pela Dra. Carmen Peña, presidente da FIP; Raúl Mascaró, presidente da 
Confederatión Farmacéutica Argentina (COFA); e pelo Dr. Henri R. Manasse, Dean Emeritus and Professor do 
Department of Pharmacy Systems, Outcomes, and Policy College of Pharmacy da University of Illinois-Chicago e 
membro da American Society of Health System Pharmacists-USA. 

 

Fonte: Sindusfarma 
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Prof. Dr. Lauro D. Moretto ministrou palestras sobre Farmacovigilância e Doenças Raras e 
Medicamentos Órfãos no Encontro Internacional que reúne profissionais de diversos países. 

 

 
 

 
Na foto: Silvia Bendiner, Rafael Christiá, José Vicente Coto, Lauro Moretto, Ivan Lugo e Fernando Ferrer. 
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12/08/2016 – Câmara Municipal de São Paulo - Solenidade Comemorativa 79º Aniversário da 

Academia Nacional de Farmácia 
  
 
Com a participação de aproximadamente 200 convidados, a solenidade comemorativa de 79º 
Aniversário da ANF, foi realizada nesta última sexta-feira (12.08.16) às 18h00 no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de São Paulo. 

  
Prof. Dr. Lauro Moretto, presidente da Academia Nacional de Farmácia deu as boas vindas juntamente com 
a anfitriã da Câmara Dra. Edir Sales. 
  

 
 
 
 

Emocionante desde o início, a Solenidade contou com a participação da Banda da Guarda Municipal de São 
Paulo, tocando o hino nacional e seguiu com a programação especial comemorativa. 
  

 

SOLENIDADE COMEMORATIVA 

http://www.academiafarmacia.org.br/evento120816.html
http://www.academiafarmacia.org.br/evento120816.html
http://www.academiafarmacia.org.br/evento120816.html
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A cerimônia foi conduzida pelo Mestre Acadêmico, Prof. Dr. Antônio Stephano. 

  

 
 
A mesa de honra foi composta pelos Drs. Walter Jorge João - Presidente do CFF (Conselho Federal de 

Farmácia), Dr. Pedro Eduardo Menegasso Presidente do CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia), Dra. Edir 
Sales - Vice-Presidente e Vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, o Vereador Andrea Matarazzo, e 
Dr. Lauro D. Moretto - Presidente da ANF (Academia Nacional de Farmácia). 
 
 

 
 
Os presentes tiveram a oportunidade de assistir a Conferência Magna sob o tema "Doenças Infecciosas: 

Prevenção, Mitos e Verdades, ministrada pelo Presidente do Instituto Vital Brasil, Dr. Edimilson Migowski. 
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Durante a Solenidade a Acadêmica, Dra. Nilce Barbosa, expôs a trajetória de cada homenageado, 

enquanto a Medalha Jubileu era outorgada em reconhecimento público pela contribuição e excelência ao 
desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas. 

 
 
 

Conheça os Homenageados da noite: 
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Autoridades 
  

Celso Araújo Braga  
Cesar Eduardo Fernandes  

Edir Sales  
Edimilson Ramos Migowski  de Carvalho   

Jorge Froes de Aguilar  

Theo van der Loo 
 

 
 
 
 
  

Diretores de Instituições de Ensino 

  
Anibal Gil Lopes  

Cleopatra da Silva Planeta  
Demerval de Carvalho  
Gerson Antonio Pianetti 

Jorge Mancini Filho  
Josué Schostack   

  
Dirigentes de Entidades Associativas 

  
Alex Sandro Rodrigues Baiense   

Bráulio César de Sousa  
José Ricardo Arnaut Amadio  

Juan Carlos Becerra Ligos             

Lenira da Silva Costa  
Sueza Abadia de Souza Oliveira  

  
Pesquisadores 

  
Eduardo Abib Júnior 

Joi Luiz de Jesus  
Luis Antônio de Angelis Júnior  

Margareth Marques 
Solange Aparecida Nappo 

Paulo Lee Ho 
 
 

Dr. Theo van der Loo, homenageado na categoria Autoridades, fez pronunciamento em nome de todos os 
jubilados desta Comemoração. 
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Representantes das empresas Mantenedoras da ANF receberam Certificado, em reconhecimento público 
pela contribuição ao estimulo às atividades que promovem o desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas. 
  

 
 

 
SINDUSFARMA - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
Nelson dos Santos Jr. – Vice-Presidente Executivo 
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BiocadBrazil Farmacêutica Ltda 
Igor Linhares de Castro - Quality and Regulatory Affairs Manager 
 

 
EMS. S/A 
Josemara Angela Quirino Tsuruoka - Marketing Institucional 
 
 

Ompi do Brasil Comercio de Embalagens Farmacêuticas Ltda 
Gabriele Peron – Gerente de Marketing e Comunicação 

 
 
Pharma-Bio Serv 
Danielle Lamastro 
 
 

Thermo Fisher Scientific Brasil Instrumentos de Processo Ltda 
Daniela Queiroz – Gerente de Marketing 
 
 
SINCAMESP - Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas, Medicamentos, Correlatos, 
Perfumarias, Cosméticos e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo 
Reinaldo Mastelato – Presidente 

 
 
Finalizando esta inesquecível Solenidade, as autoridades que fizeram parte da mesa de honra saudaram os 
participantes e homenageados. 
 
Dr. Pedro Eduardo Menegasso - Presidente do Conselho Regional de Farmácia 

 
 
Dr. Walter Jorge João - Presidente do Conselho Federal de Farmácia 
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Dra. Edir Sales, Anfitriã da Solenidade, Vice-Presidente e Vereadora da Cãmara Municipal de São Paulo 
 

 
 
Diversas autoridades enviaram as Congratulações à Academia Nacional de Farmácia, entre elas: o 
Exmo. Governador do Estado de São Paulo - Dr. Geraldo Alkmin, o Exmo. Diretor-Presidente da ANVISA - 

Dr. Jarbas Barbosa, Exmo. Secretário de Atenção à Saúde - Dr. Francisco de Assis Figueiredo. 
  
 

Créditos das fotos:  
Francisco Valberto Brasil 
João Iosikasu Maeda (CFF) 
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IMPRENSA 
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http://www.camara.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-12-79-Aniversario-da-Academia-Nacional-de-Farmacia-Abueno0757ABRE.jpg
http://www.camara.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-12-79-Aniversario-da-Academia-Nacional-de-Farmacia-Abueno0757ABRE.jpg
http://www.camara.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-12-79-Aniversario-da-Academia-Nacional-de-Farmacia-Abueno0757ABRE.jpg
http://www.camara.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-12-79-Aniversario-da-Academia-Nacional-de-Farmacia-Abueno0757ABRE.jpg
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Solenidade comemorativa ao 79º Aniversário da Academia Nacional de Farmácia 
Foto: André Bueno / CMSP 

 
DA REDAÇÃO 

Profissionais da área farmacêutica e médica, autoridades e profissionais da saúde que atuam em diferentes 
setores onde se aplicam ciências farmacêuticas no Brasil se reuniram em sessão solene, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, na noite desta sexta-feira (12/8), para comemorar o aniversário de 79 anos da Academia 
Nacional de Farmácia (ANF), por iniciativa da vereadora Edir Sales (PSD). 

Lauro Domingos Moretto, atual presidente da ANF, explicou que a comemoração desta data na sede do 
Legislativo Paulistano tem um simbolismo muito grande, afinal, a Câmara Municipal tem um papel 
importante no dia a dia da Academia, que realiza trabalhos com impactos para a cidade e para o país. 

“Congregamos cientistas que se dedicam à ciência farmacêutica no Brasil, são farmacêuticos, médicos, 
veterinários, cirurgiões dentistas e outros profissionais que atuam nesse campo. Nós temos programas 
educacionais para disseminar os assuntos relacionados à inovação, tanto sob forma de conferência, como 
simpósios e oficinas, esse é o nosso trabalho”, afirmou Moretto. 

“É de extrema importância [a ANF], porque ela garante uma certa qualidade, eu não diria na fiscalização, 
mas na qualidade do desenvolvimento, do treinamento, do aprendizado dos farmacêuticos de qualquer 
idade, obviamente que os jovens são mais importantes porque é o pessoal que vai cuidar do futuro da 
indústria farmacêutica aqui no Brasil”, afirmou Theo Van Der Loo, presidente do laboratório Bayer S.A. 

Já Pedro Eduardo Menegasso, presidente do Conselho Regional de Farmácia, alerta para necessidade de 
haver cada vez mais investimentos em pesquisas. De acordo com ele, é necessário um crescimento neste 
tipo de investimento, pois o contrário pode trazer sérios prejuízos ao país. 

“A farmácia é uma área estratégica, se a farmácia no país for fraca, e quando eu falo farmácia, eu falo toda 
parte de pesquisas de medicamentos, fabricação de medicamentos, se essa área for fraca, o país fica 
dependente, estrategicamente muito fragilizado, e não consegue ter independência de outros países, isso é 
muito ruim”, pontuou. 

Durante a solenidade, a Academia Nacional de Farmácia entregou a Medalha Jubileu a 25 personalidades 
de vida científica brasileira e internacional, em reconhecimento às suas contribuições às Ciências 
Farmacêuticas. Edimilson Migowski, presidente do Instituto Vital Brazil, foi um dos agraciados. 

“Eu tenho uma vida acadêmica bem intensa, sou professor do UFRJ, estou à frente do Vital Brazil, que é um 
laboratório público, e agora ser homenageado pela Academia Nacional de Farmácia realmente é um grande 
orgulho para mim”, disse Migowski, que também deu uma palestra sobre doenças infecciosas, prevenção, 
mitos e verdade pouco antes da entrega da comenda. 

Esteve presente ao evento também o vereador Andrea Matarazzo (PSD). 
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Academia Nacional de Farmácia celebra aniversário na 

Câmara Municipal de SP 
Data: 15/08/2016 

Profissionais da área farmacêutica e médica, autoridades e profissionais da saúde que atuam em diferentes setores onde se aplicam 
ciências farmacêuticas no Brasil se reuniram em sessão solene, no Salão Nobre da Câmara Municipal, na noite de sexta-feira, 12 de 
agosto, para comemorar o aniversário de 79 anos da Academia Nacional de Farmácia (ANF), em uma iniciativa da vereadora Edir Sales. 

Durante a solenidade, a ANF entregou a Medalha Jubileu a 25 personalidades de vida científica brasileira e internacional, em 
reconhecimento às suas contribuições às Ciências Farmacêuticas. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) foi representado pelo seu 
presidente, Walter da Silva Jorge João, e teve, entre os homenageados, sete conselheiros federais de Farmácia: Alex Sandro Rodrigues 
Baiense; Bráulio Cesar de Souza; José Ricardo Arnaut Amadio; Lenira da Silva Costa; Sueza Abadia de Souza Oliveira, Josué Shostack e 
Gerson Antonio Pianetti. 

Walter da Silva Jorge João destacou a importância da ANF e disse que a noite era de gala para a profissão. O presidente do CFF 
destacou, também, o trabalho do presidente da entidade, Lauro Moretto. “É importante reconhecer o trabalho das pessoas que 
abrilhantam a profissão”, disse, estendendo os seus cumprimentos aos imortais da Academia e, em especial, aos conselheiros federais 
homenageados na solenidade. 

Em sua saudação à vereadora Edir Sales, Walter Jorge João fez alusão ao projeto de lei apresentado pela parlamentar regulamentando 
a aplicação de vacinas em farmácias comunitárias do estado de São Paulo e pediu: “As farmácias são porta de entrada para os sistemas 
de saúde. É preciso que a senhora amplie a proposta para abarcar serviços e procedimentos farmacêuticos, alguns até previstos na lei 
13021/14.” 

O presidente do CFF lembrou que o conselho entregou recentemente, ao presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, uma proposta de 
atualização da RDC nº 44 para validar as farmácias e drogarias como estabelecimentos de saúde. “Não há dúvida que a profissão 
farmacêutica vive, hoje, um grande movimento e um grande momento. Em breve, estaremos formando os profissionais para atuar em 
Farmácia Clínica.” 

Lauro Domingos Moretto destacou o simbolismo da data. “Congregamos cientistas que se dedicam à ciência farmacêutica no Brasil, são 
farmacêuticos, médicos, veterinários, cirurgiões dentistas e outros profissionais que atuam nesse campo. Nós temos programas 
educacionais para disseminar os assuntos relacionados à inovação, tanto sob forma de conferência, como simpósios e oficinas, esse é o 
nosso trabalho”, afirmou. 
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Artigo: Insetos Transmissores de Doenças - Antigos e Novos Desafios 

Autores: Prof. Dr. Lauro D. Moretto / Leon Rabinovitch - Revista UPharma - Ed. 

Jan/Fev 2016. 

 

Artigo: O Novo marco legal e regulatório e o que todos nós temos a ver com isso 

Autores: Henry Suzuki e Lauro D. Moretto - Revista UPharma - Ed. Março/Abril 2016. 

  

Artigo: Revista UPpharma - Bacillus e o Bacillus cereus com suas facetas como 

bactérias esporuladas Gram-positivas – Autores: Prf. Dr. Leon Rabinovitch e Adriana 

Marcos Vivone  Mai-Jun2016 

 

Artigo: Revista UPpharma - Combate às doenças  

Prof. Dr. Lauro Moretto e Igor Linhares de Castro – Jun/Jul 2016 

  

Artigo: A história dos Medicamentos – A fantástica evolução 

Prof. Dr. Lauro D. Moretto/Dagoberto de Castro Brandão. Jul/Ago 2016 

  
Artigo: VIROSES QUE ATEMORIZAM A HUMANIDADE - Da pandemia da Varíola ao 

Zica  Autores: Prof. Dr. Lauro Domingos Moretto e Marco Antonio Stephano - Ed. 

Set/Out - 2016 
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http://www.academiafarmacia.org.br/A%20hist%C3%B3ria%20dos%20Medicamentos%20-%20A%20fant%C3%A1stica%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Prof.%20Dr.%20Lauro%20D.%20Moretto%20e%20Dagoberto%20de%20Castro%20Brand%C3%A3o.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/A%20hist%C3%B3ria%20dos%20Medicamentos%20-%20A%20fant%C3%A1stica%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Prof.%20Dr.%20Lauro%20D.%20Moretto%20e%20Dagoberto%20de%20Castro%20Brand%C3%A3o.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/viroses.php
http://www.academiafarmacia.org.br/viroses.php
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