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Pioneer organization in the field of
Pharmaceutical Sciences in Brazil

Posse da diretoria - 1941

A Academia Nacional de Farmácia – ANF é uma
sociedade civil científica, de âmbito nacional, que tem
como objetivos: estudar, debater, divulgar, educar e
colaborar como órgão consultivo em atividades nacionais
e internacionais, em tudo o que se relacione com as
ciências farmacêuticas.
Fundada em 13 de agosto de 1937, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, e reconhecida com Título de Utilidade
Pública, a ANF é uma das mais longevas sociedades
científicas brasileiras na área farmacêutica. Nasceu
do Conselho Científico da Associação Brasileira de
Farmacêuticos. É composta de membros titulares que
são cientistas farmacêuticos, médicos, odontologistas
e outros de várias áreas do conhecimento. Também
é composta por membros eméritos, honorários,
correspondentes e mantenedores.

Posse da diretoria - 1951

The National Academy of Pharmacy - ANF is a scientific
civil society, nationwide, which has as its objectives: to
study, discuss, disseminate, educate and collaborate as
advisory body on national and international activities, in
all matters relating to the pharmaceutical sciences.
Founded on August 13th, 1937, based in the city of Rio
de Janeiro, and recognized with Title of Public Utility,
the ANF is one of the most enduring Brazilian scientific
societies in the pharmaceutical area. The ANF was born
of the Scientific Council of the Brazilian Pharmaceutical
Association. It is made up of full members who are
scientists, pharmacists, doctors, dental surgeons and
other professionals from various areas of knowledge.
Also consists of emeritus, honorary members, as well as
correspondents and maintainers.

Diretoria / Board 2015/2017

Conselho Fiscal / Supervisory Board

Lauro D. Moretto - Presidente / President
Acácio A. de Souza Lima Filho - 1º Vice Presidente / 1st Vice President
Caio Romero Cavalcanti - 2º Vice Presidente / 2nd Vice President
Marco Antonio Stephano - Secretário Geral / Secretary General
José Antonio de O. Batistuzzo - 1º Secretário / 1st Secretary
Leon Rabinovitch - Tesoureiro Geral / General Treasurer
Dagoberto de Castro Brandão - 1º Tesoureiro / 1st Treasurer
Gustavo Baptista Éboli - Diretor Social / Social Director
João Paulo Silva Vieira - Orador / Speaker

Márcio A. da F. e Silva - 1º Efetivo / 1st Effective
Jurandir Auad Beltrão - 2º Efetivo / 2nd Effective
Carlos A. de Camargo Sannazzaro - 3º Efetivo / 3rd Effective
Nilce Cardoso Barbosa - 1º Suplente / 1st Surrogate
José Jeová F. Marques - 2º Suplente / 2nd Surrogate
Aron Jurkiewicz - 3º Suplente / 3rd Surrogate

Os membros titulares simbolicamente ocupam cadeiras
que têm como patronos farmacêuticos e cientistas
brasileiros notáveis. As cadeiras, em número de 100, são
distribuídas nas seções de Farmácia; Farmácia Industrial;
Ciências (Físicas, Químicas, Biológicas, Biotecnológicas
e Naturais); Farmacologia; Medicina Humana; Medicina
Veterinária e Odontologia.

The full members symbolically occupy chairs that
have as patrons, notable Brazilians pharmacists
and scientists. One hundred chairs are distributed in
sections of pharmacy, industrial pharmacy, sciences
(physical, chemical, biological, biotechnological, and
natural); pharmacology; medicine and veterinary
medicine, and dentistry.

A Academia Nacional de Farmácia organiza e realiza
conferências para disseminar as mais recentes pesquisas
que constituem as fronteiras das Ciências Farmacêuticas
em seus diferentes eixos temáticos que incluem a
educação, as ciências básicas e aplicadas, a tecnologia, a
regulamentação e o acesso aos medicamentos.
Estimula a vocação
profissional através da
organização e participação em
simpósios e congressos.

The National Academy of Pharmacy organizes and
realizes conferences to disseminate the state of
the art researches that constitute the boundaries
of Pharmaceutical Sciences in different thematic
areas that include education, basic and applied
sciences, technology, regulation and
access to medicines. It stimulates
professional vocation through the
organization of and participation in
symposia and congresses.

A ANF desenvolve atividades
que tem por finalidade
promover a disseminação
do conhecimento científico
e tecnológico, com vistas ao
processo de integração entre
cientistas que atuam no ensino
e pesquisas com os profissionais
do segmento farmacêutico, que
se dedicam à conversão desse
conhecimento em produtos e
serviços inovadores.

A ANF tem como primeiro mantenedor o Sindicato
da Indústria de Produtos Farmacêuticos do
Estado de São Paulo – Sindusfarma - e acordos
de cooperação com outras entidades associativas,
dentre as quais a Sociedade Brasileira de
Medicina Farmacêutica - SBMF e a United States
Pharmacopeial Convention – USPC.

The ANF has developed activities
designed to promote the
dissemination of scientific and
technological knowledge, with
the proposal of the integration
process among scientists
involved in teaching and
research and pharmaceutical
professionals, who are
dedicated to convert this
knowledge into innovative
products and services.

The ANF has the Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo –
Sindusfarma - as a first sponsor, and cooperation
agreements with other associative entities, among
which the Sociedade Brasileira de Medicina
Farmacêutica - SBMF and the United States
Pharmacopeial Convention – USPC.

PERFIL DE ASSOCIADOS

MEMBER PROFILE

Membro Titular – é a pessoa que tenha formação acadêmica
em Farmácia, Ciências Farmacêuticas, Medicina, Medicina
Veterinária, Odontologia;

Full Member - the person who has academic graduation
in Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, Medicine;
Veterinary Medicine and Dentistry;

Membro Honorário – nacional ou estrangeiro – é aquele de
nível universitário e que desempenha ou tenha desempenhado
funções relevantes no campo da saúde pública

Honorary Member - Brazilian or foreign person, with
university degree and who plays or has played relevant
roles in the public health field;

Membro Emérito – é aquele que no âmbito da Academia é Membro
Titular ou Honorário que atinge a idade de 80 (oitenta) anos.

Emeritus Member – person who is Full or Honorary
Member, which reaches the age of 80 (eighty) years;

Membro Correspondente – é aquele membro da entidade
congênere, sediada no exterior, e que mantém informações
periódicas no campo da saúde pública.

Correspondent Member - is the member of a similar
entity, based abroad and that holds periodic information in
the public health field;

Membro Benemérito – é aquele que presta serviços
importantes em prol do desenvolvimento das atividades da
Academia e que contribui constantemente com recursos
financeiros, inclusive com prática filantrópica e trabalha para o
bem da humanidade.

Meritorious Member - is the one who provides important
services for the development of the activities of the ANF
and constantly contributes financial resources, including
philanthropic practices and works for the welfare of
humanity;

Membro Mantenedor – é a pessoa física ou jurídica que se
associa à Academia e contribui com recursos para custear e
estimular as atividades que promovam o desenvolvimento das
Ciências Farmacêuticas no Brasil.

Sponsor Member - is the person or entity that is
associated to the ANF and contributes with financial
support to fund and encourage activities that promote the
development of the pharmaceutical sciences in Brazil.

Alguns dos benefícios para os membros mantenedores
estão mencionados abaixo:

Some of the benefits of Sponsor members are
mentioned below:

I - apoio na identificação e facilitação de contatos com
profissionais, instituições e empresas;

I - support in identifying and facilitating contacts with
professionals, institutions and companies;

II – divulgação como patrocinador/apoiador no material
promocional;

II – disclosure as sponsor/supporter in the promotional
material;

III - elaboração e auxílio na estruturação de material de
divulgação de inovações no campo das ciências farmacêuticas;
IV - desconto nas taxas de inscrição em eventos da ANF.

III - preparation and assistance in the structuring of
dissemination of innovations in the field of pharmaceutical
sciences;

CONTATO
Presidente - Dr. Lauro D. Moretto
presidencia@academiafarmacia.org.br
Telefone: (11) 2776-3880
2º Vice-Presidente Caio Romero Cavalcanti
academianacfarm@veloxmail.com.br
Telefone: (21) 2263-6441

CONTACT
President - Dr. Lauro D. Moretto
presidencia@academiafarmacia.org.br
Phone: (11) 2776-3880
2nd Vice Chairman Caio Romero Cavalcanti
academianacfarm@veloxmail.com.br
Phone: (21) 2263-6441

IV - discount on registration fees in ANF events.

Sede: Rua da Lapa, n˚120 - 6º andar - sala 606 - Centro - CEP 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ Tel. (21) 2263-6441
Sede Regional: Rua Alvorada, 1289 – 10º andar, cj 1011 - V. Olímpia - São Paulo – SP - CEP 04550-004 - Tel. (11) 2776-3880 e 2776-3881
email: academianacfarm@veloxmail.com.br - www.academiafarmacia.org.br

