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NA ROTA DA INTEGRAÇÃO
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Genéricos e Portaria 344 são temas de palestras, em Sergipe
Eventos foram realizados pelo CRF-SE, com apoio do CFF
Estudantes de Farmácia, farmacêuticos e outros profissionais de saúde do Estado de Sergipe participaram de
uma série de palestras sobre genéricos e sobre a Portaria 344, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no auditório da
Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju. A primeira conferência do dia, referente a medicamentos genéricos, foi
proferida pela professora doutora da Universidade de São Paulo, Sílvia Storpirtz. Para falar sobre a 344, foi convidada a
farmacêutica da Vigilância Sanitária de Goiás, Fátima Cristina Silva. As palestras foram promovidas pelo Conselho
Regional do Estado de Sergipe, com o apoio do Conselho Federal. Foi mais um esforço desses órgãos, com vistas a levantar
uma reflexão a cerca de dois dos assuntos mais palpitantes na pauta dos farmacêuticos brasileiros, atualmente. Os eventos
também fazem parte da política dos Conselhos, de atualizar os conhecimentos dos profissionas.
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