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Assistência farmacêutica
na farmácia comunitária

Curso de pós-graduação lato sensu do CFF
forma primeira turma, em Rondônia.

Diplomação dos farmacêuticos 
comunitários: flagrantes da formatura 
da primeira turma, em Rondônia

 A primeira turma de farma-
cêuticos formados no curso Assis-
tência farmacêutica na farmácia 
comunitária de pós-graduação 
lato sensu foi diplomada, no dia 
18 de novembro de 2011, em Ron-
dônia. O curso, de 540 horas-aula, 
realizado pelo Conselho Federal 
de Farmácia (CFF), capacitou 41 
profissionais. Na solenidade de for-
matura, realizada, em Porto Velho, 
o Presidente do CFF, Jaldo de Souza 
Santos, em discurso, afirmou que 
cada oportunidade de capacitação 
deve ser aproveitada em favor de 
uma saúde melhor para o Brasil.
 Assistência farmacêutica 
na farmácia na farmácia comu-
nitária é um curso que nasceu 
revolucionário, porque quer des-
pertar nos farmacêutico toda a 
sua capacidade profissional, social 
e humanística para que se aproxi-
me do paciente e lhe ofereça um 
complexo conjunto de serviços, 
baseados no vasto arco de conhe-
cimentos técnicos e científicos 
oferecidos no curso. “Esses conhe-
cimentos são imprescindíveis para 
que o farmacêutico sirva à popu-

lação, com absoluta segurança”, 
explica o farmacêutico e professor 
Radif Domingos, Coordenador do 
curso.
 Por isto, o seu programa é tão 
diverso, com módulos que vão da 
“Promoção e educação em saúde”, 
“Cuidado farmacêutico em proces-
sos inflamatórios”, “Comunicação e 
relações interpessoais e interprofis-
sionais” aos “Cuidados farmacêuti-
cos em problemas do sistema car-
diovascular”, entre muitos outros.
 “O curso tem uma incrível ri-
queza de conteúdo e está mudan-
do completamente o panorama 
farmacêutico comunitário brasilei-
ro, porque oferece à sociedade mais 
profissionais com um alto nível de 
qualificação para atendê-la me-
lhor”, comemora Radif Domingos.
 Ele ressalta que o curso será 
oferecido, em todos os Estados. A 
primeira turma levou o nome da 
Conselheira Federal pelo Estado e 
Secretária-Geral do CFF, Lérida Viei-
ra, e foi realizado pela Fundação de 
Ciências Farmacêuticas do CFF.

Pelo jornalista Aloísio Brandão, 
Editor desta revista.
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