
Pharmacia Brasileira - Fev/Mar/Abr 200432

MAGISTRAL

Farmacêuticos podem
se especializar em
manipulação alopática

Certificado foi instituído pela
Anfarmag, para garantir a
excelência no setor. Mais de 700
profissionais já possuem o Título

Uma das exigências do
mercado, nos últimos tempos,
é que o profissional esteja sem-
pre atualizado em seus conhe-
cimentos. No setor farmacêuti-
co, não é diferente, principal-
mente com o crescimento que está obrigando a uma
maior reciclagem. Para preparar e adequar o farma-
cêutico a este novo cenário, a Anfarmag (Associação
Nacional de Farmacêuticos Magistrais) instituiu o
Título de Especialista em Farmácia Magistral Alopá-
tica, reconhecido pelo Conselho Federal de Farmá-
cia, para regulamentar a categoria e garantir a quali-
dade do segmento.

“Trata-se de um passaporte para a excelência
do profissional atuante em farmácia magistral alopá-
tica, com objetivo de responder melhor ainda aos an-
seios da classe médica e dos usuários de medicamen-
tos manipulados”, explica Vânia Regina de Sá, Presi-
dente da Anfarmag.

Esta já é a terceira edição do Título e, atual-
mente, o País já possui mais de 700 farmacêuticos com
este certificado. Na visão de Silmara Spinelli, Coor-
denadora da Comissão de Título, este certificado res-
gata os valores perdidos no tempo e torna o profissio-
nal magistral soberano na arte de manipular. “O títu-
lo, destinado a todos os profissionais formados em Far-
mácia, é o grande diferencial, tanto na competitivida-
de, como na ética e na técnica”, garante.

Para obter o título, é necessário submeter-se à
prova escrita e à análise curricular, além de possuir,
no mínimo, dois anos de experiência em farmácia de
manipulação, ou comprovar especialização na área
(pós-graduação latu-senso reconhecida pelo MEC ou
Conselho Federal de Farmácia). As inscrições podem
ser feitas, até o dia 31 de julho de 2004, e custam R$
780,00 (divididos em até três parcelas).

A prova será realizada, no dia seis de outubro,

a partir das 14h, no Transamérica Expo Center (Av.
Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro
- SP), durante o Farmag Expo 2004 - Congresso Inter-
nacional dos Farmacêuticos Magistrais, juntamente
com a 1a Feira Internacional de Equipamentos, Pro-
dutos e Serviços. Mais informações pelo telefone (11)
5539-0595 ou no site www.anfarmag.com.br

Segmento Magistral - O segmento de farmá-
cias de manipulação vem crescendo, a cada ano. Hoje,
são 5.200 estabelecimentos, em todo o Brasil, sendo
que, em 1998, eram 3.100. Desde o ano 2000, o setor
é regulamentado pela Portaria RDC 33, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que impôs
normas rígidas para a prática da atividade, no País.

No Brasil, o setor conta com 57 mil trabalha-
dores e gera 229 mil empregos indiretos.  A principal
característica da farmácia de manipulação é lidar com
o medicamento personalizado, feito de acordo com a
necessidade de cada paciente, tanto na dosagem, quan-
to na quantidade ideal para o tratamento.

SERVIÇO
Prazo final para inscrição: dia 31 de julho 2004
Valor : R$ 780,00 (divididos em até três parcelas).
Data da prova: seis de outubro
Local: no Transamérica Expo Center
(Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387
Santo Amaro (SP)
Informações: (11) 5539-0595 ou
no site www.anfarmag.com.br


