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A Academia Nacional de Farmácia 

foi criada com base nos estímulos, 

incentivos e modelos promovidos 

por Dom João VI, no século XIX. 

Os Farmacêuticos criaram em 1916 

a ABF - Associação Brasileira de 

Farmacêuticos e em 1924 foi 

instituído o Conselho Científico da 

ABF. Em 13 de agosto de 1937 o 

Conselho Científico converteu-se em 

Academia Nacional de Farmácia.  



A Academia Nacional de Farmácia organiza e 

realiza Conferências, Simpósios, Fóruns e Oficinas 

para divulgar 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. 
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Essas atividades 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. 
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Disseminar o conhecimento significa: 

 
 Empenho e aplicação do melhor de nossa capacidade 

intelectual e formação científica na busca de soluções em 

vários temas que se relacionam com fármacos, 

medicamentos, produtos nutracêuticos e cosmecêuticos, 

produtos alimentícios e da saúde. 

 

 Prestar eficazes serviços no campo da orientação e 

dispensação de medicamentos, no diagnóstico 

      através das análises clínicas, das pesquisas 

farmacológicas e farmacovigilância, etc.  
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 Promover Conferências, Simpósios, Fóruns, como forma 

de desenvolver os profissionais que atuam nos diferentes 

elos do segmento  farmacêutico ( produção, distribuição, 

comercialização e dispensação de medicamentos);  

 

 Estruturar Oficinas para estimular os jovens e 

profissionais farmacêuticos no campo da inovação. 

 

 Reconhecer, publicamente, os mais destacados 

pesquisadores das Ciências Farmacêuticas com outorga 

de condecorações. 
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Profissionais candidatos aos níveis 

hierárquicos superiores, Pós Graduandos  

Coordenadores, Chefes e  

Supervisores, Professores  

Gerências: Mkt, Adm, 

Produção, RH, etc 

Diretores  

CEO 

Plataforma Educacional ANF/ABCF 

Estrutura por Níveis Hierárquicos 

Simpósios, 

Seminários e 

Fóruns sobre 

inovação,  

tecnologias, RH, 

ciências, etc 

Oficinas e 

palestras 

sobre 

inovação 

Ciclo de 

Conferências, 

Simpósios 

nacionais e 

internacionais 



São Paulo 2016 

Simpósio 

Marco Legal da 

Inovação 
 



Oficina:  

INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL  



Medalha Jubileu da  

Academia Nacional de Farmácia   



 V Congresso das Academias Iberoamericanas de  

Farmácia - São Paulo - 2013 
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VI Encuentro de Academias Ibero-americanas de 

Farmácia - Barcelona – Março de 2015  

ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA 
Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas 



Membro Mantenedor 
 
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. 

 

O Membro Mantenedor pode contar com alguns benefícios 

da ANF como: organização de eventos, divulgação em 

publicações, contratação de estudos, dentre outros.  
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 Lauro D. Moretto 

Presidente 

presidencia@academiafarmacia.org.br  

Tel. +55 11 2776 3880 - +55 11 98447 9833 

www.academiafarmacia.org.br 
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