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 Farmacêutica indica os óleos essenciais como aliado da
saúde

Acompanhamento farmacêutico amplia sucesso nos
tratamentos contra obesidade

Farmácia estética: harmonização corporal é o
tratamento mais procurado do ano

Farmácia de manipulação: fórmula e atendimentos
personalizados

LEIA MAIS
LEIA MAIS

CRF/SE recebe o selo pela adesão

ao Programa Nacional de Prevenção

à Corrupção

O Programa é voltado a todos os
gestores das organizações públicas (das
três esferas de governo e dos três
poderes em todos os estados da
federação) e tem o objetivo de reduzir os
níveis de fraude e corrupção no Brasil a
patamares similares aos de países
desenvolvidos

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe recebe a
maior honraria do Poder Legislativo

O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) recebeu no dia 04 de

outubro, a Medalha de Ordem ao Mérito Parlamentar, a maior honraria concedida

pelo Poder Legislativo. A solenidade ocorreu na sala da presidência da Assembleia

Legislativa de Sergipe (Alese) com participação limitada, atendendo as restrições

sanitárias do momento.
LEIA MAIS

BOLETIM INFORMATIVO

O 1º Workshop da Mulher
Farmacêutica foi um verdadeiro
sucesso. As farmacêuticas e demais
profissionais de saúde compareceram
ao evento e debateram temas sobre o
protagonismo feminino e
empreendedorismo durante o dia 02
de Outubro.

O Conselho Regional de Farmácia de

Sergipe (CRF/SE) comemora o Dia

Internacional do Farmacêutico

divulgando o trabalho de cinco

farmacêuticos que empreendem em

áreas distintas. Estes profissionais

representam tantos outros

farmacêuticos que fazem do seu ofício

um ato de amor diário.

Dia Internacional do Farmacêutico: cinco profissionais
contam a experiência de empreender

Farmacêuticos garantem
segurança e facilitam o
uso dos medicamentos
para as crianças

No Dia das Crianças, o Conselho Regional

de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) entrevista

a farmacêutica clínica hospitalar com foco

em pediatria, Naara Pereira. Nesta

entrevista, a farmacêutica conta sua

experiência na área e fala da importância

deste profissional no acompanhamento das

crianças. Naara fala dos cuidados e desafios

da área, mas também orienta os pais em

casos como intoxicação medicamentosa e

Covid-19.
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