
CRF-SP NAS MÍDIAS

Ações para orientação da Comunidade

2020



1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° Quadrimestre Total Acumulado

30 44 24 98

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, tem entre seus objetivos

fortalecer o papel do farmacêutico na contribuição da salvaguarda da saúde da população com

ações de cuidado à saúde.

Sendo assim, visando acompanhar as novas tendências de comunicação, o CRF-SP faz uso das

redes sociais para a realização de campanhas educativas para a população de forma a atingir

este objetivo e estimular o Uso Racional de Medicamentos.

Este relatório apresenta o uso das redes sociais nas ações realizadas pelo CRF-SP, quer seja por

meio de orientação direta à população ou por meio de estímulo ao farmacêutico.



1° Quadrimestre

30/01 - Farmacêutico, combata as fake news com 
informação! Notícias falsas se proliferam na 
mesma velocidade do que o coronavírus. Confira 
as informações que estão circulando e já foram 
desmentidas pelo Ministério da Saúde. 
https://bit.ly/36IHTVF

12/02 - Conhecimento farmacêutico na Netflix
- Série ‘Investigação criminal’ conta com 
participação de assessora técnica do CRF-SP -
https://bit.ly/39uYGxf

19/02 - Rádio Band Vale FM - Campanha 
“Farmacêuticos contra o novo coronavírus” é 
destaque na mídia.
https://bit.ly/3hSTfMQ

19/02 - Com a proximidade do Carnaval, o 
CRF-SP alerta sobre os riscos da interação 
entre álcool e medicamento. Oriente-se com 
o farmacêutico!
https://bit.ly/3xEkliK

20/02 - Mistura bombástica: álcool e 
medicamento - Confira as principais interações e 
oriente sobre os riscos dessa combinação 
https://bit.ly/2HF00ld

20/02 - Mistura bombástica: álcool e 
medicamento - Confira as principais interações e 
oriente sobre os riscos dessa combinação.
https://bit.ly/2HF00ld

21/02 - CRF-SP alerta para a prática em farmácias 
e drogarias. O medicamento não é uma 
mercadoria qualquer e a farmácia não é mero 
comércio, mas um estabelecimento de saúde. 
https://bit.ly/2HJjp4C

21/02 - Medicamento e álcool - Essa mistura não 
dá samba. Neste carnaval tome cuidado com essa 
combinação perigosa. Oriente-se com o 
farmacêutico!
https://bit.ly/3qhMPvX

https://bit.ly/36IHTVF
https://bit.ly/39uYGxf?fbclid=IwAR15GoeBdZ_Q1svPfbmIGxyE5DvrA8xSbjjE-CAts8DZIGGAyFa52Y0F3xc
https://bit.ly/3hSTfMQ
https://bit.ly/3xEkliK
https://bit.ly/2HF00ld
https://bit.ly/2HF00ld
https://bit.ly/2HJjp4C
https://bit.ly/3qhMPvX


1° Quadrimestre

2/03 - Destaque na mídia - Imprensa destaca 
alerta do CRF-SP sobre o perigo do consumo de 
medicamento e álcool.
https://bit.ly/3jW5KJf

2/03 – Record news - Novo coronavírus: Dr. 
Marcos Machado, presidente do CRF-SP, 
esclarece sobre uso de álcool em gel e rebate 
fake News.
https://bit.ly/2wjpMZY

6/03 - Desde que surgiram casos do novo 
coronavírus no mundo, o CRF-SP se preocupou 
em manter o farmacêutico e a população 
informados. Confira! 
https://bit.ly/394Zvgi

10/03 - Desde que surgiram casos do novo 
coronavírus no mundo, o CRF-SP se preocupou 
em manter o farmacêutico e a população 
informados.
https://bit.ly/394Zvgi

10/03 - Presidente do CRF-SP fala das vantagens e 
desvantagens do uso da Nimesulida ao UOL. 
https://bit.ly/2Q5Ksf7

16/03 - Confira informações sobre o uso de 
máscaras e outras recomendações divulgadas 
pela Organização Pan-Americana de Saúde 
(Opas)/Organização Mundial da Saúde (OMS). 
https://bit.ly/2TTYCSC

18/03 - Neste momento de pandemia do novo 
coronavírus COVID-19, a farmacêutica com 
deficiência visual Dra. Grayce Miguel França faz 
um alerta para as pessoas que possuem a 
deficiência.  https://bit.ly/35Fb0eD

18/03 - Faça parte deste enfrentamento.
https://bit.ly/3d0Zw95

https://bit.ly/3jW5KJf
https://bit.ly/2wjpMZY?fbclid=IwAR1a44wnJlJjGMI0FZBSFpXreJy5p3q8coxNf_I70EE-R7wMNHdoKqGYcn4
https://bit.ly/394Zvgi
https://bit.ly/394Zvgi
https://bit.ly/2Q5Ksf7
https://bit.ly/2TTYCSC
https://bit.ly/35Fb0eD
https://bit.ly/3d0Zw95


1° Quadrimestre

20/03 - (SEM TEXTO EXTERNO) 
https://bit.ly/3vLWOuX

20/03 – (SEM TEXTO EXTERNO)
https://bit.ly/3zIE96g

31/03 - A automedicação pode mascarar um 
sintoma e dificultar o diagnóstico de uma doença 
mais grave, além disso, pode causar efeitos 
colaterais, intoxicação e até alterar o efeito de 
outro medicamento. Tire suas dúvidas com o 
farmacêutico. https://bit.ly/3j1ktVk

1/04 - Nesse momento tão importante e em 
todos os outros, quando se fala em uso de 
medicamentos, o farmacêutico é o profissional à 
disposição para tirar as dúvidas. A Cloroquina está 
em fase de estudos e não deve ser utilizada sem 
prescrição médica. https://bit.ly/2TVVzf6

1/04 – (SEM TEXTO EXTERNO)
https://bit.ly/3gMDh96

2/04 - Atenção! É preciso redobrar o cuidado 
para evitar acidentes. Tem alguma dúvida? 
Pergunte ao farmacêutico. 
https://bit.ly/3diw1Qz

6/04 - Em caso de dúvidas, oriente-se com o 
farmacêutico.
https://bit.ly/35GQCtr

7/04 - Imprensa - Secretária-geral do CRF-SP fala 
sobre cuidados no uso do Diclofenaco ao Portal 
UOL.
https://bit.ly/314Yfr0

https://bit.ly/3vLWOuX
https://bit.ly/3zIE96g
https://bit.ly/3j1ktVk
https://bit.ly/2TVVzf6
https://bit.ly/3gMDh96
https://bit.ly/3diw1Qz
https://bit.ly/35GQCtr
https://bit.ly/314Yfr0


1° Quadrimestre

8/04 - Ajude a combater a pandemia com 
informações corretas. Oriente-se com o 
farmacêutico!
https://bit.ly/3gHN68v

8/04 - Conte com o farmacêutico na orientação 
sobre prevenção e uso de medicamentos. Ele é 
um dos profissionais de saúde aliados no 
combate ao câncer. 
https://www.instagram.com/p/B-umZFFFVNb/

10/04 - Parabéns, farmacêuticos 

homeopatas!

https://www.instagram.com/p/B-zv6sOlpji/

26/04 - A hipertensão arterial é uma doença 
silenciosa e que quase sempre se instala sem 
apresentar sintomas. Em caso de dúvidas, procure 
o farmacêutico, ele é um profissional de saúde 
que está sempre à disposição nas farmácias para 
ajudá-lo.
https://bit.ly/3qhs6s8

29/04 - Em decorrência do Dia Nacional do Uso 
Racional de Medicamentos, celebrado no dia 5 de 
maio, o CRF-SP estará promovendo esta live com a 
participação da Dra. Danyelle Marini e Dr. Marcelo 
Polacow. Durante a transmissão serão respondidas 
dúvidas sobre o uso correto e seguro de 
medicamentos. https://bit.ly/2SQr6iB

https://bit.ly/3gHN68v
https://www.instagram.com/p/B-umZFFFVNb/
https://www.instagram.com/p/B-zv6sOlpji/
https://bit.ly/3qhs6s8
https://bit.ly/2SQr6iB


2° Quadrimestre

1/05 - O Dia do Uso Racional de Medicamentos é 
uma data importante para ressaltar os perigos que 
a administração indiscriminada de fármacos pode 
causar à saúde da população. 
https://bityli.com/maXry

4/05 – No dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos, o CRF-SP promoverá uma live no 
youtube sobre o uso correto e seguro de 
medicamentos, riscos da automedicação, uso de 
medicamentos durante a pandemia de covid-19 e 
muito mais.
https://bityli.com/WF4tT

5/05 - Falta pouco para a live começar! 
Tire suas dúvidas sobre o uso de medicamentos 
durante a pandemia, conheça os riscos da 
automedicação e muito mais.
https://bityli.com/WF4tT

5/05 - Declaração do presidente do CRF-SP, Dr. 
Marcos Machado sobre a atuação do 
farmacêutico no enfrentamento da pandemia de 
covid-19, em entrevista ao Diário do Grande ABC. 
https://bityli.com/DLush

5/05 - Hoje é o Dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos e, por isso, o CRF-SP promoverá uma 
live no youtube sobre o uso correto e seguro de 
medicamentos, riscos da automedicação, 
medicamentos mais utilizados durante a pandemia de 
covid-19 e muito mais. Envie sua pergunta!
https://bit.ly/2xGeYpU

5/05 - Em um momento de pandemia, a informação 
segura é uma das armas mais importantes para 
combater a doença. E, para isso, o CRF-SP tem 
enfatizado na imprensa a importância do 
farmacêutico. Confira!
https://bit.ly/3djnQ3L

5/05 - Está no ar! Acesse agora a live sobre uso 
correto e seguro de medicamentos. Pergunte aos 
farmacêuticos! Vamos comemorar o Dia do uso 
racional de medicamentos com muita informação.
https://bityli.com/WF4tT

5/05 - O Sistema CFF/CRFs está unido na missão de 
compartilhar informações seguras e baseadas em 
evidências sobre a Covid-19. Não caia em conversas 
de grupos de mensagens e nem em correntes de 
redes sociais. Consulte o farmacêutico sempre que 
precisar de uma orientação segura.
https://bit.ly/3wGLkKl

https://bityli.com/maXry
https://bityli.com/WF4tT
https://bityli.com/WF4tT
https://bityli.com/DLush
https://bit.ly/2xGeYpU
https://bit.ly/3djnQ3L
https://bityli.com/WF4tT
https://bit.ly/3wGLkKl


2° Quadrimestre

8/05 - O farmacêutico está inserido no combate às 
pandemias há muito tempo. Sua atuação é parte 
fundamental do suporte à saúde da população 
durante esses tempos de crise. Quando o assunto é 
medicamento, o farmacêutico é o profissional da 
saúde que você deve consultar. 
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html

10/05 - Desinformação gera pânico e, 
consequentemente, acarreta o uso irracional de 
medicamentos e o prejuízo à saúde de todos. A 
mesma situação também ocorreu em pandemias 
anteriores. Tem dúvidas sobre medicamentos? 
Consulte o farmacêutico. 
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html

13/05 - O farmacêutico é o profissional que 
pesquisa a cura para as doenças e busca a 
melhoria da qualidade de vida da população, além 
de ser um especialista no uso correto e seguro de 
medicamentos. Tem dúvidas sobre informações da 
Covid-19?
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html

16/05 - A cura da Covid-19 é o foco em todo o 
mundo. Neste anseio pela cura, receitas milagrosas 
foram propagadas por meio da internet. Uma delas 
foi a do uso da vitamina D (colecalciferol). Não se 
deixe levar por fake news! 
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html

18/05 - Conselhos de Farmácia alertam que todos os 
medicamentos oferecem riscos. Mesmo os isentos 
de prescrição podem causar danos, especialmente 
se forem usados sem indicação ou orientação 
profissional. Consulte sempre o farmacêutico para 
dúvidas e orientações sobre o uso de medicamentos. 
https://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html

19/05-Clique e confira informações sobre retirada e 
descarte adequados para as máscaras utilizadas por 
pessoas saudáveis, doentes ou em contato com 
doentes e por farmacêuticos.
https://bit.ly/2XfYehM

13/05 - A vitamina C ou ácido ascórbico, que teve 
propalado o seu “efeito preventivo” contra o novo 
coronavírus em fake News. Os conselhos de 
Farmácia alertam que o uso de medicamentos sem 
orientação profissional e base científica 
comprovada oferece riscos.
https://bit.ly/35O4fa5

27/05- Confira essas e outras informações sobre as 
máscaras de tecido utilizadas pela população. Acesse 
as orientações da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária sobre as máscaras faciais de uso não 
profissional.
https://bit.ly/3c5Rw3h / https://bit.ly/2ZHTRil

http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html?fbclid=IwAR2bi83iJUG1kJ3k7dKRJDXntXqwdud3tEkh6ng92MFJZ-HOShaTslPnB8I
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html?fbclid=IwAR0HtkOB-PMnCAxsleQwIbjT166Gyezzv_J0orlIvF0gYqtds-xJics6yeI
https://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html?fbclid=IwAR0QNr8n00pqEKV13gl_n6j3NUEr4OHokIH_aAQg_QXFferUV6AIZbp2has
https://bit.ly/2XfYehM?fbclid=IwAR24EmVvkFq10VVvcjGEzOt40CRp_-Ba2d-LmIhexkhXISqrO9KApKzwYcE
https://bit.ly/35O4fa5
https://bit.ly/3c5Rw3h /
https://bit.ly/2ZHTRil


2° Quadrimestre

28/05 - A OMS estima que 8 milhões de pessoas 
morrem todos os anos no mundo em decorrência do 
cigarro. No Brasil, o ato de fumar é responsável por 
200 mil mortes por ano. O farmacêutico pode 
auxiliar no combate ao fumo. Procure orientação e 
não faça parte dessas estatísticas!
https://bit.ly/3wLBuHh

5/06 – Dia mundial do meio ambiente.
https://bit.ly/3vG8KhL

18/06- 21 de junho - Dia Nacional de Prevenção à 
Asma.
https://bit.ly/2TTmDfj

24/06 - Dia Mundial de Prevenção de Quedas.
https://bit.ly/3j08rf2

26/06 - O farmacêutico é o profissional de saúde 
mais próximo e que pode ser um grande aliado no 
controle da diabetes, realizando o acompanhamento 
farmacoterapêutico, contribuindo com a adesão ao 
tratamento e promovendo cuidado farmacêutico ao 
paciente, incluindo a realização do teste de glicemia 
capilar. https://bit.ly/3gKb2GU

10/07 - De acordo com o MS, a falta do 
conhecimento da existência da Hepatite é o grande 
desafio. A recomendação é que todas as pessoas com 
mais de 45 anos façam o teste, gratuitamente, em 
qualquer UBS e, em caso de resultado positivo, façam 
o tratamento que está disponível na rede pública.
https://bit.ly/3wHR3Q2

23/06 - (SEM TEXTO EXTERNO) 
https://bit.ly/3gKthNJ

10/07- Presidente do CRF-SP, Dr. Marcos Machado, 
alerta sobre o uso correto de omeprazol ao Portal 
UOL.
https://bit.ly/2ZXqYNN

https://bit.ly/3wLBuHh
https://bit.ly/3vG8KhL
https://bit.ly/2TTmDfj
https://bit.ly/3j08rf2
https://bit.ly/3gKb2GU
https://bit.ly/3wHR3Q2
https://bit.ly/3gKthNJ
https://bit.ly/2ZXqYNN


2° Quadrimestre

16/07- Mesmo com a pandemia do novo 
coronavírus, as autoridades sanitárias afirmam que 
as pessoas devem comparecer aos postos de saúde 
para se vacinar, respeitando as recomendações de 
distanciamento social. Confira mais informações.
https://bit.ly/2ZAlUA7

17/07 - A pandemia de Covid-19 encontra-se em 
nova fase. Mas para diminuir os riscos à saúde 
nesta transição, é necessário que todos sigam os 
cuidados recomendados, e um deles é do uso de 
máscara nos espaços públicos. 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/tire-suas-
duvidas-sobre-o-uso-obrigatorio-de-mascara-em-sp/

20/07 - CRF-SP fala sobre descarte correto de 
medicamentos em entrevista à Rádio Aparecida. 
Ouça a entrevista.
https://bit.ly/3eOTgPQ

21/07- Presidente do CRF-SP, Dr. Marcos 
Machado, fala sobre aspectos farmacológicos da 
Simeticona ao portal UOL.
https://bit.ly/2ZPsr9S

24/07- Dia Internacional do Autocuidado.
https://bit.ly/3qgSDWT

24/07- Dia Internacional do Autocuidado.
https://bit.ly/35O6vy5

21/07- Vice-presidente do CRF-SP, Dr. Marcelo 
Polacow, alerta em entrevista para afiliada da TV 
Globo em Mogi das Cruzes, sobre a inexistência de 
alimento ou medicamento com comprovação 
científica para prevenção de covid-19. Confira!
https://bit.ly/3fRXkQL

24/07- Dia Internacional do Autocuidado.
https://bit.ly/3iZp7D7

https://bit.ly/2ZAlUA7?fbclid=IwAR0FE5doUN3X4fE6jjFaLGbGlYTvOzgMv0Y7SBkG0Cbs7lr93PIg0LfwW1A
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/tire-suas-duvidas-sobre-o-uso-obrigatorio-de-mascara-em-sp/
https://bit.ly/3eOTgPQ?fbclid=IwAR3B8Mt6jZuNVBfKDoGTXfH7W1eu4Tt5KI64X_FNuVaTtF5-IhluUwaIJRw
https://bit.ly/2ZPsr9S?fbclid=IwAR3xrxgM6-coDrl-rN6GbNczRvMjgdw9DfyDxFft_2i5o5HbcanaKpimlts
https://bit.ly/3qgSDWT
https://bit.ly/35O6vy5
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3fRXkQL?fbclid%3DIwAR3B8Mt6jZuNVBfKDoGTXfH7W1eu4Tt5KI64X_FNuVaTtF5-IhluUwaIJRw&h=AT02H6vXXrr9_U-d-pg_tYWohrYJt85nfaj9poDnBNRNqSJJ1fKjxI1_LvFwYvYtg2gxZgtA5s0tlByMKjqT5LhoBb6WPqYzgufU1f6Z_lfwxf-0cwcQ-IHCyZmI_pk07AIro6Z0
https://bit.ly/3iZp7D7


2° Quadrimestre

24/07- Dia Internacional do Autocuidado.
https://bit.ly/3gUCGkC

24/07- Dia Internacional do Autocuidado.
https://bit.ly/3gHRjcj

24/07- Dia Internacional do Autocuidado.
https://bit.ly/3zD4z9s

30/07- No caso de antibióticos, o uso 
indiscriminado pode causar o risco de resistência 
bacteriana e causar prejuízos ao paciente e à toda 
sociedade. Por isso, use antibióticos somente com 
receita médica e peça sempre orientação do 
farmacêutico. Essa luta é de todos!
https://bit.ly/3wNAcLB

05/08- Dia 5 de agosto - Celebrar duas datas 
importantes num só dia (Dia Nacional da Farmácia e 
Dia Nacional da Saúde) apenas evidencia e deixa 
claro, sem qualquer dúvida: a farmácia é um 
estabelecimento de saúde.
https://bit.ly/2SfIH35

6/08- Secretária-geral do CRF-SP, Dra. Luciana 
Canetto, fala sobre ácido acetilsalicílico ao Portal 
UOL. Confira!
https://bit.ly/3kjlNRG. 

28/07- Dia Mundial das Hepatites Virais. A hepatite 
é evitável, tratável e, no caso da hepatite C, curável. 
O farmacêutico pode realizar os exames para 
detecção da doença nos laboratórios de análises 
clínicas e também é o profissional que você deve 
procurar para esclarecer dúvidas sobre o 
tratamento. https://bit.ly/3xG7752

7/08- Dia 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate 
ao Colesterol, data criada para a conscientização e 
prevenção de doenças cardiovasculares. O 
farmacêutico é o profissional de saúde que pode 
ajudar com orientações sobre prevenção e formas 
para minimizar os riscos aos pacientes que sofrem 
com o problema. https://bit.ly/3gUSNi2

https://bit.ly/3gUCGkC
https://bit.ly/3gHRjcj
https://bit.ly/3zD4z9s
https://bit.ly/3wNAcLB
https://bit.ly/2SfIH35
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3kjlNRG?fbclid%3DIwAR3yVXwCQ_0X3uLA37i9Wd-1FG7p25-djHQPVRNArFhQS-l2YW4BmYC7hes&h=AT3iKzCOj7hnnBaR-6SggXbgmjd0viYaFP0VlvgAGmGuUpkYKIu8iSLNAXgU0UwPtQG2FeFIDIHIXt_cuP8xMo9t_bPGeZX3DBE0Bvc1_e4V6YgxJRzYazGmKhoOoDHdfkTSAwmz
https://bit.ly/3xG7752
https://bit.ly/3gUSNi2


2° Quadrimestre

18/08- Presidente do CRF-SP, Dr. Marcos Machado, 
fala sobre risco de dependência do Diazepam ao 
Portal UOL. Confira!
https://bit.ly/3hcisC6

18/08 - Confira nota de apoio do CRF-SP ao PL nº 
615/2018, de autoria do vereador Gilberto 
Natalini, que proíbe a venda de qualquer 
medicamento em mercados, supermercados, 
conveniências e estabelecimentos similares na 
cidade de São Paulo.
Conheça o PL na íntegra: https://bit.ly/2Q5kXdy

24/08- Dia Nacional do Voluntariado.
https://bit.ly/3wLIaEZ

28/08- O Dia Nacional de Combate ao Fumo.
https://bit.ly/3d2ElDA

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3hcisC6?fbclid%3DIwAR1wudlPekmFaK_xUEaqHKpk6wBKE1kDmB4hIQUGB6AeAbrkWuJNB1_G5Mo&h=AT0kE65nkN5MLUYo4acbhNJIeIWBVHmmyD9Yw4LFrgnQWnSc3gorNusBTMO8hBqTfwtpvfmXmRsW7hvvkKw9FtK-ag-anEQ_obt-GDA92e8wKLjVQI7UWzcTJlrBxedK0scJ3RX3
https://bit.ly/2Q5kXdy?fbclid=IwAR1wudlPekmFaK_xUEaqHKpk6wBKE1kDmB4hIQUGB6AeAbrkWuJNB1_G5Mo
https://bit.ly/3wLIaEZ
https://bit.ly/3d2ElDA


3° Quadrimestre

4/09- A depressão é um transtorno mental. Se 
precisar de ajuda, não deixe de procurar um 
profissional de saúde. O farmacêutico está sempre à 
disposição! Vamos cuidar de nossa saúde mental!
https://bit.ly/3gVwp8v

8/09 - A data marca as dificuldades de acesso a 
tratamentos e medicamentos e lembra as muitas 
iniciativas que foram tomadas para facilitar o acesso 
da população de baixa renda. No entanto, deve ser 
acompanhado de acesso à assistência farmacêutica, 
como forma de garantir o uso racional e o resultado 
esperado nos tratamentos. https://bit.ly/3vJ5vWF

21/09 - Instituído pela Associação Internacional do 
Alzheimer como o Dia Mundial da Doença de 
Alzheimer, a data é uma oportunidade para 
sensibilizar a população, entidades públicas e 
privadas de saúde, bem como os profissionais da 
área, para os cuidados necessários para o 
tratamento dessa doença. https://bit.ly/3wRyXLy

28/09- Os farmacêuticos estão lado a lado com a 
população no enfrentamento à Covid-19. É o caso 
dos profissionais que atuam nos laboratórios de 
análises clínicas e, por meio de resultados de 
exames, apoiam cerca de 70% das decisões 
clínicas. https://bit.ly/3iW9TyV

29/09- As doenças cardiovasculares são a principal 
causa de morte no mundo, de acordo com a 
OPAS/OMS. Dentro deste cenário, a data tem o 
propósito de alertar e conscientizar a população 
sobre a importância de manter hábitos saudáveis e 
preservar a saúde do coração. https://bit.ly/3qslHLb

30/09- Você sabia que farmacêuticos estão na linha 
de frente das pesquisas das vacinas contra a Covid-
19?. https://bit.ly/3gOULkd

25/09- A Covid-19 impôs um dos maiores desafios à 
saúde pública! Mas desde o início da pandemia, 
uma categoria profissional está lado a lado da 
população. Esses profissionais da saúde são os 
farmacêuticos. https://bit.ly/3gTjqnz

30/09- Os idosos merecem todo nosso respeito, 
atenção e carinho, cuidados que são oferecidos pelo 
farmacêutico, o profissional sempre pronto para 
ajudar em todas as horas. https://bit.ly/3gTrsNu

https://bit.ly/3gVwp8v
https://bit.ly/3vJ5vWF
https://bit.ly/3wRyXLy
https://bit.ly/3iW9TyV
https://bit.ly/3qslHLb
https://bit.ly/3gOULkd
https://bit.ly/3gTjqnz
https://bit.ly/3gTrsNu
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2/10- Durante a pandemia de Covid-19, os 
farmacêuticos têm atuado nos hospitais, colocando 
sua expertise a serviço dos pacientes e da segurança 
dos trabalhadores dessas unidades de saúde.
https://bit.ly/3cXQF8o

5/10 - A cura da Covid-19 é um desafio para o 
planeta. E uma categoria estratégica nessa luta é a 
dos farmacêuticos, que atuam em toda a cadeia do 
medicamento. Essa é uma campanha do CFF em 
reconhecimento ao trabalho de todos os 
farmacêuticos! https://bit.ly/3vSjLwA

6/10 - O câncer de mama é o segundo tipo de 
câncer mais frequente no mundo e é o mais 
comum entre as mulheres. Se diagnosticado e 
tratado precocemente, as chances de cura são 
maiores. https://bit.ly/3vGXS2V

7/10- Ao ser decretada a pandemia, quando a 
comunidade científica ainda buscava conhecer melhor 
as formas de contágio pelo novo coronavírus, e a 
sociedade se isolava em casa, os farmacêuticos das 
mais de 90 mil farmácias brasileiras, se colocaram a 
postos para garantir o atendimento aos usuários de 
medicamentos. https://bit.ly/2TNCrA6

29/09- De acordo com a OMS, cerca de 1 bi de 
pessoas no mundo vivem com algum transtorno 
mental e uma pessoa morre a cada 40 seg por 
suicídio. E agora, bilhões de pessoas foram afetadas 
pela pandemia de covid, que está causando um 
impacto na saúde mental da população mundial. 
Fique atento aos sinais. https://bit.ly/2TTPDUd

10/10 - O CRF-SP parabeniza o farmacêutico que 
compõe a equipe multiprofissional que propicia 
qualidade de vida a pacientes com indicação para 
cuidados paliativos. A data é comemorada todo 2º 
sábado de outubro pela World Hospice Palliative
Care Alliance, e, em 2020, tem como tema “Meu 
Cuidado, Meu Conforto”. https://bit.ly/3j0Klkg

6/10- O câncer de mama é o segundo tipo de 
câncer mais frequente no mundo e é o mais comum 
entre as mulheres. Se diagnosticado e tratado 
precocemente, as chances de cura são maiores.
https://bit.ly/3wLX6TD

20/10 - O CRF-SP, realizará na quinta-feira, 22/10, a 
partir das 19h, um webinar dedicado à campanha 
‘Outubro Rosa’, que busca a conscientização sobre o 
câncer de mama. O debate apontará os cuidados 
específicos, gerais e estéticos relacionados à doença.
www.youtube.com/crfspcanal

https://bit.ly/3cXQF8o
https://bit.ly/3vSjLwA
https://bit.ly/3vGXS2V
https://bit.ly/2TNCrA6
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https://bit.ly/3j0Klkg
https://bit.ly/3wLX6TD
https://www.youtube.com/crfspcanal?fbclid=IwAR0hDct9zN6x2O25O5ihP6jZ9T-78aUwV96DBf28PpiMiN6iNenrqxgWhf0
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22/10 - OUTUBRO ROSA - Chegou o dia de debater 
um pouco mais sobre essa importante campanha 
internacional que busca a conscientização sobre o 
câncer de mama.  Será um webinar que apontará 
os cuidados específicos, gerais e estéticos 
relacionados ao câncer de mama.
https://www.youtube.com/watch?v=k8bDD332mSc

1/11 - De acordo com o Inca, em sua fase inicial, o 
câncer da próstata tem evolução silenciosa. A 
Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que 
homens a partir de 50 anos devem procurar um 
profissional especializado para avaliação 
individualizada. https://bit.ly/3wQ3Ek8

13/11 - O diabetes é um dos problemas de saúde 
que mais cresce no século 21. Com o objetivo de 
contribuir no combate e monitoramento da 
doença, o CRF-SP disponibiliza aos farmacêuticos 
um material informativo com alertas importantes. 
O folheto está disponível para download em 
http://portal.crfsp.org.br/.../2012_02_16_diabetes1.jpg

02/02- Em 2 de dezembro é comemorado o Dia 
Pan-Americano da Saúde, instituído pelo Decreto 
Federal nº 8.289 de 2 de dezembro de 1941. A data 
visa lembrar o continente sobre campanhas 
educativas e preventivas na área da saúde. 
https://bit.ly/35L3q21

8/12- Dezembro Laranja - Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer da Pele. São realizadas ações 
para informar a população sobre as principais formas 
de prevenção, diagnóstico e tratamento. O CRF-SP 
oferece folderes desenvolvidos para incentivar e 
fornecer ferramentas para que o farmacêutico 
contribua ativamente. https://bit.ly/3gLv1GI

13/12 – Dia Nacional do Deficiente Visual. A data traz 
uma reflexão crítica sobre o assunto. O CRF-SP é o 
primeiro conselho profissional do país a receber Selo 
de Acessibilidade Digital, certificação emitida pela 
Comissão Permanente de Acessibilidade, vinculado à 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, da 
Prefeitura de São Paulo. https://bit.ly/3d0yAGw

1/12 - Dezembro Vermelho - visa alertar a população 
sobre os números da Aids no Brasil e conscientizar 
sobre a importância da prevenção, não só dessa 
doença, mas de outras IST. O CRF-SP oferece folderes
desenvolvidos para incentivar e fornecer ferramentas 
para que o farmacêutico contribua ativamente. 
http://www.crfsp.org.br/publica.../folderes-campanhas.htm

13/12- Durante o Fórum: Vacina na cadeia 
farmacêutica - da logística ao serviço de imunização, 
realizado em 10 de dezembro, no canal do YouTube
do CRF-SP, o presidente da entidade, Dr. Marcos 
Machado, lançou a campanha "Chega de mortes, o 
Brasil precisa de vacinas!". Saiba 
mais: https://bit.ly/2KwYHJG

https://www.youtube.com/watch?v=k8bDD332mSc&fbclid=IwAR079K-sqqA-FETTfSf6ZgRYvn1dXWxXnUSQ05ojjTCS_DMbJwZYH4lET7w
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2KwYHJG?fbclid%3DIwAR3JfphWyrINJPwmKHjN8aXlYZAbvdv7nnj55OcQ3ibqJM1rSckJq3jRf2A&h=AT0WVuHa9f_IimTQUV9C4TNay7XG30jLvf4jbgIcpvs1Gks_9UOBVizN9Da9VsVMlfp0mbGhoxPsfqXrcYvV-Ill8YQ9aEV2pnF_MywEJzl2Ydj03Bfzes9sSYkrYNWAzpA&__tn__=-UK*F

