
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIAS E 
FARMACÊUTICOS COMUNITÁRIOS



Historia da SBFFC

A Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias – SBFFC foi criada no
dia 03 de abril de 2009, em Bento Gonçalves (RS), a partir do ideal comum de um grupo
de farmacêuticos de vários estados brasileiros, os quais, preocupados com a situação da
farmácia comunitária no Brasil, resolveram organizar um movimento de suporte e apoiofarmácia comunitária no Brasil, resolveram organizar um movimento de suporte e apoio
aos farmacêuticos que atuam nas drogarias e farmácias comunitárias.

Atualmente a SBFFC está presente em 11 estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará,
Goiás, Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e
Sergipe. A expansão através da abertura de novas diretorias regionais, ou mesmo de
representações regionais, é uma das metas da entidade.



ATUAL COMPOSIÇÃO SBFFC
• Sueza Abadia de Souza Oliveira – GO - Presidente
• Renato Cavalcante – PA - Vice Presidente
• Giovana Ranquetat Fernandes – RS -1˚ Secretária
• Marisa de Fátima Damo – SC – 2˚ Secretária
• Jailson Resende – CE - 1˚ Tesoureiro• Jailson Resende – CE - 1˚ Tesoureiro
• Carolina Cordeiro – AC - 2˚ Tesoureira
• Conselho Fiscal:
• Carmen Íris Tolentino – GO
• Lívia Furtado – DF
• Daniel Tenório – PE
• Luís Gustavo Pires – PR
• Alana Teles - SE



BOAS RAZÕES PARA SE TORNAR UM ASSOCIADO À SBFFC:

Ao se associar à Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, o acadêmico ou
farmacêutico, passa a usufruir de vários benefícios e dentre eles destacamos:

SELOS E CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO
Os SELOS e os CERTIFICADOS DE QUALIDADE SBFFC foram criados para estimular o interesse dos
farmacêuticos comunitários pela atualização e aprimoramento de seus conhecimentos. Osfarmacêuticos comunitários pela atualização e aprimoramento de seus conhecimentos. Os
farmacêuticos filiados à SBFFC que cumprirem as condições normatizadas pela entidade terão

PORTFÓLIO DE CURSOS LIVRES DE CURTA DURAÇÃO
A SBFFC mantém um portfólio de cursos de curta duração que é normalmente ministrado nas diversas
cidades onde haja interesse dos acadêmicos e farmacêuticos da região. Todos eles são ministrados por
profissionais de alto gabarito, conhecidos nacionalmente em sua área de atuação.Para inscrição nestes
cursos, o associado adimplente tem direito à entrada gratuita ou no máximo o pagamento de até 30%
do valor cobrado dos demais participantes não associados.























• ELEIÇÕES SBFFC – CEARÁ
• DIA: 30/09/2021
• LOCAL: Sede do CRF-CE
• Horário: 10:00• Horário: 10:00
• Maiores informações: entrar em contato com 

Samuel Nato (88-996490909) ou Jailson
Resende (88-997117343)


