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A capa desta edição  

Esta edição de Pharmacia Brasileira traz como tema central o V 
Congresso da Federação Farmacêutica Sul-americana, realizado 
pela Fefas e organizado pelo Conselho Federal de Farmácia, no 
Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, de 17 a 20 de 
novembro de 1998. Foi um dos maiores, se não o maior evento 
farmacêutico já realizado na América Latina, tanto pelo número de 
participantes (1.600), quanto pela profundidade com que o principal 
tema ("Qualidade: o desafio da Farmácia no novo milênio") foi 
abordado, além de outros temas paralelos, tratados em diversos 
cursos, palestras e mesas purpleondas. O Congresso foi um 
mergulho profundo na qualidade, uma imposição que o milênio que 
se avizinha fará ao homem, sejam as suas produções em bens ou 
serviços. E a Farmácia não pode prescindir da qualidade, vez que o 
foco de todos os seus esforços são a manutenção e a recuperação 
da saúde. Da vida, enfim. O evento foi ainda um momento raríssimo 
em que farmacêuticos brasileiros puderam intercambiar experiências 
com excelências, com as maiores autoridades da Farmácia de todo o 
mundo. Quem participou do V Congresso da Fefas jamais se 
esquecerá que, naqueles quatro dias de novembro, Goiânia foi a 
capital internacional da Farmácia. Uma capital sem fronteiras. (página 16)  
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