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Congresso 
da FIP

Dois mil farmacêuticos de todo o mundo estiveram, em Beijin (China), para 
debater a ajuda profi ssional ao paciente no uso do medicamento. O Presi-
dente do CFF, Jaldo de Souza Santos, participou do evento.

Na China, Souza Santos representou, também, o Fórum Farmacêutico das 
Américas (FFA), entidade ligada à OPAS. Recentemente, ele se elegeu 
Vice-Presidente do FFA.

Presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos (direita), que se 

elegeu Vice-Presidente do Fórum Farmacêutico das Américas 

(FFA), discutiu com o Presidente da FIP, Kamal Midha, a situa-

ção da assistência farmacêutica no Continente Sul-americano

 O Presidente do Conselho Fe-
deral de Farmácia (CFF), Jaldo de 
Souza Santos, esteve, em Beijin 
(China), onde participou, de dois a 
seis de setembro, do 67º Congres-
so Internacional da FIP e Congres-
so Mundial de Farmácia e Ciências 
Farmacêuticas. O tema central dos 
eventos, realizados pela Federação 
Farmacêutica Internacional (FIP), 
foi “Da curiosidade à evidência: o 
farmacêutico ajudando o pacien-
te a usar melhor o medicamento”. 
Dois mil farmacêuticos de todo o 
mundo desembarcaram, na Chi-

na, para os Congressos. Em Beijin, 
Souza Santos teve várias reuniões 
com autoridades de saúde e lide-
ranças farmacêuticas internacio-
nais.
 Uma das reuniões foi realiza-
da, no dia três de setembro, com o 
Presidente da FIP (Federação Far-
macêutica Internacional), o farma-
cêutico e cientista indiano Kamal 
Midha. Na pauta, a situação do 
Fórum Farmacêutico das Améri-
cas (FFA), órgão criado pela OPAS 
(Organização Pan-americana de 
Saúde) para lhe dar sustentação na 
execução de suas políticas farma-
cêuticas, na América Latina.
 Souza Santos elegeu-se, em 
agosto, no Paraguai, Vice-presi-
dente do Fórum, o qual ele está 
representando, no Congresso da 
FIP, em Beijin, na ausência do seu 
Presidente, o chileno Aquiles Aran-
cibia. Na mesma ocasião, Dr. Jaldo 
foi eleito Diretor Secretário-Geral 
da FEFAS (Federação Farmacêu-
tica Sul-americana). No encontro 

com Midha, em Beijin, Dr. Jaldo 
pediu apoio fi nanceiro da FIP para 
fortalecer o FFA. “Precisamos fazer 
o Fórum cumprir melhor os seus 
objetivos no campo da assistência 
farmacêutica”, adiantou.
 O dirigente do CFF também 
falou a Kamal Midha sobre os es-
forços do Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai de fortalecer a assistência 
farmacêutica, seguindo protocolos 
da FIP, entidade próxima da OMS 
(Organização Mundial da Saúde). 
Souza Santos salientou que esses 
países sul-americanos estão bus-
cando capacitar os seus farmacêu-
ticos e criar políticas públicas que 
contemplem a inclusão dos servi-
ços farmacêuticos em seus siste-
mas públicos de saúde.
 BRASIL – No ano passado (de 
25 a dia 31 de agosto), o Brasil foi 
a sede do Congresso da FIP. Foram 
sete dias em que farmacêuticos de 
todo o mundo encontraram-se, em 
Salvador (BA), para discutir, plane-
jar e buscar respostas aos grandes 
desafi os que a humanidade faz 
aos farmacêuticos, como a produ-
ção de medicamentos para a cura 
de doenças ainda intratáveis e o 
acesso universal aos serviços far-
macêuticos. O tema guia daquele 
Congresso foi “Promovendo inova-
ções em cuidados ao paciente”.


