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INFORMÁTICA

O “Farmácia On-line” (www.farmacia.med.br),
criado, em abril de 2000, tem se consagrado como um
dos maiores sites relacionados a assuntos farmacêuti-
cos, no Brasil. Até o momento, recebeu mais de 31.000
visitas e mais de 1.500 cadastros de todo o País. Atu-
almente, recebe cerca de aproximadamente 100 visi-
tas, por dia, e foi destaque na mídia local (de Campo
Grande-MS), em reportagens de redes de televisão e
jornais do Estado.

O “Farmácia On-line” tem como objetivo valo-
rizar o farmacêutico e a saúde, zelar pela ética, abor-
dar questões de medicamentos, combater a automedi-
cação irresponsável e a empurroterapia, auxiliar a po-
pulação em suas dúvidas, via e-mail, expor e divulgar
a tabela de preços de medicamentos, abordar temas de
saúde em geral, divulgar trabalhos de universidades,
eventos científicos; trazer ao convívio dos profissio-
nais assuntos, como plantas medicinais, homeopatia,
intoxicações, medicamentos genéricos, farmacologia,
além de debater a bioética etc.

Conta, atualmente, em seu quadro de colabora-
dores com professores da Universidade Federal de Mato

Grosso do Sul, psicólogos e
acadêmicos de graduação da
UFMS. Mantém ainda uma
página para o CIT (Centro de
Informações Toxicológicas),
onde apresenta artigos e re-
portagens acerca de intoxica-
ções. Novas páginas estão
sendo incluídas periodicamen-
te (como plantas medicinais e
homeopatia e atenção farma-
cêutica) e, a cada dia, recebe
a participação de novos cola-
boradores.

Entre as mais recentes no-
vidades do “Farmácia On-
line”, está a realização de cur-
sos a distância, uma parceria
entre o Conselho Regional de

Farmácia do Mato Grosso do Sul e o Sindicato dos
Farmacêuticos do Estado (Sinfarms), que resolveram
unir forças na realização de cursos a distância, um pro-
grama de educação continuada para que os profissio-
nais de saúde e estudantes estejam, cada vez mais, apri-
morando seus conhecimentos.

Os cursos são realizados pela Internet (via e-
mail), por módulos, através do site “Farmácia On-line”,
com duração de, no máximo, dois meses. Os mesmos
possuem um tutor (professores) altamente capacita-
dos e consultorias farmacêuticas, que realizam o acom-
panhamento de seus alunos pela Internet (e-mail) e
brevemente, com auxílio de um chat (sala de
conversa), respondendo a eventuais dúvidas, possibi-
litando aos profissionais, estudantes, visitantes deba-
ter, esclarecer e expor, em tempo real, suas idéias e
projetos relacionados à saúde e à área farmacêutica.

No final do curso, o participante responde a um
questionário, em sua casa, e remeterá, via postal, ao
CRF/MS. Os participantes que obtiverem desempenho
igual ou maior que 60%,  receberão um certificado de
extensão emitido pelo Regional, com apoio do Sindica-
to dos Farmacêuticos/MS e site “Farmácia On-line”.

Os dados indicam que, neste primeiro ano de
criação do site, foi grande o seu crescimento e interes-
se por parte dos visitantes. Os e-mails de dúvidas, in-
formações, congratulações chegam constantemente e
o número de visitas que recebe diariamente é cada vez
maior. O site está aberto a envio de matérias, críticas e
novos colaboradores. Estes dados comprovam que o
serviço tem-se prestado adequadamente, como utilida-
de pública, e tem se tornado ponto de referência para a
comunidade farmacêutica que navega pela internet.
Maiores informações podem ser adquiridas no site “Far-
mácia On-line” ou pelos telefones (67)9901-3151 e 380-
0538
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Equipe do �Farmácia On-line�. Da esquerda para a direita: Flávio Dantas dos Santos (farmacêutico), Karla Santiago, Gláucia Bigaton e
Mainara Thatcher (estagiárias do curso de Farmácia), Jurandir Rafael da Silva Filho e Ricardo Ferreira Nantes (farmacêuticos)


