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ATUAÇÃO INOVADORA  
E MULTIDISCIPLINAR
Há mais de quatro décadas a Sociedade Brasileira de 

Medicina Farmacêutica – SBMF –, dedica-se ao esmero 

profissional de seus associados e de outros atores 

da área de saúde. Pautada pela ética, cooperação 

e respeito ao paciente a SBMF tem a missão de 

aprimorar os conhecimentos, habilidades e atitudes 

dos profissionais devotados à Medicina Farmacêutica, 

promovendo a informação científica e o correto uso dos 

produtos para a saúde, em benefício dos pacientes e da 

sociedade.



Parceria com a Drug Information Association 

– DIA –, entidade global, sem fins lucrativos, que 

proporciona conhecimento em todos os campos 

de desenvolvimento de medicamentos e produtos 

para a saúde. A SBMF oferece, a seus associados, 

acesso  aos mesmos benefícios dos associados 

DIA, sem custo adicional;

Os diversos cursos e eventos realizados pela 

SBMF, com apoio do Sindicato da Indústria de 

Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo 

– Sindusfarma, promovem a integração entre os 

associados da SBMF e do Sindicato;

 Apoio da International Federation of 

Associations of Pharmaceutical – IFAPP –, para 

realização de eventos internacionais e acreditação 

internacional do curso de especialização em 

Medicina Farmacêutica da UNIFESP;

Apoio da Associação Médica Brasileira – 

AMB, no posicionamento da Sociedade. A 

AMB tem convidado integrantes da Sociedade 

para participar/liderar debates em questões 

relacionadas à pesquisa clínica;

A SBMF trabalha em conjunto com a Associação 

da Indústria Farmacêutica de Pesquisa – Interfarma 

– há muitos anos. Exemplo desta interação é 

a realização anual do Fórum de Ética, com o 

patrocínio da Interfarma, há mais de 10 anos. Em 

maio de 2013 a Sociedade aderiu ao Código de 

Conduta da Interfarma, reforçando a aliança.

Associação Médica Brasileira

PARCERIAS QUE AGREGAMEM PROL DA MEDICINA 
FARMACÊUTICA

Apoio a pesquisa científica, para o desenvolvimento 

de novos medicamentos;

Engajamento para que o Brasil seja aceito de forma 

definitiva como parceiro na qualidade de pesquisa clínica 

internacional;

Oportunidade de treinamento e troca de experiências 

para profissionais que atuam na área de Medical Affairs 
(médico marketing), cujo papel ganhou valor estratégico, 

sendo a interface da área de P&D com a área comercial, além 

de ser fundamental, é o elo de comunicação com os principais 

profissionais destas áreas;

Promoção de eventos que facilitam a comunicação, debates e 

formação de massa crítica para a área da saúde;

Relacionamento com universidades e entidades representativas, 

de profissionais que estão em busca de objetivos semelhantes ou 

complementares aos da entidade;

Assessoria às autoridades da área da saúde para que a 

regulamentação dos produtos promova, continuamente, o ciclo 

virtuoso da inovação farmacêutica;

Participação efetiva no desenvolvimento de decisões oficiais que 

atingem as atividades médicas e/ou farmacológicas e correlatas da 

indústria farmacêutica;

Contribuição para a elaboração de legislações  que melhor atendam 

às necessidades da saúde pública;

Total apoio e assistência aos profissionais associados, garantindo que 

atualizem os conhecimentos e as habilidades necessárias à prática da 

Medicina Farmacêutica, em todas as áreas de atuação.



VENHA UNIR
FORÇAS A SBMF 

Todos os profissionais que estão ligados ao campo da 

Medicina Farmacêutica e, sentem-se representados pelos 

ideais da SBMF, são convidados a fazer parte da Sociedade. 

Unindo forças conseguiremos fazer o bem, cada vez mais, 

em prol dos pacientes brasileiros.

Os associados têm diversas vantagens:

Taxas especiais para inscrições em todos os eventos 

realizados pela Sociedade;

Acesso à área restrita do site institucional (onde 

são disponibilizados os materiais utilizados por 

palestrantes durante o evento, acervo sobre Medicina 

Farmacêutica, notícias relacionadas à área etc);

 Informativos enviados por e-mail sobre eventos 

de interesse, artigos publicados na imprensa, 

resoluções, ações desenvolvidas pela Sociedade; e 

muito mais.

O processo de associação é simples. Entre em 

contato conosco!
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