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Em 1999, Hin e Subramaniam publicaram na Nature um comentário intitulado
“Sociedades científicas constroem nações melhores”. Enfatizando a ciência e a tecnologia
como agentes de mudança, foi apontada a chegada do novo milênio como um marco
para que os países em desenvolvimento não se isolassem do perfil econômico global1.
Quatro anos antes, em 21 maio de 1995, um grupo de farmacêuticos visionários fundava
a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (Sbrafh) com valores
pautados na ética, compromisso, integridade, transparência, respeito, responsabilidade
e conhecimento.
Desde o estabelecimento da Royal Society no Reino Unido em 1660, diversas organizações
não governamentais emergiram nos duzentos anos seguintes em toda Europa e América
do Norte1. Na América Latina, foram listadas 475 em 19392. Formadas por profissionais
com objetivos altruístas, as sociedades científicas promovem, norteiam e favorecem a
disseminação do conhecimento científico. Assim, dentre outras coisas, vem operando
como pujantes editores de revistas científicas, contribuindo para a qualidade da pesquisa
nos diversos campos em que atuam1.
A história da Sbrafh não foi diferente. Sendo composta por mais de 5000 associados, esteve
sob a gestão de doze presidentes e diversos diretores, representando farmacêuticos em
grupos de trabalho no Ministério da Saúde e no Conselho Federal de Farmácia. Em 2011,
conquistou sua sede própria na Vila Mariana (São Paulo) e, desde 2017, possui regionais
em todos os estados brasileiros.
Buscando reconhecimento social e profissional, participou dos avanços na farmácia
brasileira nestes últimos 25 anos. Vivenciou o aprimoramento da avaliação de tecnologias
e a definição de diretrizes clínicas, a automação e o desenvolvimento dos processos, em
especial no controle e gestão, as transformações na forma de preparo e distribuição
de medicamentos, e o aumento da monitorização terapêutica e de outros serviços
farmacêuticos para o uso efetivo e seguro de medicamentos.
Para que o enriquecimento destes serviços ocorresse, foi necessária a ampliação do
número de farmacêuticos nos hospitais e da carga horária de ensino de graduação e pósgraduação, incluindo a disponibilidade de vagas de residência em todo Brasil. Motivada
por seu preceito “Farmacêuticos cuidando da saúde e bem estar das pessoas”, a Sbrafh
promoveu mais de 200 cursos livres para 6000 profissionais em todo o país. Só entre 2018
e 2019, foram 73 em dezenove estados brasileiros, abordando temas como acreditação
hospitalar, indicadores de qualidade, liderança, segurança do paciente, profilaxia de
tromboembolismo venoso, stewardship de antimicrobianos e cuidado farmacêutico nos
mais diversos cenários e contextos. Já titulou 316 profissionais especialistas em Farmácia
Hospitalar e 109 em Farmácia Clínica, cujas certificações são reconhecidas pelo Conselho
Federal de Farmácia.
Possui cinco Câmaras Técnicas (CT) em temas relacionados a segurança do paciente,
prevenção e controle de infecções hospitalares, radiofarmácia, atuação no âmbito
veterinário e cuidados farmacêuticos em pediatria e neonatalogia para a discussão
de informações e produção de material técnico científico para os associados. Neste
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momento em que enfrentamos uma pandemia mundial, foi formada a CT “Cuidado Farmacêutico no Enfrentamento da Covid-19” que
vem trabalhando na triagem e organização de orientações para o apoio aos farmacêuticos brasileiros.
Realizou doze congressos (sendo dois internacionais), nas diversas regiões do Brasil, reunindo mais de 15.000 participantes com a
apresentação de 176 palestras, debates em 94 mesas-redondas e a realização de 34 cursos e 25 simpósios. Três destes simpósios foram
realizados pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. Com o apoio do Instituto Racine, foram premiados 72 trabalhos,
entre artigos completos e resumos. Atualmente, estes congressos são bianuais e reconhecidos como o maior evento sul-americano
da área. Como membro da Coordinadora Sudamericana para el Desarrollo de la Farmacia Hospitalaria (COSUDEFH), a Sbrafh vem
buscando o estabelecimento de linhas de trabalho conjunto para o crescimento contínuo da farmácia hospitalar na América do Sul, com
o intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas.
Em parceria com o Observatório de Vigilância e Uso de Medicamentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, editou e publicou
a versão traduzida do Manual de Manipulação de Medicamentos Necessários para Crianças (MODRIC), elaborado por uma equipe
de profissionais de saúde e pesquisadores do Reino Unido. Também firmou uma colaboração com a American Society of Hospital
Pharmacists (ASHP) para a tradução de check lists para prevenção do contágio pelo novo coronavírus.
Ao longo de sua existência, enquanto normativas fundamentais para o campo eram editadas, como as Resoluções 300 (1997)3, 492
(2008)4 e 585 (2013)5 do Conselho Federal de Farmácia e a Portaria 4283 (2010)6 do Ministério da Saúde, a Sbrafh publicava três edições
dos Padrões Mínimos em Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (1997, 2008 e 2017) e duas edições dos Padrões para Residências
Farmacêuticas em Hospitais e demais Serviços de Saúde (2007 e 2017). Em 2009, cumprindo seu compromisso com a difusão de
informação técnica de qualidade, a Sbrafh coordenou e publicou a 1ª edição do Guia de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar e Serviços
de Saúde, obra que se tornou referência na área. Em homenagem ao seu Jubileu de prata, a 2ª edição do Guia está sendo lançada em
abril. Estes documentos dão significado às contribuições da Sbrafh para o desenvolvimento técnico e científico da Farmácia Hospitalar
e Clínica no Brasil, tanto no contexto prático, de operacionalização dos serviços, quanto no contexto de formação.
Em 2010, considerando seu papel de fomentar a comunicação científica e o valor das práticas baseadas em evidências, a Sbrafh assumiu
o desafio de lançar a Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (RBFHSS) que, em 2020, apresenta um novo layout.
Em sua primeira década, a RBFHSS publicou cerca de 250 artigos em 34 volumes, de acesso livre e online. Em 2018, todos os artigos
passaram a ser publicados também em língua inglesa. Em 2019, o sistema eletrônico de submissão de artigos da RBFHSS ganhou novo
formato, mais moderno, ágil e prático, permitindo a melhoria do gerenciamento eletrônico do processo editorial e a contribuição com
a otimização da comunicação.
Diante de tantas conquistas conjuntas, reiteramos nosso convite a todos os farmacêuticos que atuam em hospitais e nos demais
serviços de saúde brasileiros para continuar conosco este trabalho que, uma vez iniciado e aliado ao esforço e dedicação, é promissor,
necessário e (por que não?) inspirador.
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