• Ações com temas específicos para orientar a comunidade sobre a detecção precoce de problemas relacionados
aos temas propostos, os fatores de risco e os meios de
prevenção.

Ações para a
comunidade

• Ação em parceria com outras entidades especializadas
que visa incentivar farmacêuticos e estudantes de
Farmácia a doar sangue, além de mostrar para a população a importância deste ato.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Quer participar de uma ação?
Entre em contato com a seccional mais próxima ou envie um
e-mail para acoesnacomunidade@crfsp.org.br.
O CRF-SP oferece um material padronizado para auxiliar o
farmacêutico no desenvolvimento de cada ação!
Visite: www.crfsp.org.br
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Baixe o aplicativo

Você sabia?
O CRF-SP possui diversas ações gratuitas de educação em saúde voltadas para a comunidade.
FAÇA
PARTE

•
•

•

•

Objetivos:
Orientar a comunidade sobre temas
relacionados à assistência farmacêutica;
Promover o uso racional de medicamentos
e contribuir para melhoria da qualidade de
vida da população;
Demonstrar o papel do farmacêutico para a
sociedade e sua importância para prevenção,
promoção e recuperação da saúde;
Estimular a atuação do farmacêutico como
educador em saúde e sua integração na
equipe multiprofissional.

Quem pode ser voluntário?

• Palestras realizadas na comunidade (ex.: empresas,
igrejas, associações de bairros e etc.) com temas padronizados pelo CRF-SP, como Dengue, Zika e Chikungunya,
DSTs/Aids, H1N1, Uso racional de medicamentos,
Saúde na melhor idade, Síndrome metabólica.

• Ação realizada em espaços públicos, abertos, que
contam com grande circulação de pessoas.
• Além da orientação sobre o uso racional de medicamentos, os perigos da automedicação, a importância
das medidas de prevenção, acompanhamento e
controle de doenças crônicas e do farmacêutico
como profissional de saúde em suas áreas de atuação,
pode ocorrer também a prestação de serviços
farmacêuticos, como aferição de pressão arterial e
glicemia capilar.

Farmacêuticos inscritos no CRF-SP e acadêmicos
de Farmácia.

Participe e faça a diferença
para a comunidade!
Ações

• Palestras, debates e discussões para estudantes do
ensino fundamental e médio e comunidade escolar.
• Instituída pela Lei Estadual nº 10.687/2000.
• Temas já trabalhados: Uso racional de medicamentos,
Drogas, Sexualidade, Gravidez na adolescência etc.

• Ação semelhante ao “Farmacêutico na Praça”, porém
realizada em conjunto com outras entidades e/ou
direcionada a um público específico (empresas, escolas,
igrejas etc.).

• Apresentações teatrais realizadas em escolas ou outros
locais para crianças, preferencialmente de 3 a 10 anos,
com o intuito de orientá-las sobre os perigos da
automedicação.

