
12

Dra. Maria Fernanda

A paulistana Dra. Maria Fernanda 
Carvalho graduou-se em Farmácia-
Bioquímica em 1986 pela Universidade 
de São Paulo (USP). Realizou estágio na 
indústria farmacêutica na área de pesquisa 
de mercado e no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP. Manteve 
uma indústria de cosméticos durante sete 
anos e também atuou em farmácias.

Em 1999, deu início ao doutorado na área de Fármacos e Medicamentos 
também pela USP com o tema “Atenção Farmacêutica em equipe 
multiprofissional como contribuição à Farmacovigilância: monitoramento 
de reações adversas à alfainterferona na hepatite C crônica”. Juntou-se ao 
grupo Zanini-Oga, que na época necessitava desenvolver um banco de dados 
sobre interações medicamentosas, projeto ao qual passou a se dedicar.  

Após o doutorado, deu continuidade às pesquisas sobre Interações 
Medicamentosas e Atenção Farmacêutica pela mesma instituição. Se dedicou, 
então, ao pós-doutorado pela USP no ambulatório de rinite do Hospital das 
Clínicas, onde analisou e avaliou o uso do prontuário eletrônico.

Sua trajetória inclui um intenso trabalho voluntário no CRF-SP, onde 
engajou projetos e propostas para o fortalecimento da profissão. Está 
no quarto mandato como conselheira e coordena o Comitê de Direitos e 
Prerrogativas Profissionais do Conselho. Também foi membro do Comitê de 
Educação Permanente (CEP), do Núcleo de Educação Permanente (NEP), da 
Comissão de Tomada de Contas, do Comitê de Relações Interinstitucionais, 
e da Comissão Organizadora do Congresso Farmacêutico de São Paulo 
(edições 2015 e 2017).

No momento dedica-se à empresa Nanda Carvalho, cujo propósito é 
transmitir conhecimento sobre cuidados com a saúde ao público geral. 
Neste projeto, mantém o banco de dados Ambiente Medicamento. 
Também presta consultoria para indústrias farmacêuticas, realiza 
palestras, treinamentos e cursos para profissionais de saúde, técnicos, 
pacientes e consumidores.

Em reconhecimento aos esforços em favor das Ciências Farmacêuticas e 
pelos anos de dedicação ao trabalho no Conselho como conselheira e em 
projetos voltados à valorização do farmacêutico, o CRF-SP tem a honra de 
homenageá-la com a Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista.

Carvalho


