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Dez Anos do Glossário Semântico de Farmacologia da SBFTE 
 

No mês de janeiro de 2023 a SBFTE comemora dez anos do lançamento do seu 
“Glossário Semântico de Farmacologia”, uma iniciativa bem-sucedida que merece 
continuidade    e a atenção dos sócios. 

A ideia de um glossário farmacológico surgiu na reunião conjunta da Diretoria e do 
Conselho Deliberativo da SBFTE (06/11/2012), durante o mandato do então Presidente 
Mauro Teixeira. A primeira divulgação deste glossário foi publicada na Newsletter da 
SBFTE de janeiro de 2013. A proposta, que se manteve fiel ao longo dos anos, foi priorizar 
termos que levam a imprecisões conceituais, dando-lhes um tratamento referenciado e 
reflexivo. O Professor François Noël (UFRJ), então membro do Conselho Deliberativo, foi 
convidado para coordenar a iniciativa. Desde então, 32 matérias foram escritas e 
disponibilizadas na aba “Iniciativas Educacionais/Glossário Semântico de Farmacologia” 
da homepage da SBFTE.  

Três medidas foram implementadas para otimizar-se a divulgação e o conteúdo 
científico das matérias: 

i. Com a criação das Iniciativas Educacionais da SBFTE, pela então Presidente Maria 
Christina Avellar, as matérias passaram a ser disponibilizadas na homepage da 
Sociedade em 2017; 

ii. Em maio de 2021, dentro das atividades do Grupo de Trabalho das Iniciativas 
Educacionais SBFTE (GT-IE), as matérias passaram a ser revisadas por especialistas, 
não necessariamente membros da SBFTE e, a seguir, referendadas em reunião do 
próprio GT-IE antes da publicação online; 

iii. A partir de setembro de 2021, com a profissionalização da área de comunicação da 
SBFTE, realizada pela Diretoria atual, ampliou-se a divulgação dos materiais 
educacionais, incluindo as matérias do Glossário nas mídias sociais da Sociedade. 

Mantemo-nos fiéis ao propósito original do Glossário expresso no seu lançamento em 

2013. Reforçamos a importância do engajamento constante dos nossos sócios, pela proposição de 

matérias e termos de interesse.  
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Ao celebrarmos os dez anos do lançamento do “Glossário Semântico de Farmacologia” da 

SBFTE, gostaríamos também de deixar o nosso especial agradecimento ao Professor François Noël 

pelo cuidado, empenho e instrumentalização dessa tão exitosa iniciativa. O Glossário é uma 

conquista que muito nos orgulha! 
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Marco Aurélio Martins  Maria Christina Avellar e Paulo Ghedini 

Presidente da SBFTE    Coordenadores GT-IE SBFTE 

 

 


