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Resumo

A Farmácia Universitária, ou Farmácia Escola, é um laboratório para o aprendizado
com o intuito de oferecer a possibilidade de estágios para os acadêmicos de
Farmácia, além do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Sendo a Farmácia um estabelecimento de saúde, prestará serviços farmacêuticos à
comunidade, contribuindo com a promoção de saúde e do uso racional de
medicamentos. De acordo com as novas diretrizes curriculares, o aluno deverá
realizar o estágio em várias áreas farmacêuticas, entre elas a assistência
farmacêutica, atendimento ao público, manipulação de fórmulas alopáticas e
homeopáticas sob a supervisão de um profissional farmacêutico. Para atender esta
necessidade, este estudo desenvolveu a prototipagem da Farmácia Escola com o
objetivo de atender as necessidades de estágio dos alunos de um Centro
Universitário no Vale do Paraíba. O padrão mínimo para montar uma Farmácia
Universitária foi determinado no fórum Nacional de Farmácias Universitárias (FNFU).
O presente projeto caracteriza-se como um estudo de caso, com a utilização do
design thinking como apoio metodológico e foi finalizado com o protótipo da
Farmácia Escola. Com a conclusão da prototipagem, mostrou-se possível a
implantação da FE no centro universitário, tornando-o mais competitivo no mercado
acadêmico.
Palavras-chave: Farmácia Universitária; Farmácia Escola; Assistência Farmacêutica
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Abstract

The University Pharmacy, or Pharmacy School, becomes a laboratory for learning,
serving as an internship field for pharmacy academics, developing teaching, research
and extension activities. As a health establishment, the Pharmacy will provide
pharmaceutical services to the community, contributing to the promotion of health
and the rational use of medicines. According to the new curricular guidelines, the
student must do the internship in several pharmaceutical areas, among them the
pharmaceutical assistance, attendance to the public, manipulation of allopathic and
homeopathic formulas under the supervision of a pharmaceutical professional. To
meet this need, the present study developed the prototype of the Pharmacy School
to comply with internship needs of the students from a University Centre in Vale do
Paraíba. There is the minimum standard to set up a university pharmacy that was
determined at the National Forum of University Pharmacies (FNFU). This project is a
study case, using the design thinking as methodological support and it led to the
prototype of the Pharmacy School. With the prototype conclusion, it was shown that
the implantation of the Pharmacy School was possible at the University Centre,
becoming more competitive at the academic market.
Keywords: University pharmacy; Pharmacy School; pharmaceutical care
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1. Introdução

A Federação Internacional Farmacêutica (FIP), com sede na Holanda, lançou
um documento intitulado “Pharmacy at a Glance” (Uma rápida visão da Farmácia)
que reuniu dados mundiais entre os anos de 2015 a 2017 em relação às práticas
farmacêuticas. Dentre os 74 países que participaram da pesquisa, o que
corresponde a aproximadamente 5,6 bilhões de pessoas, havia mais de 4 milhões
de farmacêuticos registrados, porém com apenas 2,8 milhões ativamente praticando
a profissão (FIP, 2017). O mapa abaixo ilustra a quantidade de farmacêuticos a cada
10.000 pessoas por país, dado utilizado por organizações como a Organização
Mundial de Saúde (OMS) para analisar a disponibilidade de farmacêuticos para a
população, um possível indicativo de como funciona o sistema de saúde da região.
Apesar da média do estudo ser de 5,09 farmacêuticos para cada 10.000 pessoas,
esse valor se mostra muito maior em países de alta renda (7,6) em comparação aos
de baixa renda (0,6).
Mapa 1 – Mapa da distribuição de farmacêuticos para cada 10.000 habitantes

Fonte: FIP (2017)

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), em parceria com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realizou em
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2017 um censo para contabilizar as faculdades de Farmácia no Brasil. Na época,
foram identificas 517 entidades com o curso, porém não foram informadas quantas
possuem Farmácias Escola (FE). Ao considerar a formação de um bom profissional,
é essencial que, durante a graduação, os alunos se engajem em atividades que vão
além da sala de aula, incluindo estágios, pesquisas e projetos de extensão. Ao
considerar a necessidade de oferecer uma formação completa, a autora identificou a
oportunidade da implantação da FE no Centro Universitário Teresa D’Ávila
(UNIFATEA), um recurso complementar ao modelo atual de estágio, que encaminha
os alunos para farmácias conveniadas com o centro universitário. Apesar de não ser
uma obrigatoriedade nas faculdades, a FE se torna um facilitador para a aquisição
de estágios, além daqueles que podem ser realizados em parceria com farmácias
particulares conveniadas à faculdade. Seu desenvolvimento deverá seguir os
padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo
Conselho Federal de Farmácia (CFF), e pelo Ministério da Educação e cultura
(MEC) de acordo com a legislação vigente (ENFARUNI, 2016)
2. Objetivos
2.1. Objetivo Geral
Apresentar um protótipo de uma FE para o UNIFATEA.
2.2. Objetivo específico
Apresentar detalhes da estrutura de uma FE, com a utilização de modelos 3D
e dados da quantidade mínima de funcionários para seu funcionamento.

3. Apresentação da autora
Magda dos Santos Cardoso é Farmacêutica pela Universidade Federal de
Alfenas – UNIFAL e especialista em Farmácia Magistral pela Associação Nacional
de Farmácias Magistrais (ANFARMAG). Atualmente é professora nos cursos de
graduação em Bacharel em Farmácia e curso Tecnólogo em Estética e Cosmética
no UNIFATEA. Também é aluna do Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e
Inovação do UNIFATEA.
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Sob a perspectiva do design, a autora notou a necessidade de um local para
os alunos desenvolverem pesquisa, extensão e o estágio em farmácia. Foram
pesquisadas quais as exigências do Ministério da Educação e Cultura (MEC), do
Conselho Federal de Farmácia (CFF) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) para a criação do espaço que servirá como apoio pedagógico para o
curso de Farmácia.
4. Contribuição do Trabalho
A Farmácia Escola poderá oferecer oportunidade aos alunos de vivenciar uma
experiência profissional sem vícios no atendimento, de uma maneira ética e com
apoio pedagógico de professores da faculdade.

4.1. Contribuição do Trabalho no âmbito do Design
O design busca transformar o que já existe em algo mais atrativo e funcional,
com a intenção de se tornar mais competitivo no mercado. O termo “design” deriva
do latim designare, que significa designar um sentido, um significado (FREIRE,
2011).
4.1.1 Design de serviço
Design de serviço aplica os conhecimentos e abordagens do design no
trabalho de criação, proporcionando uma evolução dos serviços e melhorias no
gerenciamento do mesmo. Existem duas abordagens antagônicas para a inovação,
que são conceituadas como o market pull (puxado pelo mercado) e o technology
push (empurrado pela tecnologia).
Na conceituação de market pull, o próprio mercado é a fonte de inovação para
a empresa e o desenvolvimento de novos produtos é uma consequência direta das
necessidades expressas pelos consumidores. Os projetos são baseados no
conhecimento do design, na forma como as pessoas vão interagir com o serviço
onde o cliente recebe o que ele precisa para sua vivência. O design faz um estudo
do serviço e os envolvidos nele, observando falhas, características positivas e
negativas para assim identificar oportunidades, se diferenciar dos concorrentes e
fidelizar os clientes. O design de serviço baseia-se no design como base, não se
9
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trata de uma nova vertente do design, mas da aplicação deste especificamente para
serviços.
Segundo Troian (2012) o technology push diz respeito à pesquisa e
desenvolvimento de novas tecnologias que levam ao desenvolvimento de novos
produtos, sem realizar prévia pesquisa de mercado, e só então é apresentado ao
público.
Para executar uma prototipagem, baseada no design de serviço, é necessário
adotar um método com atitude de designer unindo os conhecimentos teóricos e
práticos do projeto. O design de serviço foca na inovação social, o que envolve
relações pessoais. Os designers podem cocriar plataformas tornando os vínculos
sociais mais colaborativos entre prestadores e usuários do serviço.
A abordagem de market pull (puxado pelo mercado) servirá de alicerce para
esta pesquisa pois a necessidade do mercado será a fonte para esta inovação.
Com base no conhecimento cultural e a intuição do designer, há a criação de
conceitos para novos serviços e juntamente com uma equipe multidisciplinar, poderá
fazer a prototipagem e finalmente realizar o projeto (FREIRE, 2011).
4.1.2 Design Thinking
O design thinking possui uma maneira pouco convencional de e trabalhar ao
considerar que, para inovar, é preciso ter uma visão holística do problema e atuar
com uma equipe multidisciplinar que siga um processo para a compreensão do
contexto que envolve consumidores, funcionários e fornecedores. Neste contexto, o
design thinking, com seus especialistas, cocriam soluções com a utilização de
protótipos para compreender as necessidades do problema e desenvolver soluções.
O design thinking não espera surgir competição para inovar, ele busca novos
caminhos para a inovação com foco no ser humano e cria caminhos, gerando
soluções concretas e inovadoras (VIANNA et al 2018).
É possível seguir etapas de desenvolvimento no design thinking que envolvem
a imersão, ideação e prototipação da ideia. Na Figura 1 é possível observar o
esquema representativo desse processo, que pode ter sua ordem alterada de
acordo com a necessidade.
10
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Figura 1 – Esquema representativo das etapas do processo de design thinking

Fonte: Vianna et. al, 2018 p.18

Imersão é a fase de início do projeto onde pode-se fazer uma imersão
preliminar para conhecer o problema e desenvolver um estudo de design. Após a
imersão preliminar é realizada uma imersão em profundidade, com pesquisas mais
completas nas quais procura-se focar no ser humano para levantar informações.
Com as informações em mãos é feita uma síntese e análise destes dados (VIANNA
et al., 2018).
Ideação é a fase na qual são geradas as ideias para o projeto utilizando a
síntese da imersão. Nesta fase a criatividade é estimulada e surgem os insights para
a criação. É importante que surjam diferentes ideias para obter mais assertividade
no projeto e, para isso, podem ser realizados brainstormings que auxiliam no
processo criativo (VIANNA et al., 2018).
Prototipação é a colocação das ideias que estavam de forma abstrata para a
forma física. Pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo à imersão e ideação,
porém é a fase que finaliza o projeto. Os protótipos são importantes para reduzir as
incertezas do projeto e auxiliam na assertividade do projeto final (VIANNA et al.,
2018).

11
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4.2. Contribuição do Trabalho no âmbito Acadêmico
A Farmácia Escola oferece um ambiente de inovação para o aprendizado
previsto na Proposta Pedagógica Curricular (PPC). É uma inovação na formação
integrando ensino-serviço. De acordo com as Professoras Doutoras Suzana
Schwezr Funghetto e Zilamar Fernandes do Conselho Federal de Farmácia, a
Farmácia Escola é uma inovação a qual eleva o nível do aprendizado dos alunos,
com isso fidelizando e tornando a universidade mais atrativa (CFF, 2019).
A implementação da Farmácia Universitária poderá introduzir novos recursos
para estudantes do curso de bacharel em Farmácia e para a população da região. A
localização da farmácia fora do centro comercial poderá ser uma alternativa de
medicamentos a um preço mais acessível para os moradores da região e
transeuntes.
É preciso olhar para a Farmácia Universitária não apenas como uma nova
forma de girar o capital da cidade, mas também uma oportunidade de alicerçar a
construção de conhecimento científico na área da saúde e repassá-lo à população.
Nesse ambiente-escola, poderão ser realizadas diversas pesquisas, especialmente
estudos de caso, incluindo o acompanhamento farmacoterapêutico. (CRF, 2014)
Para que seja realizada a junção entre ciência e atividades práticas, os
alunos do curso de Bacharel em Farmácia atuarão no centro como estagiários e
pesquisadores, orientados por um professor farmacêutico responsável. As vagas de
estágio oferecidas contribuirão para o desenvolvimento profissional dos alunos,
ampliando suas opções atuação, o que pode tornar o centro universitário ainda mais
competitivo na área da educação privada (ENFARUNI, 2016).
5. O contexto e a realidade investigada
5.1. Farmácia
A Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014, Art. 30, define farmácia como uma
unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica,
assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe
a

manipulação

e/ou

dispensação

de

medicamentos

magistrais,

oficinais,
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farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos
farmacêuticos e correlatos (ANVISA, 2019).
A área farmacêutica se subdivide em vários tipos, são eles: farmácia com
manipulação, drogaria, farmácia homeopática,

farmácia hospitalar, farmácia

comunitária, farmácia escola (ANVISA, 2019).

5.1.1 Farmácia com manipulação
De acordo com a ANVISA, farmácia de manipulação é um estabelecimento de
saúde destinado à preparação de fórmulas manipuladas, respeitando profissionais
da área de saúde aptos a fazer prescrição de forma personalizada para cada cliente.
Para a preparação do medicamento são utilizadas matérias-primas adquiridas de
fornecedores qualificados e estas são analisadas pelo controle de qualidade interno
antes de serem liberadas para uso. As receitas e ordem de manipulação são
analisadas e conferidas por farmacêuticos antes de serem liberadas para produção
em seus laboratórios. As farmácias de manipulação devem seguir as normas das
Boas Práticas de Manipulação preconizadas pela ANVISA. Para garantir a qualidade
dos medicamentos, além das análises, é imprescindível que a farmácia possua
aparelhagem e vidrarias calibradas e certificadas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), e contem com uma equipe
altamente treinada. Esse processo garante a qualidade e eficácia do produto final.
5.1.2 Drogaria
A ANVISA, na Resolução de Diretoria Colegiada RDC 17 de março 2013,
definiu drogaria como um estabelecimento de saúde que possui responsabilidade
técnica de farmacêutico, dispensação e comércio de medicamentos, perfumaria,
insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. As drogarias não
podem fazer medicamentos manipulados e não podem vender produtos alheios à
saúde. Toda drogaria tem que manter farmacêutico responsável técnico em todo
período de funcionamento e estão sujeitas à fiscalização do CRF e da vigilância
sanitária (ANVISA, 2013).
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5.1.3 Farmácia homeopática
A homeopatia é um sistema médico holístico, baseada na lei dos semelhantes
criado por Hipócrates no século IV a.C., enquanto Samuel Hahnemann, no século
XVIII, desenvolveu os princípios filosóficos e doutrinários da homeopatia. A farmácia
homeopática é um estabelecimento de saúde que manipula fórmulas homeopáticas
dinamizadas a partir de insumos vegetais, minerais e animais. Os medicamentos
devem ser aviados de acordo com a prescrição médica, veterinária ou odontológica,
deve contar com profissional farmacêutico habilitado em homeopatia em período
integral do funcionamento da farmácia. Tem que possuir estruturas física e técnica
adequadas e estar regularizada perante a Vigilância Sanitária e CRF para o
exercício dessa atividade. A Farmácia Homeopática pode vender produtos correlatos
e medicamentos não homeopáticos quando apresentados em suas embalagens
originais (CRF-SP, 2019).
As Farmácias Homeopáticas estão sujeitas a fiscalização do CRF e da
vigilância sanitária (ANVISA, 2013).
5.1.4 Farmácia hospitalar
Farmácia hospitalar é uma unidade clínica de assistência farmacêutica
técnica e administrativa, dentro de um hospital, dirigida por farmacêutico. Nesta
unidade ficam armazenados os medicamentos de uso no hospital e só podem ser
dispensados com receituário médico, garantindo o uso racional e seguro dos
medicamentos e a saúde individual e coletiva.
Deve

contar

com número

de

farmacêuticos

em todo

período

de

funcionamento garantindo a assistência farmacêutica integral (CFF- 1997)
5.1.5 Farmácia Comunitária
Farmácia comunitária é um espaço farmacêutico em que a prestação de
cuidados à saúde é diferenciada com a realização de um atendimento focado em
normas

técnico-científica.

Na farmácia

comunitária realizam-se

atividades de

atenção farmacêutica com cuidados especiais dirigidos ao paciente de uma forma
mais humanizada. A farmácia comunitária funciona como posto avançado de
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cuidados à saúde. Sendo a farmácia um estabelecimento de saúde de interesse
público, tem o dever de assegurar a saúde e bem-estar do paciente (Lei 13021 de
2014). O atendimento ao paciente deve ser feito para reduzir problemas que podem
ser agravados pela automedicação ou uso incorreto dos medicamentos e realizar um
follow-up dos resultados clínicos (BRASIL, 2014).
De acordo com a Resolução CFF 357/01 artigo 20 a presença e atuação do
farmacêutico é essencial para a dispensação de medicamentos, sendo esta uma
atribuição indelegável, não podendo ser exercida por mandato nem representação
(CFF, 2011).

5.1.6 Farmácia Escola
A Farmácia Escola, também denominada Farmácia Universitária, é
considerada pela ANVISA como uma modalidade de farmácia comunitária, portanto
deve seguir as mesmas normas da legislação vigente (RDC 50). Além de oferecer
serviços farmacêuticos aos indivíduos de uma comunidade, contribuindo para a
promoção e recuperação da saúde, é um laboratório de prática de ensino e
aprendizagem diferenciado. As práticas de atividades estão relacionadas à
manipulação e dispensação de medicamentos magistrais e homeopáticos, além da
dispensação de medicamentos industrializados. Possui um caráter ético, formador e
comprometido com a qualidade da educação farmacêutica. É um local de pesquisa e
extensão em conformidade com as legislações sanitária, conselho profissional e
trabalhista vigentes (MARQUES et al., 2015).
O Fórum Nacional de Farmácias Universitárias (FNFU) de 2015 criou grupos
de pesquisa para elaborar um manual com padrões mínimos exigidos para a
montagem da Farmácia Universitária. Este manual foi votado em plenária no VIII

Encontro Nacional de Farmácia Universitária (ENFARUNI), em São Paulo, em
2016 e publicado em 2017. O evento foi organizado pela Farmácia Universitária da
USP (FARMUSP),

ocorreu nas dependências da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas da USP, campus Capital nos dias de 7 a 10 de junho de 2016. Em
2017 no Fórum Nacional de Farmácias Universitárias ocorrido na UFG (Goiás), foi
lançado o Manual: Farmácia Universitária Padrões Mínimos.
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Estas normas foram aprovadas e passaram a ser exigência do MEC e do
CRF para todas as faculdades de Farmácia, que possuem Farmácia escola,
definindo a infraestrutura mínima, serviços mínimos, recursos humanos mínimos e
outras atribuições (FNFU, Padrões mínimos). Ressalta-se que a RDC 50 de 21 de
fevereiro de 2002, que define as medidas mínimas para uma farmácia e seus
setores, complementou as exigências definidas pelo ENFARUNI, adicionando as
medidas mínimas dos espaços da Farmácia Escola (Tabela 1).
5.2 Infraestrutura mínima de uma Farmácia escola
De acordo com a RDC 50 e as normas ditadas pelo ENFARUNI em 2016, fica
estipulado espaços específicos e medidas mínimas destes espaços dentro da
Farmácia escola de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1 - Definições de espaços e medidas mínimas para Farmácia Escola, de
acordo com ENFARUNI e RDC 50.
ENFARUNI
RDC 50
Área de dispensação

6,0 m²

Área administrativa

5,5 m²

Sala da coordenação

5,5 m²

Sala de atendimento farmacêutico

5,5 m²

Sala de administração de medicamento

5,5 m²

Laboratório de semissólidos e líquidos

9,0 m²

Laboratório de sólidos

9,0 m²

Sala de controle de qualidade

3,5 m²

Sala para lavagem de utensílios e materiais de embalagens

4,5 m²

Sala de paramentação

4,5 m² (NR24)

2 Sanitários (F e M)

1 m² (NR24)

Depósito de material de limpeza (DML)

4,0 m²

Sala de armazenamento de insumos

6,0 m²

Área de descarte

4,5 m²

Sala de estudos/reunião
Copa

3,5 m²

Fonte: Elaborada pela autora com base nas normas da ENFARUNI (2016) e RDC 50 de 2002
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5.2.1 Serviços mínimos
Dentre os serviços mínimos que a FE deverá prestar estão: dispensação,
manipulação de medicamentos; revisão da farmacoterapia; acompanhamento
farmacoterapêutico; educação em saúde. Além disso, servir de laboratório e
pesquisa para os alunos do curso de Farmácia (ENFARUNI, 2016).

5.2.2 Recursos humanos mínimos
A Farmácia Universitária dependerá de uma quantidade mínima de
funcionários, de acordo com os serviços prestados pelo estabelecimento (tabela 2).
Serão necessários um farmacêutico responsável técnico, um farmacêutico
docente e um farmacêutico supervisor, um caixa e discentes para área de
dispensação, auxiliar administrativo, coordenador, discentes (sala de atendimento
farmacêutico), um técnico de laboratório, um farmacêutico docente e discentes para
área de manipulação e sala de controle de qualidade, um técnico de laboratório e
discentes para lavagem de utensílios e materiais de embalagens, um auxiliar de
limpeza. Os alunos serão distribuídos de acordo com a capacidade e especificidade
do setor, obedecendo a proporção de no máximo 8 alunos por supervisor, de acordo
com as normas do Manual de padrões mínimos para Farmácia Universitária, criado
durante o Fórum Nacional de Farmácias Universitárias (FNFU) de 2015, que garante
a segurança e a qualidade do ensino. No setor de atendimento farmacêutico poderá
ter, no máximo, três alunos por supervisor. O coordenador da Farmácia Universitária
deverá ser farmacêutico e atuar de acordo com as legislações vigentes (ENFARUNI,
2016).
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Tabela 2 – Recursos humanos mínimos
funcionamento da Farmácia Universitária
Farmacêuticos
Discentes
1 Responsável técnico

necessários

3 Alunos por supervisor

para

o

bom

Outros
1 Auxiliar administrativo

e/ou supervisor
1 Docente e/ou

1 Caixa

supervisor
Auxiliar1 Docente na área
de manipulação

1 Técnico de laboratório
1 Auxiliar de limpeza

Fonte: a autora baseada no Manual de padrões mínimos para FE (ENFARUNI, 2016)

5.2.3 Legislação
O Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação Superior criou a
Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia:
Art. 7º A formação do Farmacêutico deve garantir o desenvolvimento
de estágios curriculares, sob supervisão docente. A carga horária
mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da
carga horária total do Curso de Graduação em Farmácia proposto,
com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação.
Parágrafo único. O estágio curricular poderá ser realizado na
Instituição de Ensino Superior e/ou fora dela, em instituição/empresa
credenciada, com orientação docente e supervisão local, devendo
apresentar programação previamente definida em razão do processo
de formação (CNE/CES, 2002).

Baseado nesta resolução, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), após
estudos junto ao MEC, criou a Resolução nº 480 de 25 de junho de 2008 que dispõe
sobre os serviços farmacêuticos na Farmácia escola, pública ou privada, de acordo
com o artigo a seguir:
Art. 3º - A Farmácia-Escola deverá contar com docente(s)
qualificado(s), com a função de supervisão e/ou orientação nas
seguintes atividades: manipulação alopática e homeopática,
dispensação, controle de qualidade, gestão e outras (CFF, 2008).
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Em 2015, o Conselho Federal de Farmácia criou a Resolução nº 610/2015
que dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico na Farmácia Escola e a
regulamenta como laboratório didático, integrando teoria e prática profissional.
A farmácia universitária é uma modalidade de farmácia comunitária pertencente à
Instituição de Ensino Superior (IES), podendo localizar-se no campus da instituição.
Seu principal objetivo é disponibilizar serviços à comunidade interna e externa da
IES, garantindo aos estudantes um local onde possam adquirir conhecimento por
meio de vivências profissionais (Vieira et al., 2018).
A RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o Regulamento Técnico
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde. Sendo a FE um estabelecimento de saúde
e considerada uma modalidade de farmácia comunitária, para ser implantada,
deverá seguir as normas da RDC 50, como pode ser visto no Anexo A.

6. Farmácia Escola no mundo
O ensino farmacêutico fazia parte do estudo da medicina até o século XI e em
1240 foi feita a primeira referência da separação da farmácia com a medicina.
Frederico II, imperador romano, escreveu a carta magna da profissão farmacêutica,
formalizando a farmácia como profissão. Inicialmente as farmácias eram chamadas
de botica e o profissional de boticário. Após Frederico II, as boticas se espalharam
pelo mundo, chegando ao Brasil em 1640. Em 1839, surgiram as primeiras escolas
de farmácia no Brasil, uma em Ouro Preto e outra em São João del Rey
(PEREIRA,2011).
As universidades internacionais escolhidas para este estudo são a
Universidad Autónoma de Nueva León (UANL) no México, Universidade de Granada
(UGR) na Espanha, Universidade da Beira Interior de Portugal, Universidade do
Porto, Universidade de Coimbra, Keio University no Japão e University of Bath no
Reino Unido.
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6.1 Universidad Autónoma de Nueva León (UANL) – México
A Universidad Autónoma de Nueva León, no México, possui uma Farmácia
Escola pertencente à Faculdade de Ciências Químicas (FCQ), que atende a
comunidade ofertando suprimentos de venda livre e medicamentos com prescrição.
Estes serviços se complementam com a dispensação responsável de medicamentos
com

recomendações

farmacoterapêutico

sobre

de

o

pacientes

seu
com

uso

racional,

doenças

acompanhamento

crônicas,

aconselhamento

profissional, preparação de fórmulas magistrais e fórmulas para uso em consultório.
A FE, em parceria com o ministério da saúde, por meio do Programa Nacional de
Farmacovigilância, notifica possíveis reações adversas de medicamentos e participa
do Projeto de Coleta e Descarte de Medicamentos Expirados, o que incentiva o
descarte responsável pelos consumidores.
A FE possui instalações apropriadas com equipamentos especializados de
alta tecnologia, garantindo assim o desenvolvimento da competência na área,
capacitando os alunos para realizar cuidados farmacêuticos e auxiliando o paciente
no tratamento farmacológico para obter o melhor resultado no tratamento. Pode
ainda incluir o aluno nas áreas de pesquisa e tecnologia do curso de farmácia
apoiados pela universidade.
O objetivo da FE é fornecer atendimento farmacêutico profissional
complementando o atendimento médico, promover melhor adesão ao tratamento,
evitar

complicações

associadas

ao

uso

incorreto

do

medicamento

e,

aconselhamento

ao

consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente.
A

FE

da

UANL

oferece

aos

seus

usuários

paciente mostrando as interações, contraindicações de medicamentos prescritos,
vendidos sem receita, incluindo fitoterápicos. Orienta o paciente sobre o uso racional
do medicamento, o armazenamento, a conservação, administração, a prevenção e
minimização

dos

efeitos

colaterais.

Acompanhamento

da

terapia

dos

pacientes: identificação de reações adversas e efetividade do medicamento,
promover a continuidade do tratamento. Preparação de receitas magistrais
como unguentos, cremes, pomadas, soluções. Oferece educação a pacientes e
familiares sobre doenças crônicas, diabetes, hipertensão, buscando melhorar seu
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controle e minimizar seus efeitos a longo prazo. Preparações para uso humano e
veterinário. Serviços de informações como conferências e cursos para controle de
doenças crônicas (UANL, 2020).
6.2 Universidade de Granada (UGR) Espanha
No site da Universidade de Granada (UGR), Alicia Serrano (2019) fala sobre
a criação da primeira Farmácia de Assistência, a qual irá promover o exercício de
práticas, pesquisas e desenvolverá tecnologias educacionais bem próximas da
clínica real. A Universidade de Granada (UGR) criou o primeiro setor de Assistência,
Farmácia Social e Jurídica na Espanha.
Fernando Martínez, chefe do grupo de pesquisas, professor do departamento
de físico-química e chefe do Grupo de Pesquisa em Cuidados Farmacêuticos,
explica que o ensino e pesquisa têm foco na prática de assistência farmacêutica e
será ensinado cuidados farmacêuticos, deontologia, legislação e gestão, sendo uma
inovação pois não há nada semelhante a nível nacional.
De acordo com Martínez, a assistência farmacêutica se tornará obrigatória na
Universidade de Granada, e dará impulso à pesquisa de farmácia prática e ao
desenvolvimento de novas tecnologias para formação de farmacêuticos mais
próximos da clínica real. Para se aproximar ainda mais da vivência profissional, foi
criado o espaço de ensino que reproduz uma farmácia assistencial, que no Brasil
chamamos de Farmácia Escola. Este espaço foi concluído em novembro de 2014 e
recebeu o nome em memória do professor Dr. Antonio Zarzuelo Zurita.
A criação do espaço passou a ter um reconhecimento internacional junto ao
grupo de ensino e pesquisa em assistência farmacêutica e do Departamento de
Assistência Farmacêutica (Maria José Faus), consolidando o papel da assistência no
treinamento e especialização de futuros farmacêuticos. Em alguns países da
Europa, existem departamentos de Assistência em Farmácia Social, ou Farmácia
Prática, com uma ampla carreira de ensino e pesquisa, muito próxima da profissão
farmacêutica (UGR, 2019).
Na Espanha há um acordo de colaboração entre universidades nacionais e
internacionais para desenvolvimento de pesquisas em assistência farmacêutica,
entre elas Universidade Tecnológica de Sydney e a Universidade de Lisboa.
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6.3 Universidade em Portugal
Em Portugal

as universidades fazem convênio

com as Farmácias

Comunitárias (FC), as quais são de propriedade de farmacêuticos. Costa (2016),
discente da Universidade da Beira Interior de Portugal, em seu relatório sobre
farmácia comunitária em Portugal e na Comunidade Europeia, relata sobre as leis
portuguesas que regulam a atuação e propriedades das FC e as normas na
Comunidade Europeia. No site da Universidade do Porto há informações de
trabalhos inovadores, entre eles o farmacêutico desempenhando um papel relevante
para a manutenção da saúde pública e não apenas na dispensação de
medicamentos, mas também na sua preparação. A Farmácia da Universidade do
Porto dispõe de uma sala própria para a preparação de medicamentos manipulados,
porém apenas para efeito didático, assim como na Universidade de Coimbra. Nesse
local são armazenadas as matérias-primas, material de embalagem e toda a
documentação relativa à manipulação, como fichas de preparação, o registo do
movimento das matérias-primas e respectivos boletins de análise. Todas as
atividades realizadas na preparação de medicamentos manipulados devem estar
devidamente documentadas, visando a garantia de qualidade e segurança na
preparação. Os estágios curriculares são feitos em farmácias comunitárias
estabelecidas por convênios entre a universidade e o estabelecimento de saúde.
6.4 Keio University – Japão
A Universidade Keio, em Tokyo, possui desde 2001 uma farmácia comunitária
instalada nos arredores da Faculdade de Farmácia para que seus alunos tivessem a
oportunidade de atuar diretamente com a comunidade local. Os alunos oferecem
instruções em relação ao uso de medicamentos aos pacientes, sendo que estes
possuem o histórico de doses em arquivos computadorizados que auxiliam na hora
de realizar o atendimento, além de oferecer informações preventivas. Foi criada uma
parceria com instalações de cuidados geriátricos na região de Minato, na qual eles
dispensam e entregam os medicamentos necessários. (KEIO, 2010?)
Além disso, no Campus Urawa-Kyoritsu há um jardim de plantas medicinais
com uma área de 3500m2, com aproximadamente 600 espécies diferentes. As
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plantas são usadas com propósitos acadêmicos, utilizadas por alunos e professores
para a realização de pesquisas na área.
6.5 University of Bath – Reino Unido
Em todos os anos do curso de Farmácia na Universidade de Bath os alunos
podem atuar nas mais diversas áreas de saúde, nas quais aplicam o conhecimento
na prática com pacientes reais e times do sistema de saúde. Essas atividades
incluem a sala de farmácia prática, bonecos que simulam situações de pacientes e
salas de consulta, nas quais são simulados atendimentos com pacientes, ou atores.
(UNIVERSIDADE DE BATH, 2010?)

7. Farmácia Escola no Brasil
Em 2009 foi realizado um levantamento por Saturnino e Fernández sobre a
situação das Farmácias Escola no Brasil. Os estágios curriculares surgiram como
uma demanda complementar ao curso de Farmácia, com o intuito de integrar os
conhecimentos práticos e teóricos. A FE é uma alternativa para oferecer a prestação
de serviços farmacêuticos pelos alunos da instituição às comunidades interna e
externa. A ANVISA determinou que esses estabelecimentos de ensino seguissem o
mesmo modelo de Farmácias Comunitárias. Porém, ficaria a critério da instituição a
escolha das modalidades de serviços oferecidos, sendo eles: manipulação e
dispensação

de

medicamentos

homeopáticos,

fitoterápicos,

alopáticos

e

dispensação de medicamentos industrializados.
De acordo com Saturnino e Fernández (2009), havia cerca de 202
Faculdades de Farmácia no Brasil, incluindo aquelas que possuíam mais de um
campus. Das 183 universidades que os autores conseguiram contatar, 76 possuíam
Farmácia Escola. A distribuição regional dessas Farmácias estava dividida entre o
Sudeste (34), Sul (24), Nordeste (9), Norte (6) e Centro Oeste (3). Dessas, 61 eram
instituições privadas, 13 federais e 2 estaduais. Os autores observaram que 43 das
Farmácias Escola não eram autossustentáveis, sugerindo que as instituições
demonstravam maior preocupação no desenvolvimento acadêmico e social do que
na criação de um modelo lucrativo.
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Das 76 instituições estudadas que possuíam FE, 53 instituições tinham como
serviços mais oferecidos pela FE a verificação de pressão arterial e a atenção
farmacêutica, em 61 dos espaços havia um ambiente reservado ao atendimento de
pacientes. Os outros serviços oferecidos incluíam educação em saúde (46);
aplicação de injetáveis (38); medição de glicose, colesterol e triglicérides (20);
delivery de produtos (13) e atendimento domiciliar (10). Em relação aos
medicamentos disponibilizados, 46 eram constituídos por alopatia e manipulação; 18
somente alopatia; 8 alopatia, manipulação, homeopatia e fitoterapia; 5 somente
manipulação. Não foram encontradas instituições que ofereciam apenas serviços de
fitoterapia, ou homeopatia. Entre as instituições que forneciam o serviço de
manipulação, 15 utilizavam os laboratórios de produção como laboratórios de aulas
práticas. Por fim, 66 das Farmácias Escola realizavam a venda de medicamentos,
56 de produtos de perfumaria, 10 de alimentos e 6 apenas distribuíam os
medicamentos para a população carente (SATURNINO & FERNANDÉZ, 2009).
A autora do presente estudo entrou em contato com o MEC pelo portal de
acesso à informação na data de 21 de abril de 2019, solicitando a quantidade de
faculdades de Farmácia e FE existentes no Brasil. Foi recebido um arquivo apenas
com a quantidade de faculdades de Farmácia existentes até o censo de 2017,
totalizando 517 instituições presenciais e à distância, mas não foi informado quantas
possuem Farmácia Escola.
As FE são campos de estágio supervisionado para os estudantes do curso de
Farmácia, oferecem atendimento individualizado à população, com atividades
diferenciadas, como ações para detectar e resolver e prevenir problemas
relacionados a medicamentos servindo a comunidade universitária e externa. Os
alunos têm a oportunidade de prática profissional, estabelecendo uma integração
entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
As universidades Brasileiras escolhidas para este estudo são a Universidade
Estadual do Paraná
(UNICENTRO),

(UNESPAR),

Universidade

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Estadual

do

Oeste

do Paraná (UNIOESTE),

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM)
e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Federal de
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Alfenas (UNIFAL), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS) e Universidade Paulista (UNESP).

7.1 Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)
A Universidade Estadual do Paraná disponibiliza em sua página digital dados
sobre as farmácias escolas das universidades estaduais do Paraná, sendo que no
último ano foram atendidas mais de 10 mil pessoas, incluindo o fornecimento de
medicamentos com prescrição médica e de acordo com a legislação.
No Estado do Paraná há várias unidades de ensino Farmaceutico que
possuem a FE, dentre as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), estão:
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade Estadual de Londrina (UEL),
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG).
As

principais

atividades

realizadas

nas

FE

são:

manipulação

de

medicamentos e cosméticos, fornecimento de produtos sob prescrição médica.
Todas as farmácias das IEES distribuem analgésicos, anti-inflamatórios e
antimicrobianos.
Marco Antônio Costa, diretor da Farmácia Escola da UEM, relata importância
desta experiência para os alunos e para a comunidade:
Temos alunos desde o primeiro ano do curso participando das
atividades. O interesse é grande pois eles têm um envolvimento com
a prática da futura profissão. Pelo projeto também promovemos o
uso racional do medicamento, levando a uma melhor farmacoterapia
e consequentemente melhor qualidade de vida (COSTA, 2019).

Na UNIOESTE em Cascavel, a UNIOESTE-Farma fornece medicamentos,
realiza exames glicemia e aferição da pressão arterial, desenvolve pesquisas e
prepara álcool 70% para os setores do campus como: laboratórios de ensino e
pesquisa, clínicas odontológicas, clínica de reabilitação e farmácia escola, para
utilizarem no processo de desinfecção de superfícies como bancadas, vidrarias,
utensílios, instrumentos e equipamentos e antissepsia da pele.
Ionete Barzatto, diretora da farmácia unidade de Cascavel, fala sobre a
importância da alcoometria:
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Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de
Cascavel, muitos serviços de saúde são oferecidos à comunidade
acadêmica e à população de Cascavel e região, seja pela Clínica de
Odontologia, Clínica de Reabilitação ou Farmácia Escola. Nestes
serviços, os processos de desinfecção e antissepsia são
imprescindíveis para a segurança do paciente e dos profissionais de
saúde, na prevenção de infecções. O preparo e distribuição do álcool
70% beneficia a comunidade acadêmica como um todo, pois evita o
que chamamos de contaminação cruzada (BARZATTO, 2019).

Na UEPG, a Farmácia Escola realiza ações integradas com o Hospital
Universitário Regional dos Campos Gerais, como o fornecimento de medicamentos
de uso no Hospital e o projeto 'Educando e Tratando o Tabagismo', juntamente com
os cursos de Medicina e Enfermagem. Esse projeto atende mensalmente uma média
de 20 pessoas que desejam parar de fumar, com a dispensação e orientação da
utilização dos medicamentos prescritos para tal objetivo (UNESPAR, 2019?).
Entrevistada pelo site Pfarma em 2014, Ana Cristina Toledo, diretora da
Farmácia Escola da UEPG, explica sobre a realização de eventos de extensão,
como Semana da Saúde, campanha do uso racional de medicamentos e o Mutirão
da Saúde com o intuito de educar e alertar a população sobre a importância de
cuidados com a saúde e uso adequado de medicamentos. A Farmácia Escola da
UEPG registrou 7.500 atendimentos no último ano.
A unidade da UEPG está se preparando para participar de um programa do
Ministério da Saúde para fornecimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), de medicamentos de alto custo (UNESPAR, 2019?).
Os recursos financeiros destinados aos medicamentosos da assistência
básica são independentes dos processos abertos individualmente e analisados por
uma comissão para atender a necessidade do paciente. Ana Cristina diz que “Muitos
destes medicamentos são obtidos a partir de pedido judicial, e a possibilidade da
farmácia escola da UEPG contribuir no processo de distribuição é importante”.
A Farmácia Escola da Unicentro, além das atividades frequentes, possui um
laboratório

escola

onde

realiza

análise

microbiológica

do

leite

materno.

A Farmácia Escola (Farmesc), em parceria com a Secretaria de Saúde, funciona
como mais um ponto de distribuição dos medicamentos fornecidos pelo Governo do
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Estado e distribuídos no município. Os medicamentos são entregues mediante
apresentação de receita médica válida.
Paulo Renato de Oliveira, responsável pela FE, destaca a prestação de
serviços à comunidade, os cuidados farmacêuticos, cursos e palestras voltados à
atenção farmacêutica e primeiro socorros. Ainda segundo Paulo, “A Farmácia Escola
é de grande importância para a comunidade, pois os pacientes dispõem de
atendimento com pessoal altamente qualificado, sem qualquer custo em boa parte
dos medicamentos”.
A Farmácia Escola da UEL reabriu em abril de 2013 e atualmente é
subordinada ao Laboratório de Medicamentos (LM), que também tem a finalidade de
dar suporte às atividades acadêmicas. De abril de 2013 a junho de 2019, a Farmácia
Escola teve um aumento no número de atendimentos. Por estar em reestruturação,
está sem o serviço de manipulação, mas ainda assim foram realizados 2.114
atendimentos na unidade.
Segundo Cleuza Kuwabara, diretora do Laboratório de Medicamentos, há
diferença entre estagiar em uma farmácia comercial e a Farmácia Escola.
Apesar do baixo movimento quando comparado à farmácia
comercial, vários acadêmicos relatam que a Farmácia Escola
propicia uma maior abertura em relação às possíveis práticas a
serem realizadas dentro de uma farmácia. Esse é um grande
diferencial (PFARMA, 2014 p 1)

7.2 Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)
Em 1979, a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA), localizada
no estado de Minas Gerais, atual UNIFAL, criou sua Farmácia Universitária (FarUni)
para oferecer estágio aos seus alunos. Em 2013, a FarUni passou por
reestruturação de acordo com as exigências sanitárias e do MEC para atender os
alunos do curso de Farmácia aptos a realizar o estágio (MARQUES et al., 2015).
Segundo o professor Patrick Ricardo da Silva, especialista em Homeopatia pela
Associação Brasileira de Farmácia Homeopática (ABFH) e Farmacêutico Supervisor
dos estágios da FarUni, a missão da Farmácia Escola dessa instituição de ensino é
oferecer estágio aos discentes, com um aprendizado sem vícios, de acordo com a
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legislação e com ética. A sociedade tem a vantagem de ser atendida por
profissionais capacitados eticamente e tecnicamente.
Resolução Nº 610 DE 20 DE MARÇO DE 2015 do CFF regulamenta a
Farmácia Escola (FE) como laboratório didático-especializado, um mecanismo de
extensão das Faculdades de Farmácia tornando um referencial de qualidade,
proporciona ao aluno, integração teórico-prática, a vivência profissional por meio da
prestação de serviços farmacêuticos à comunidade interna e externa à Instituição de
Ensino Superior (IES) procurando assim, trazer a realidade social para dentro da
universidade (CRF, 2015).
Para cumprir o estágio, os alunos devem completar as disciplinas de
Farmacologia para Dispensação e Farmacotécnica para Estágio em Manipulação. A
FarUni atende até 25 estagiários por semestre. É aberta ao público das 8 h às 17 h
com intervalo para almoço de 2h.
Foi implementado na universidade o Programa Dáder como metodologia para
a atenção farmacêutica realizada na FE (Farmácia Escola), sendo um protocolo que
auxilia

na

otimização

do

serviço.

O

Método

Dáder

de

Seguimento

Farmacoterapêutico foi desenvolvido pelo “Grupo de Investigación en Atención
Farmacéutica de la Universidad de Granada”, apresenta-se como uma ferramenta,
que permite ao farmacêutico seguir normas para sistematizar o atendimento
farmacoterapêutico. O Método Dáder propõe um plano de atuação com o paciente, e
consegue detectar problemas relacionados com os medicamentos (PRM) e
resultados negativos associados à medicação (RNM) (HERNÁNDEZ, et al, 2009).

7.3 Universidade Federal de Goiás (UFG)
A Farmácia Universitária da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criada
em 06 de maio de 1996, atuando no campo de ensino e pesquisa e prestando
atendimento ao público interno, externo, empresas, clínicas e hospitais, através de
pedido com receituário médico. É cobrada uma taxa de cada pedido que é calculada
por um software de gestão de farmácia. São levados em consideração os gastos
básicos, impostos e taxa técnica de serviço. A receita obtida na prestação de
serviços é utilizada na manutenção da própria farmácia. Também são prestados
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serviços de atenção farmacêutica, como aferição da pressão arterial, glicemia
capilar, temperatura corporal, avaliação da farmacoterapia e acompanhamento
farmacoterapêutico.
A Farmácia Universitária da UFG é gerida por uma fundação, responsável
pelo controle dos recursos obtidos. O estágio é obrigatório, todos os alunos do curso
de farmácia passam pela FU nos últimos semestres do curso, divididos em turmas
de até 9 alunos em cada período (matutino e vespertino). A carga horária é de 128h,
sendo o estágio realizado de segunda a quarta feira, com 4 horas diárias. Recebe 18
alunos por trimestre, totalizando 72 alunos por ano. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira das 7:00 horas as 17:45 horas. Estes dados foram fornecidos
pela farmacêutica da Universidade Federal de Goiás (UFG), Ingrid Garcia de
Santana após a autora ter entrado em contato com a universidade por meio
eletrônico.

7.4 Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)
Em parceria com a Diretoria de Saúde de São Caetano do Sul, a Farmácia
Escola da Universidade Municipal de São Caetano do Sul oferece à população da
cidade a distribuição de medicamentos manipulados gratuitamente em conjunto com
a assistência farmacêutica.
A FE possui também uns grupos de pesquisa e extensão, em que os alunos
participam sob supervisão de farmacêutico, Gonçalves et. al. (2009) avaliaram a
prática de automedicação em clientes da FE maiores de idade, por meio da
aplicação de um questionário.
7.5 Universidade Estadual Paulista (UNESP)
A Faculdade de ciências Farmacêuticas da UNESP de Araraquara possui a
Farmácia Universitária “Prof. Dr. Antônio Alonso Martinez” que foi fundada em 1974
para fornecer estágio os alunos. Em 1997, foram realizadas reformas de
infraestrutura, aumentando o espaço físico, para que recebessem mais estagiários.
Atualmente contrata 40 estagiários por ano, dos quais desenvolvem atividades como
estágio obrigatório, iniciações científicas, trabalhos de conclusão de curso, todos
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supervisionados por farmacêuticos da instituição. Seu horário de funcionamento é de
segunda à sexta feira, das 8h às 17hs.

8. Farmácia Escola no UNIFATEA
Em 2013, a então FATEA (Faculdade Integrada Teresa D’Ávila), hoje
UNIFATEA, criou o curso de Farmácia, destinado à formação de profissionais
farmacêuticos a nível de bacharelado. Em 2019 abriu o curso no período diurno. O
curso noturno e diurno são oferecidos em 10 períodos semestrais, que
correspondem a 5 anos.
Para cumprir a carga horária de estágio obrigatório, há convênios com
farmácias, drogarias, laboratórios e indústrias da região. Neste contexto, foi
observada a importância da criação da Farmácia Escola (FE), para que os alunos
recebessem a oportunidade de realizar um estágio na instituição, sob a supervisão
de professores farmacêuticos. A Farmácia Escola é um laboratório didático
especializado,

considerado

um

estabelecimento

de

saúde

destinado

à

aprendizagem integrada dos alunos, oferecendo suporte profissional aos usuários
de seus serviços (CFF, 2015)
O projeto Farmácia Escola é uma inovação baseada no design de serviço, o
qual poderá tornar o curso de Farmácia no UNIFATEA mais competitivo na região do
Vale do Paraíba. Dará oportunidade aos alunos de vivenciarem a rotina de uma
farmácia, que inclui desde o atendimento ao cliente, atenção farmacêutica, venda de
medicamentos industrializados, rotina de manipulação de medicamentos, cápsulas,
cremes, soluções, xampus, xaropes, sachês, supositórios e óvulos vaginais.
8.1 Local sugerido
Para executar este projeto será necessário um espaço para uma farmácia
onde tenha área de atendimento ao público, sala de atenção farmacêutica,
laboratórios de manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos,
laboratório de controle de qualidade, almoxarifado, banheiros feminino e masculino,
área de descarte, salas de reunião e estudos (ENFARUNI, 2016).
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É sugerido para o estudo da instalação da Farmácia Escola o antigo
alojamento Santa Teresa, atualmente desativado, que possui amplo espaço, onde
há saída para o estacionamento, o que facilitará o acesso aos usuários da Farmácia
Escola. O projeto estrutural foi elaborado de acordo com as normas do Encontro de
Farmácias Universitárias (ENFARUNI) e da RDC 50 (Anexo A), pelas alunas do
décimo período de Arquitetura, Thayla Caroline Dourado dos Santos e Monica da
Silva Ferreira sob a supervisão da coordenadora Barbara Spairemberg. A Arquiteta
Flávia Regina Rosa fez algumas sugestões na planta baixa e a Maquete eletrônica
em 3D foi realizada pelo arquiteto Bruno Ariel.
Neste espaço os alunos terão oportunidade de iniciar suas atividades como
estagiários, supervisionados por professores do curso e desenvolvem as habilidades
profissionais necessárias para o mercado de trabalho. Com o atual projeto,
pretende-se criar um espaço com a construção da Farmácia Escola UNIFATEA,
ampliando a dedicação com qualidade à saúde da população lorenense.
Está previsto que a farmácia tenha uma área de atendimento ao público, onde serão
distribuídos os medicamentos, uma área administrativa, sala da coordenação, sala
de atendimento farmacêutico, sala de administração de medicamento, laboratório de
semissólidos e líquidos, laboratório de sólidos, sala de controle de qualidade, Sala
para lavagem de utensílios e materiais de embalagens, sala de paramentação, dois
Sanitário, feminino e masculino, sala de armazenamento de insumos , área de
descarte e sala de estudos/reunião, de acordo com a Tabela 1
.
8.2 Diagnóstico da oportunidade
Observando a necessidade dos alunos do Centro Universitário UNIFATEA de
realizarem estágio na área de farmácia com supervisão de um farmacêutico
professor da instituição e oferecer à população de Lorena e região, uma farmácia
com medicamentos a preços acessíveis, serviço de aferição de pressão arterial,
aferição de glicemia capilar, atenção farmacêutica, farmácia clínica, foi criado o
projeto da Farmácia Escola. A FE é uma ferramenta para o aprendizado do aluno o
qual entrará em contato com o paciente, usuário da farmácia, podendo o aluno
interagir com o paciente no momento da entrega do medicamento, exercendo a
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atenção farmacêutica. Através da atenção farmacêutica o usuário se conscientizará
da importância do uso racional dos medicamentos e terá como prioridade a
orientação e acompanhamento farmacoterapêutico feita pelo farmacêutico com o
usuário do medicamento (RBCF, 2008).
De acordo com a ANVISA, a Farmácia Escola ou Farmácia Universitária é
uma das modalidades de Farmácia comunitária, tendo assim que seguir as mesmas
normas e a mesma legislação.
A Farmácia Escola oportuniza o aluno a aprender de maneira interdisciplinar
e multidisciplinar, pois abrange as matérias como farmacologia, farmacotécnica,
atenção farmacêutica, administração, homeopatia, bioquímica. Nesta postura
multidisciplinar e interdisciplinar irá desenvolver a competência em atendimento. A
Farmácia Universitária forma o tripé entre Campo de ensino, pesquisa e extensão,
de acordo com a tecnologia e inovação. O Aluno passa a ter uma visão mais crítica
e ativa em relação à sociedade, participando assim da sua própria formação.

9. Plano de Desenvolvimento do Projeto
O embasamento teórico foi realizado por meio de levantamento bibliográfico
de artigos no banco de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e
periódicos UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) com a utilização das
palavras chaves: Farmácia escola; Farmácia universitária; Atenção farmacêutica;
estágio obrigatório em farmácia; legislação para farmácia escola entre os anos de
2009 a 2019, os critérios de exclusão foram artigos que não apresentaram em seu
conteúdo assuntos diretamente relacionados à Farmácia Escola e anteriores à 2009.
Seguindo tais critérios, foram encontrados 14 artigos, apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Artigos selecionados do levantamento bibliográfico nas bases de
dados.
ANO

TÍTULO

AUTOR

2009

Prática de automedicação entre
usuários de uma farmácia de
manipulação

GONÇALVES, D. et al.
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2009

2009

2009

2010

Método Dáder Manual de
seguimento farmacoterapeutico

Acompanhamento
Farmacoterapêutico de Pacientes na
Farmácia-Escola da Universidade
Federal de Alfenas
A Farmácia Escola no Brasil:
estado da arte e
perspectivas
Metodologia de estudo de casos
aplicada à logística

HERNÁNDEZ, D. S.;
CASTRO, M. M. S.,
DADER, M. J. F.

MARQUES, L. A. M. et al

SATURNINO, L. T. M;
FERNÁNDEZ, L
BRANSKI, R. M.;
FRANCO, R. A. C.,
JÚNIOR, O. F. J.
DANTAS, S.C.C.

2011

Farmácia e Controle das
Infecções Hospitalares

2011

Design de Serviços,
Comunicação e Inovação social: um
estudo sobre serviços de atenção
primária à saúde

FREIRE, K. M.; DAMASIO, V.
M. M.; ROCHA, E. P.G

2011

Das boticas aos cuidados
farmacêuticos: perspectivas do
profissional farmacêutico

PEREIRA, M. L.;
NASCIMENTO; M. M. G

2012

Service design como meio de inovação
em organizações prestadoras de
serviços: caso do Hospital Moinhos de
Vento

TROIAN, T.A.; COSTA,
F.C.X

2015

Farmácia- Escola “Prof. Dr. Antônio
Alonso Martinez”: Atualização,
melhoria e desenvolvimentos de
formulações cosméticas

2015

Farmácia universitária – um
estabelecimento de saúde há 35 anos
formando profissionais

2016

Propriedade da farmácia
comunitária em Portugal:
Experiência profissionalizante na
vertente de farmácia comunitária e
investigação

PAIVA, M.G.B; CORREA, M.A

MARQUES, L. A. M. et al

COSTA, A.E.R.
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Design thinking: inovação em negócios
VIANNA, M. et al.

2018

2018

A importância da Farmácia
Universitária frente aos serviços
clínicos prestados à comunidade

VIEIRA, B. et al.

Fonte: a autora

Para apoio do embasamento legal, foram seguidas as legislações ditadas
pelos órgãos sanitários e legisladores como ANVISA, CRF, CFF.
O projeto de prototipagem da Farmácia Escola é um estudo de caso
desenvolvido com base no design de serviço, que aplica as habilidades e processos
para o desenvolvimento de serviços, inovando com uma proposta de trabalho para
atender as necessidades de estágios dos alunos e atender a população com uma
farmácia inovadora. Caso o protótipo seja transformado em plano de ação, serão
ofertadas vagas de estágio aos alunos em um local que desenvolva competências
de atenção farmacêutica e valores profissionais de maneira ética, sob supervisão de
professores farmacêuticos.
9.6. Método
A metodologia utilizada é um estudo de caso, que é utilizada quando
pesquisadores pretendem obter dados qualitativos de determinado evento,
especificado no objetivo, com análise detalhada dos elementos obtidos. O processo
normalmente ocorre seguindo cinco etapas (BRANSKI et al., 2010).


Delineamento de pesquisa: o primeiro passo é identificar o assunto a ser
estudado e delimitar o máximo possível para garantir que o conteúdo não
escape do tema inicial. Além disso, um objetivo bem definido auxilia no
levantamento bibliográfico.



Desenho da pesquisa: é nesta etapa que o pesquisador desenvolve suas
hipóteses em relação ao seu trabalho. Com isso, são definidos e
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selecionados casos, procedimentos, instrumentos e levará o autor do trabalho
à sua metodologia.


Preparo e coleta de dados: antes de coletar os dados é necessário que o
pesquisador possua o máximo de informações prévias em relação ao seu
caso. Os instrumentos e procedimentos irão variar de acordo com o objetivo,
mas o protocolo escolhido deve sempre ser seguido à risca e o material
organizado para que não se percam dados.



Análise dos casos: após toda a coleta realizada, os dados devem ser
avaliados criticamente, passando por comparações e revisões até levar o
pesquisador às conclusões finais.



Elaboração de relatório: o desenvolvimento do relatório deve ocorrer
concomitantemente à análise dos dados e deve ser apresentado dentro das
normas exigidas, de forma que os resultados estejam claros e coesos
(BRANSKI et al., 2010).
Para este trabalho é necessária uma equipe multidisciplinar, desenvolvendo

as competências individuais dos alunos e direcionando para o estágio curricular.
Este projeto se baseia nas exigências sanitárias atuais e seguirá as normas do
Manual com padrões mínimos exigidos para a montagem de Farmácia Universitária,
votado em plenária do VIII ENFARUNI - Encontro Nacional de Farmácias
Universitárias (ENFARUNI, 2016).
Para este trabalho é necessária uma equipe multidisciplinar, desenvolvendo
as competências individuais dos alunos e direcionando para o estágio curricular.
Este projeto se baseia nas exigências sanitárias atuais e seguiu as normas do
Manual com padrões mínimos exigidos para a montagem de Farmácia Universitária,
votado em plenária do VIII ENFARUNI - Encontro Nacional de Farmácias
Universitárias.

9.2 Método para prototipagem
O desenvolvimento do protótipo da FE foi baseado nos estudos de Freire
(2011) utilizando as etapas do design thinking de Serviço que tem como base a
imersão, ideação e prototipação.
35

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

Etapa 1: Imersão
Na etapa 1, denominada imersão, foi realizada a identificação da
oportunidade.
Conforme a obrigatoriedade de estágio curricular para os alunos do curso de
farmácia, em farmácias e drogarias sob a supervisão de farmacêutico, identificou-se
a oportunidade de campo de pesquisa e aprendizado, no qual os alunos poderão
prestar atendimento farmacoterapêutico a população sob a supervisão de docentes
da instituição de ensino.
Etapa 2: Ideação
Para o desenvolvimento do projeto, iniciou-se a análise de um espaço
possível e adequado para a prototipagem da FE. Considerando-se o espaço de um
alojamento desativado ao lado da quadra poliesportiva do centro universitário,
contexto desta pesquisa, idealizou-se a planta baixa partindo da planta original
mostrada no anexo B. Foi envolvida uma equipe de alunas do último ano de
arquitetura sob a supervisão da coordenadora do curso para desenvolvimento da
planta baixa destinada à FE. Também foram envolvidos uma arquiteta de São José
dos Campos e um arquiteto da empresa NAVA arquitetura e urbanismo. Nesta fase
foram importantes as reuniões e o esboço do projeto (Anexo C).
A criação da FE poderia disponibilizar pesquisa e estágio para os alunos do
curso de farmácia, como um diferencial para o centro universitário, tornando-o mais
competitivo na área acadêmica. A população teria um atendimento farmacêutico,
especializado com a manipulação de medicamentos alopáticos, homeopáticos,
cosméticos e industrializados, com atenção Farmacêutica e preços mais baixos que
o mercado. Precisaria de áreas para reuniões, administrativo, técnica com
laboratórios e atendimento.
Etapa 3: Prototipagem da Farmácia Escola
Realizou-se o desenvolvimento de esboços, organização das ideias, com
alterações para posterior finalização do protótipo (Anexo D)
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O protótipo da FE foi realizado de acordo com as exigências sanitárias
demonstradas no Anexo A. A maquete do projeto foi desenvolvida com software de
modelagem 3D que ilustra todos os espaços da FE no Anexo E.
10. Análise e proposta de recomendação
Conforme descrito, a Farmácia Escola não é uma obrigatoriedade legal,
porém recomenda-se sua implantação no Centro Universitário, sendo ela uma
inovação no curso de Farmácia, que servirá de campo de estágio para os
acadêmicos, que poderão desenvolver a pesquisa e extensão. Sendo a Farmácia
um estabelecimento de saúde, pode prestar serviços farmacêuticos à comunidade,
contribuindo com a promoção de saúde e do uso racional de medicamentos. Com
isso, o curso de Farmácia do Centro Universitário poderia se tornar mais atrativo.
Para a concretização do projeto deverão ser seguidos os padrões mínimos ditados
pelo ENFARUNI, estando assim o Centro Universitário em acordo com as normas
sanitárias, do MEC e do CRF, cumprindo seu dever de instituição de ensino
comprometida com seu dever social.

11. Considerações finais
Após o levantamento de dados e o estudo sobre FE, observou-se a
importância de criar um ambiente de estágio e pesquisa dentro da IES para os
alunos do curso de Farmácia do UNIFATEA, onde os alunos poderão fazer o estágio
curricular e desenvolver trabalhos de pesquisa. Para demonstração do espaço ideal
de acordo com a legislação, foi realizada a prototipagem da farmácia escola com o
envolvimento de uma equipe multidisciplinar, utilizando como base um espaço
preexistente no centro universitário.
Muitas vezes é preciso desconstruir os modelos existentes para permitir a
reconstrução de novos modelos de qualidade para elevar o status em uma
instituição de ensino, aumentando assim a qualidade do ensino, agregando
comprometimento social.
O objetivo de prototipagem da FE foi alcançado por meio da elaboração das
plantas baixas e em 3D.
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Os próximos passos para execução e implantação da FE poderão ser
realizados

em

pesquisa

futura

por

meio

da

análise

financeira

para

o

desenvolvimento da obra e colocar a farmácia escola em funcionamento, elevando
assim o status do centro universitário, tornando-o mais competitivo e atendendo à
necessidade de estágio curricular dos alunos do curso de farmácia e oferecendo um
atendimento diferenciado à população.
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ANEXO A – Normas RDC 50 para o estabelecimento de uma farmácia
comunitária
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ANEXO B – Planta Original do Alojamento
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ANEXO C – Desenvolvimento do Projeto
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ANEXO D – Plantas baixas da Farmácia Escola
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ANEXO E – Projeto 3D da Farmácia Escola com alteração da área de
atendimento

Vista área da Farmácia Escola
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Vista aérea da entrada da farmácia, área de distribuição e fachada

vf
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Vista da lateral da fachada e área administrativa

Vista frontal da entrada da Farmácia Escola
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Vista global do prédio com a visualização da porta para recebimento de
mercadoria

Vista do jardim, laterais externas dos laboratórios (esquerda) e área
administrativa (direita)
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Área interna de distribuição de medicamentos e entrada restrita de acesso aos
Laboratórios

Vista externa dos laboratórios retirando as paredes para a visualização
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E

Vista externa dos vestiários, banheiros e área de atendimento retirando as
paredes para a visualização

Vista externa da area administrativa, sala de atendimento farmacêutico, sala de
reuniões e sala de estudos retirando as paredes para a visualização
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Vista aérea parcial dos laboratórios

Vista aproximada do laboratório
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Vista superior dos vestiários, DML, e
Banheiro

Vista do DML, vestiários e banheiro
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Área de dispensação

Vista aérea da copa e da sala de atendimento Farmacêutico
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Área administrativa

Sala de estudos
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Vista da sala de reuniões e sala de estudos
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