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RESUMO 
 
 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que a partir da reflexão sobre a vivência dos 
farmacêuticos residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família da Universidade Federal do Paraná, foi elaborada uma proposta para o 
ensino da Atenção Básica à Saúde na graduação de Farmácia tendo o território 
como ambiente para a formação. Esta reflexão tomou por subsídio teórico a revisão 
de literatura sobre a atual conjuntura da educação, o ensino na área de saúde e a 
formação do farmacêutico. Foram considerados pontos-chave para a atuação do 
farmacêutico na atenção básica a territorialização, as visitas domiciliares, as 
instituições de ensino locais, as atividades na Unidade de Saúde, a participação no 
programa de Hipertensos e Diabéticos e em outros programas e as atividades de 
Promoção da Saúde. Também foram levantadas as dificuldades e situações 
relacionadas à graduação que permearam as atividades dos sujeitos da pesquisa. 
Formulou-se uma proposta fundamentada pela cooperação, comunicação, 
documentação e afetividade com base na realidade e na prática de campo, de forma 
crítica, reflexiva e ciente dos seus limites e inacabamento. Sugeriu-se ter o 
Planejamento Estratégico como referencial para as ações e a metodologia de 
Estimativa Rápida para o diagnóstico dos problemas. Foram propostas atividades 
transversais e interdisciplinares durante a graduação, bem como estágio e atividade 
complementares relacionadas à pesquisa e extensão. 
Palavras-chave: Ensino Farmacêutico; Farmácia; Educação; Atenção Básica à 
Saúde; Residência Multiprofissional em Saúde. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
PROPOSAL FOR TEACHING A BASIC HEALTH CARE PROGRAM DURING THE 

PHARMACY 
 
 
This monography is about a qualitative research that, from the reflection of the 
resident pharmacists on the Multi-professional Residence Program in Family Health 
of the Federal University of the State of Paraná, intended to elaborate a proposal for 
teaching a Basic Health Care program during the Pharmacy graduation having the 
Territory as its environment. This reflection had its theory based on the literary 
revision about today’s education status, education in the health area and the 
graduation of the pharmacist. There were key points that were considered for the 
performance of the pharmacist on Basic Health Care, such as the “Territorialização”, 
the Home Visits, the local Institutions of Education, the activities in the Health Unit, 
the participation on programs of Hypertension and Diabetes and in other programs 
and the activities in Health Promotion. The difficulties and some situations related to 
the graduation were also considered and those were included in the activities of the 
research. A proposal was then made based on the cooperation, communication, 
documentation and affectivity reflected on the reality and on the field researches, in a  
critical, reflexive way, being aware of its limitations and continuity. It was suggested 
that the Strategical Planning should be used as a reference for the actions and the 
methodology for a Fast Estimative for the diagnosis of the problems. Some 
transversal and multidisciplinary activities were proposed for the duration of the 
Pharmacy Course, as well as internship and complementary activities related to 
research and extension.  
Key Words: Pharmacy Teachings; Pharmacy; Education; Basic Health Care; Multi-
Professional Residence Health. 
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  1 INTRODUÇÃO 

 

 Ensinar “não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2005, p.47). Com base 

nestas palavras do professor Paulo Freire, este trabalho pretende apresentar uma 

proposta de inserção do ensino da Atenção Básica na Farmácia. 

 A Atenção Básica é aqui compreendida como o primeiro nível de atendimento 

à saúde, o primeiro contato das pessoas com o serviço de saúde. A Atenção Básica 

apresenta-se como a base do sistema de saúde, onde prevalecem e são resolvidos 

de 70 a 90 por cento dos problemas de saúde. 

 A Atenção Básica deve ser organizada seguindo os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), de acesso universal, atendimento integral e 

igualitário, com equidade, hierarquizado e descentralizado e com controle social. É 

fundamentado pela determinação social do processo saúde e doença, pela 

Vigilância em Saúde e trabalho em equipe multiprofissional, integrado e 

interdisciplinar. E neste espaço o farmacêutico deve se integrar dentro do seu 

âmbito de atuação. 

 O âmbito farmacêutico na segunda metade do século XX foi marcado por 

ambientes de disputas, crises e conflitos internos e externos, nas questões políticas 

e profissionais, técnicas e sociais. Com relação à política de medicamentos que o 

Brasil adotou neste período, BERMUDEZ (1995) apontou uma vertente decorrente 

de reivindicações da sociedade civil, da qual se destacou a luta pela constituição de 

uma Indústria Farmoquímica estatal para suprimento de medicamentos no Brasil, 
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inclusive desenvolvimento e produção de matérias primas. Face ao surgimento dos 

programas de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o Brasil criou a  Central de  Medicamentos (CEME) através do Decreto nº 68.806 em 

junho de 1971, “cujo objetivo principal era facilitar o acesso da população a 

medicamentos básicos, e contribuir, dessa forma, para a recuperação e manutenção 

da saúde” (MADALOZZO, 1999, p.32).  

 A desarticulação relacionada às atividades de desenvolvimento da indústria 

farmacêutica nacional promoveu um processo de desmonte e gerou um modelo de 

desenvolvimento dependente de tecnologias externas. A organização da CEME 

estava distribuída em cinco subsistemas interligados e interatuantes: o subsistema 

de Informação, o de Produção, o de Distribuição, o de Pesquisa científica e o de 

Avaliação e Controle. Com o tempo a CEME passou a ser uma grande distribuidora 

de medicamentos, até sua extinção na década de 1990. Se não bastasse a luta 

constante para a formulação de uma política de medicamentos e independência 

tecnológica no setor farmacêutico, as relações envolvendo a Farmácia passaram por 

uma crise atribuída ao distanciamento do setor farmacêutico e hospitalar com a 

saúde, pois atuou sob uma ótica empresarial capitalista centrado na área 

tecnológica, que visava apenas o lucro e a formação de acordo com as 

necessidades do mercado (ZUBIOLI, 1992; BERMUDEZ, 1995; SANTOS, 1999). 

 A descaracterização do farmacêutico como integrante da equipe de saúde foi 

colocada por SANTOS (1999): ele passou da formação tecnicista ao distanciamento 

da atuação hospitalar. O grande espaço de atuação do farmacêutico sempre foi a 

Farmácia, que no Brasil é extremamente liberal, e que, segundo ZUBIOLI (1992) é 

mal regulamentada, fiscalizada e em quantidade excedente ao necessário.  



 11

 As Análises Clínicas, que foram inseridas no currículo farmacêutico com o 

objetivo de somar e valorizar a profissão, passaram a ser ponto de discórdia e 

conflito entre a categoria. Figuraram neste período tentativas de se excluir a 

necessidade de farmacêutico nas farmácias, fundamentadas na ausência do 

profissional e quando presente, sem autonomia para exercer a profissão. Inclui-se 

ainda , o  “sobrenome”  dado  ao  profissional  que  não  era apenas farmacêutico, e 

sim, farmacêutico-bioquímico (muitas vezes, apenas bioquímico), farmacêutico-

industrial, farmacêutico hospitalar e assim sucessivamente, de acordo com a 

atuação do profissional; os que se formaram farmacêutico “apenas” eram 

discriminados pelos próprios farmacêuticos (SANTOS, 1999). 

 O acúmulo gerado na década de 1980, através de discussões e eventos 

relacionados ao âmbito farmacêutico e a sua formação, de acordo com 

FENAFAR/ENEFAR (1996), contribuíram para “redefinição da identidade profissional 

e social do Farmacêutico, bem como da elaboração do conceito de Assistência 

Farmacêutica” (FENAFAR/ENEFAR, 1996, p.14). 

 Com o processo de redemocratização do Brasil e um período de reformas, 

novos olhares se apresentavam para a Farmácia. A constituição do SUS em 1990 e 

sua estratégia de implantação através de Normas Operacionais Básicas, Normas de 

Assistência à Saúde e Pacto pela Saúde, passando pela Atenção Básica à Saúde e 

o Programa de Saúde da Família, a criação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre medicamentos, a Política 

Nacional de Medicamentos e a Conferência Nacional de Medicamentos e 

Assistência Farmacêutica aproximaram o farmacêutico novamente da saúde e do 

SUS. Por outro lado, em meados da década de 1990, a reforma da Educação com a 
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nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que extinguiu os 

Currículos Mínimos para a graduação e apresentou as Diretrizes Nacionais 

Curriculares (DNC) para o Curso de Farmácia, trouxeram a Farmácia a novas 

reflexões e possibilidades na formação do farmacêutico. 

 Neste sentido considerou-se necessária a revisão de literatura sobre a 

conjuntura educacional do Brasil, da Saúde e da Farmácia, assim como sobre a 

Atenção Básica à Saúde, para elaborar este trabalho. Trabalho este que parte das 

experiências dos farmacêuticos residentes do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Paraná 

(PRMSF/UFPR), que durante dois anos atuaram em um município da região 

metropolitana de Curitiba/PR, em equipes multiprofissionais em Unidades de Saúde 

(US), sob a lógica da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

 Com base neste referencial e contexto apresentado formulou-se uma 

proposta para a inserção do Ensino da Atenção Básica no curso de graduação em 

Farmácia, baseada na vivencia prática, cooperativa, crítica e reflexiva e 

metodologicamente apoiada pelo Planejamento Estratégico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Elaborar uma proposta para o ensino da Farmácia tendo o Território como 

ambiente para a formação, considerando as atividades que envolvem a Farmácia na 

atenção básica à saúde. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar as atividades realizadas pelos residentes farmacêuticos do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFPR na 

atenção básica. 

 Contextualizar a relação entre a formação acadêmica e o serviço de saúde 

 Apontar formas de integração da atenção básica no currículo de Farmácia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CONJUNTURA DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 Nos últimos anos, o Brasil vem passando por diversas mudanças políticas, 

passou inclusive por uma mudança de regime de governo, a partir da década de 

1980, passou de um período de governos militares e sem eleições diretas, para um 

regime com eleições diretas e de abertura política. Nesse período foi promulgada 

uma nova Constituição, em 1988, que tratou de importantes temas dando suas 

bases e princípios essenciais. Entre os temas tratados, a Educação esteve presente. 

 A Educação no Brasil é um direito de todos e dever do Estado e da Família, e 

deve preparar a pessoa para o exercício da cidadania e qualifica-la para o trabalho. 

Entre seus princípios está a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; e o pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas. As Universidades devem seguir o principio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988). 

 O texto constitucional apontou os princípios e objetivos da Educação 

Nacional, porém deveria ser promulgada uma legislação que operacionalizasse e 

que fundamentasse a organização do Sistema Educacional Brasileiro. Este processo 

demorou quase uma década e não aconteceu de forma ordenada. Segundo CUNHA 

(2003, p.37), o governo adotou como estratégia o encaminhamento, em legislações 

separadas, de importantes temas entre os quais “o acesso aos cursos de 

graduação, o poder docente na gestão universitária, o Conselho Nacional de 

Educação, a avaliação e o formato institucional”. 
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 Apenas em dezembro de 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). A discussão do texto da lei estava sendo feita 

paralelamente em dois projetos, um de tramitação na Câmara dos Deputados e 

outra no Senado Federal. Segundo CUNHA (2003), o governo apoiou o projeto do 

Senado Federal, mas temas importantes foram deixados de lado para serem 

projetos de lei específicos ou foram tratados genericamente. 

 Entre as legislações importantes que foram promulgadas antes e separadas 

da LDBEN, tem-se a Lei nº 9.131 de novembro de 1995, que instituiu o Conselho 

Nacional de Educação (CNE)1 e uma proposta de avaliações periódicas das 

instituições e dos cursos de nível superior. 

 Com este novo aparato legal, a Educação Nacional, especialmente a 

Superior, passa a ter em seu cotidiano a vinculação ao Conselho Nacional de 

Educação, a Avaliação das instituições e cursos, o Plano Nacional de Educação 

(PNE) e as Diretrizes Nacionais Curriculares (DNC). 

 A educação no final do século XX passou por uma “expansão: o fenômeno do 

surgimento de uma multiplicidade de tipos de estabelecimentos acadêmicos com 

formatos institucionais, vocações e práticas acadêmicas bastante diferenciadas” 

(MARTINS, 2000, p. 41). O mesmo autor aponta ao mesmo tempo a estagnação do 

setor público. 

 A própria legislação passou a diferenciar as instituições e os cursos. As 

instituições passaram a se classificar em Universidades, Universidades 

                                                 
1 O Conselho Nacional de Educação tem seus membros indicados pelo Presidente da República, 
após consulta a sociedade civil. A configuração do CNE, em sua maioria tem sido composto por 
representantes de escolas, faculdades e universidades privadas. “Tornando-se maioria, eles 
passaram a legislar em causa própria” (CUNHA 2003, p. 47)  
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Especializadas, Centros Universitários, Centros Universitários 

Especializados, Faculdades Integradas e Faculdades, Institutos Superiores ou 

Escolas Superiores e Centros de Educação Tecnológica. Os cursos também foram 

diferenciados, podendo ser: Cursos de Graduação, Cursos Seqüenciais, Curso 

Superior de Formação Específica e Curso Superior de Complementação de Estudos.    

 Todo esse processo, aparentemente desarticulado, traz consigo a inserção 

da pauta Educação em organismos controladores do sistema financeiro e econômico 

mundial, como o Banco Mundial que em 1995, que segundo FERNANDES (2001) 

emitiu um documento sobre Educação. Para SILVA JÚNIOR e LIMA (200-) o 

entendimento da Educação como serviço, e não mais como um direito social, abriu 

espaço para sua inserção na pauta da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

através do Acordo Geral de Comércio e Serviços (GATS/AGCS)2.  

 FERNANDES (2001) reforça esta discussão quando expõe sobre a inserção 

da Educação na pauta de organismos internacionais: 

Estão nas discussões realizadas nos Estados Unidos, através da OCDE – 
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico e na 
Europa, através da ERT – Mesa Redonda Européia dos Industriais. Estes 
organismos procuram definir o novo perfil da Universidade do Século XXI 
voltado a privilegiar as demandas ou as necessidades de mercado. 
(FERNANDES, 2001, p. 4)  

 Com estas influências a Educação Nacional vem se construindo, e ao 

privilegiar as necessidades de mercado, verificou-se uma vasta expansão dos 

cursos e das mais variadas formas, como já foi discutido. Outra influência do 

comércio na educação são os sistemas de avaliação, que prevêem ranqueamento, 

premiações e punições. Mas o Brasil não conseguiu consenso sobre sua política de 

                                                 
2 Em 2003 foi lançado mundialmente um abaixo assinado para a retirada total da Educação da pauta 
do GATS, este documento se encontra em <http://www.gatswatch.org/educationoutofgats>  
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avaliação do ensino superior, que é importante, mas não deve seguir normas e 

regras de mercado. 

 A construção de uma política de avaliação institucional iniciou-se no Governo 

Itamar Franco (1992-1994), através do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (Paiub), que resultou de uma “parceria entre a Secretaria 

de Ensino Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) e alguns setores das 

universidades brasileiras” (GOMES, 2003, p.133). Já o Exame Nacional de Cursos 

(ENC), criado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), segundo 

GOMES (2003) não teve o mesmo processo de formulação e implementação que o 

Paiub, excluindo um dos princípios essenciais para o sucesso daquele programa, 

pois, as “associações representativas dos diversos setores universitários, assim 

como outros atores do campo do ensino superior, foram excluídos da sua 

formulação” (GOMES, 2003, p. 136). Em seguida, no governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003 – atual), aboliu-se o ENC e instalou-se, através da Medida Provisória nº 

147/2003, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que 

avalia através do perfil do corpo docente, das instalações físicas e da organização 

didático-pedagógica e avaliação dos estudantes3.  

 As duas últimas experiências excluíram da construção do sistema de 

avaliação a comunidade acadêmica (professores, dirigentes, estudantes, pais e 

sociedade civil organizada de forma geral), estabelecendo-se como uma política de 

                                                 
3 A avaliação dos estudantes é efetuada através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(ENADE) é uma prova realizada por amostragem no primeiro e último ano de cada curso de 
graduação. Ele vem em substituição ao Provão, que era a prova realizada pelos estudantes na 
vigência do ENC. Estes instrumentos sempre foram alvos de constantes criticas devido sua 
metodologia e incentivo a competição entre as instituições, inclusive com premiações com bolsas, 
automóveis entre outros privilégios para quem conseguisse destaque.   
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governo. Qual será o sistema de avaliação com um novo governante? Não se pode 

prever. 

 A exclusão da comunidade acadêmica aconteceu em todo o processo de 

elaboração e implementação da Política Educacional Brasileira. Um exemplo claro 

disso é a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), previsto no artigo nº 

214 da Constituição Federal, “de duração plurianual, visando à articulação e ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do 

Poder Público” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988).  

 O PNE4 foi instituído somente em janeiro de 2001 pela Lei nº 10.172. Antes 

disso a comunidade acadêmica, que já se organizava através do Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública e tinha realizado desde 1996 Congressos Nacionais de 

Educação (CONEDs), elaborou o seu Plano Nacional de Educação5 em 1998, em 

Belo Horizonte – MG, durante o II CONED. Segundo VALENTE & ROMANO (2002) 

o PNE (Proposta da Sociedade Brasileira) foi encaminhado ao Congresso Nacional. 

Sua discussão foi iniciada em novembro de 1998, por pressão popular, sendo 

aprovado mais de dois anos depois, com muitas alterações. O plano aprovado ainda 

sofreu vetos importantes, descaracterizando-o como plano e transformando-o em 

uma carta de intenções, como expuseram VALENTE & ROMANO (2002): 

Na mensagem n° 9, de 9/1/2001, na qual comunica os vetos ao parlamento, 
o presidente da República confessa que sua posição ante a matéria foi 
ditada pela área econômica do governo e não pelos seus auxiliares e 
organismos diretamente responsáveis pela educação. As razões da política 

                                                 
4 A LDBEN de 1996 discorreu sobre o PNE: Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se 
um ano a partir da publicação desta Lei. § 1º. A União, no prazo de um ano a partir da publicação 
desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e 
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos.  
5 O PNE elaborado durante o II CONED foi denominado “Proposta da Sociedade Brasileira”, 
construído após amplas discussões da comunidade acadêmica em mesas, apresentação de 
trabalhos, comunicações e plenárias. 
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ditada pelo FMI determinaram, na verdade, a decisão presidencial e não 
quaisquer considerações de ordem "interna". (VALENTE & ROMANO, 2002) 

 E diante de todo esse processo, as Instituições de Ensino Superior (IES) 

passaram e estão passando por um processo de mudança de um sistema de 

formação fundamentado no Currículo Mínimo para as DNC. Apresentam-se ainda, 

propostas de Reforma Universitária, que teve seus altos e baixos nos últimos quatro 

anos, tendo em vista a própria desorientação do MEC, que está no seu terceiro 

ministro neste período. Ao mesmo tempo, a organização da sociedade estabelecida 

com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública está cada vez mais dificultada. 

 Pode se concluir que é um momento de crise, ou conflito, em que as idéias 

estão postas, mas enquanto governo e sociedade não trabalharem em conjunto para 

a construção de um Sistema Nacional de Educação e superação dos embates para 

a construção de uma educação superior universalista, a Educação continuará à 

margem da sociedade. Não basta apenas aumentar as estatísticas de acesso, mas 

também integrar as IES com a prática e a realidade social. MARTINS (2000) 

contribui com este pensamento ao expor que:  

Se o fenômeno da elitização, no início, se identificava pelo reduzido número 
de instituições e de vagas, a evolução do sistema, decorrente da dinâmica 
social e do aumento das possibilidades de acesso da população às 
oportunidades educacionais mais avançadas, introduziu, paulatinamente, 
novos mecanismos de discriminação e de distinção social, especialmente 
aqueles ligados ao recorte público/privado, universidade/instituição isolada, 
ensino de elite/ensino de massa, cursos dominados por camadas 
privilegiadas socialmente/cursos que absorvem um público socialmente 
heterogêneo, graduação/pós-graduação, etc. (MARTINS, 2000, p. 57) 
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3.2 FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE  

  A formação na área da saúde vem passando por profundas 

transformações. De acordo com as DNC deixa de ser organizado em Currículos 

Mínimos e passa à Projetos Pedagógicos.  

 O século XX foi caracterizado por um modelo educacional onde a Ciência 

refletia a expansão do capitalismo com grande influência do Taylorismo6 e 

positivismo representado no modelo flexineriano7 e alavancados pelos acordos 

MEC-USAID (United States Agency for International Devolopment) que previam 

dispendiosos financiamentos executados por organismos internacionais. A 

impessoalidade, o tecnicismo e a neutralidade da ciência estiveram bastante 

presentes neste período, como colocou FEUERWERKER (2000, p.19), “para 

conhecer o verdadeiro ser do universo, a ciência positivista propôs que se 

abandonassem por completo todas as sensações e impressões, desejo e afetos, 

tudo se apresenta como subjetivo. Isso porque a subjetividade não permitiria que se 

elaborassem proposições cientificas rigorosas  e universais”. 

 SANTOS (1999) discorre sobre estas características: 

Com uma concepção epistemológica fundamentada no positivismo, 
transferem-se para o currículo as concepções de eficiência, racionalidade, 
divisão de trabalho e produtividade, conceitos que são extraídos das teorias 
tayloristas de produção industrial. Nesta concepção, o método e a instrução 
são valorizados em detrimento da articulação ideal entre método e 
conhecimento, ou seja, a conseqüente explicitação do método da 
construção deste conhecimento. A ideologia, o conhecimento sua 
historicidade e a relação de controle e poder emanada destas dimensões 
são ignoradas no currículo tecnicista. (SANTOS, 1999, p. 19) 

                                                 
6 Termo criado a partir da teoria de Frederick Winslow Taylor, a qual foi denominada, Administração 
Cientifica. Baseava-se na divisão do trabalho, no aumento da produtividade com redução de tempo e 
custos. 
7 Modelo Flexineriano: baseava-se em um estudo realizado por Abraham Flexner nos Estados Unidos 
e publicado em 1910. Baseava-se, entre outras coisas, pela valorização excessiva das ciências 
básicas, atenção curativa, a segmentação, o ensino em hospitais. 
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 Diante deste cenário são elaborados os Currículos Mínimos caracterizado 

segundo o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras 

(ForGRAD) da seguinte forma: 

cursos com elevadíssima carga horária, número excessivo de disciplinas 
encadeadas em sistema rígido de pré-requisitos, em cursos estruturados 
mais na visão corporativa das profissões do que nas perspectivas da 
atenção para com o contexto científico-histórico das áreas do conhecimento, 
do atendimento às demandas existentes e da indução de novas demandas 
mais adequadas à sociedade (ForGRAD, PLANO NACIONAL DE 
GRADUAÇÃO, 1999). 

 Mesmo durante a vigência do Currículo Mínimo, já se ensaiavam mudanças 

na formação na área da saúde, impulsionados, principalmente, pelo movimento de 

Reforma Sanitária8. FEUERWERDER (2002, p.16) discorreu sobre os objetivos da 

Reforma Sanitária e a formação dos profissionais de saúde, cuja ênfase passaria a 

ser a promoção à saúde e prevenção das doenças em um sistema universal, 

eqüitativo e de qualidade. Nesse contexto, a Universidade estivesse “aberta às 

demandas sociais, capaz de produzir conhecimento relevante e útil para a 

construção do sistema de saúde” e formando profissionais “críticos, capazes de 

aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social”. 

Colocou ainda que essas mudanças são profundas e que vão além da mudança de 

concepções e práticas e envolvem-se em relações de poder em todos os seus 

níveis. 

 O movimento de mudança precisava de fundamentação legal para sua 

efetivação. Isso só ocorreu após a redemocratização do Brasil e a celebração da 

Constituinte de 1988. A partir desse momento instalou-se uma sucessão de 

                                                 
8 Importante movimento social brasileiro iniciado na década de 1970, “resultado de um grupo de 
profissionais da saúde que se uniu para propor alternativas para a construção de um novo sistema de 
saúde com características mais democráticas” (NORONHA, SOPHIA, MACHADO, 2002, p.12) 
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reformas requeridas pelo Estado Brasileiro. E neste processo foram estabelecidas 

as DNCs fundamentados na Lei nº 9.131/95 e Lei nº 9.394/96. 

 Estas leis colocaram que as IES, dentro de sua autonomia, devem fixar seus 

currículos e programas de acordo com diretrizes gerais (Lei 9.394/96, Art. 53º, Inciso 

II). As quais são as atribuições da Câmara de Educação Superior (CES) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que “deverá deliberar sobre as diretrizes 

curriculares proposta pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de 

graduação” (Lei 9.131/95, Art. 1º). 

 Fazendo cumprir a legislação, no final do ano de 1997 são emitidos o Parecer 

776/97 e o Edital nº4/97, que buscam dar orientações gerais sobre as DNC. 

 No parecer 776/97 são caracterizadas as DNC, de forma geral, de acordo 

com a LDBEN. O parecer aponta para a flexibilização na organização dos cursos e 

carreiras e ressalta “a necessidade de uma profunda revisão de toda a tradição que 

burocratiza os cursos e se revela incongruente com as tendências contemporâneas 

de considerar a boa formação no nível de graduação como uma etapa inicial da 

formação continuada” (PARECER 776/97). O parecer ainda observa os seguintes 

princípios: 

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na 
composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos 
currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a serem 
ministradas; 
2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-
aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de 
conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não 
poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;  
3) Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 
graduação; 
4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de 
exercício profissional e de produção do conhecimento, [...]; 
5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 
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6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se 
referiram à experiência profissional julgada relevante para área de formação 
considerada; 
7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva, assim com os estágios e a participação em atividades 
de extensão; 
8) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem 
instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a discentes 
acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

 O Edital nº 4/97, “torna público e convoca as Instituições de Ensino Superior a 

apresentar propostas para as novas Diretrizes Curriculares dos cursos superiores, 

que serão elaboradas pelas Comissões de Especialistas da Sesu/MEC” (EDITAL 

nº4/97, caput). O parecer propõe algumas orientações básicas e que acabaram por 

nortear a elaboração das DNC. 

• Perfil desejado do formado – flexibilidade para as IES definirem 

diferentes perfis, que reflitam a heterogeneidade das 

demandas sociais e que promova a integração entre 

graduação e pós-graduação. 

• Competências e habilidades desejadas – deixa de existir os 

currículos mínimos e passariam a existir diretrizes gerais que 

levariam a indicar as competências e habilidades que o curso 

deseja desenvolver. Servirá, desta forma, como início no 

processo de educação permanente. 

• Conteúdos Curriculares – serão referências para os currículos 

plenos de cada IES. “Estes conteúdos devem ser definidos 

nas Diretrizes Curriculares a partir das necessidades de 

formação de recursos humanos de cada área de 

conhecimento” (EDITAL nº4/97) 
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• Duração dos cursos – deverá ser estabelecida a duração 

mínima de cada curso e cada IES terá autonomia para fixar a 

duração total. 

• Estruturação modular dos cursos – as DNC devem servir para 

otimizar a estrutura, flexibilizar e permitir o melhor 

aproveitamento dos conteúdos. 

• Estágios e atividades complementares – deverá contemplar 

estágios, monografia e atividades fora do ambiente escolar 

que valorizem a aproximação da teoria com a prática 

profissional. 

• Conexão com a avaliação institucional – a Sesu/MEC deverá 

levar em consideração as DNC durante os processos de 

credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos. 

 A legislação preconiza uma ampla discussão para a elaboração das 

propostas das DNC. Este é um ponto importante para que as DNC contemplem os 

setores acadêmicos e profissionais e da sociedade em geral. Infelizmente, a 

sociedade civil não ligada diretamente à Educação não participou ativamente das 

discussões. A saúde, neste contexto, se destaca com uma nova forma de pensar  a 

educação incluindo a participação ampla da comunidade e a formação dos 

profissionais, como diz NORONHA, SOPHIA E MACHADO (2002, p.10), “a 

discussão está saindo do círculo de especialistas e se tornando um imperativo 

social” 

 A contribuição e exemplos na área da saúde são importantes. Como o legado 

constitucional que em seu Artigo 200º, Inciso III confere ao SUS ordenar a formação 
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de recursos humanos. Em função disto existe uma secretaria no Ministério da Saúde 

(MS) para cuidar das questões pertinentes a Educação e o Trabalho em saúde e 

que atua em várias frentes como o Programa de Incentivo as Mudanças Curriculares 

em Cursos de Medicina, os Pólos de Capacitação em Saúde da Família, o Projeto 

de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem, Programa 

Nacional de Reorientação da  Formação Profissional em Saúde Pró-Saúde9.  

 A Rede UNIDA também tem contribuído amplamente para o debate e 

inovação na educação na área da saúde. Surgiu em 1985 para articular os projetos 

de integração docente-assistencial – IDA10, e em 1990 incorpora os projetos UNI de 

incentivo às mudanças curriculares, fundamentada no eixo 

Universidade/Serviço/Comunidade. 

 Um novo olhar para as IES se apresenta e estas devem incorporar vários 

conceitos, como aqueles colocados por STELLA (2002) fundamentados na obra de 

Boaventuva de Souza Santos, sendo “a educação no trabalho, a retomada da 

formação geral humanística, a integração e a transdisciplinaridade, a inserção na 

comunidade”. Este processo somente se dará se houver uma articulação 

permanente entre o Estado, as IES e a sociedade. O financiamento e 

comprometimento governamental deve subsidiar o processo através do MEC e do 

Ministério da Educação, como coloca FEUERWERKER (2002, p.17), a fim de, 

“apoiar os processos de mudança nas escolas, incentivando a relação com os 

serviços, as metodologias ativas de ensino e a produção de conhecimentos 

relevantes”  

                                                 
9 Fazem parte os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia. 
10 Projetos fundamentados na aproximação entre a Universidade e os serviços de saúde buscando 
uma reorientação na formação dos profissionais da saúde. 
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3.3 FARMACÊUTICO COM FORMAÇÃO GENERALISTA 

 A DNC para os cursos de Farmácia estabeleceu a formação do farmacêutico 

em todo o seu âmbito de atuação, de forma generalista. A idéia é apresentar ao 

estudante todo o universo da atuação farmacêutica para que este possa definir sua 

área especifica de atuação com melhor propriedade, sem deixar de ter 

conhecimentos fundamentais inerentes à prática farmacêutica.  

 Porém, para chegar neste ponto, o ensino na área de Farmácia passou por 

inúmeras reformulações através dos tempos, considerando as necessidades de 

cada época. 

 Os conhecimentos farmacêuticos possuem origem milenar, desde as Escolas 

de Alquimia na região do mediterrâneo, passando por achados arqueológicos na 

África, América e na cultura Oriental, que ainda pouco conhecemos (ANTONINI, 

1997). 

 Os farmacêuticos estão presentes no Brasil, segundo ZUBIOLI (1992), desde 

o início da colonização portuguesa, em seguida com Diogo de Castro, considerado o 

primeiro Boticário11 do Brasil, que veio junto com Tomé de Souza – primeiro 

Governador Geral do Brasil. Porém o ensino de Farmácia só se inicia com a 

chegada da Família Real Portuguesa. 

 Em 1832 foram instalados os primeiros cursos de Farmácia no Brasil, 

vinculados às faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Segundo 
                                                 
11  Boticário era o nome dado aos Farmacêuticos desde o período colonial até a 3ª década do século 
XIX e Boticas eram os estabelecimentos comerciais onde se encontravam medicamentos e drogas. 
(ZUBIOLI, 1992, p.2) 
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ZUBIOLI (1992) estes cursos tinham 3 anos de duração. Em 1839 foi fundada, em 

Ouro Preto-MG, a primeira Faculdade de Farmácia independente da faculdade de 

medicina. No final do século XIX, surgiram as escolas de Farmácia de São Paulo e 

de Porto Alegre, importantes na consolidação do ensino farmacêutico no Brasil. 

 Na primeira metade do Século XX ocorreram inúmeras reformas na formação 

de farmacêuticos, e MADALOZZO (1999), destaca: 

A Reforma Epitácio Pessoa, que reduz o currículo de farmácia a duas 
séries; e a Reforma Rivadavia Correa, que inclui no currículo de Farmácia o 
ensino de Física, Química Analítica, Toxicologia, Química Industrial, 
Bromatologia e Higiene e estabelece três anos como tempo para conclusão 
do curso. Ainda, a Reforma Rocha Vaz, que amplia o curso de Farmácia 
para quatro anos, sendo que, a partir dessa data [1925], os alunos deveriam 
prestar os preparatórios exigidos pelas demais escolas. (MADALOZZO, 
1999, p. 24) 

 O ensino de Farmácia voltaria a passar por uma seqüência de mudanças na 

década de 1960. Foi estabelecida em 1961 a LDBEN, através da Lei nº 4.024, que 

estabeleceu os Currículos Mínimos para os cursos de graduação. Esta lei, segundo 

SANTOS (1999), prevista após a constituição federal de 194612, foi produto de 

intensos debates para reformar a educação nacional após o Estado Novo. Ainda 

para o mesmo autor “foi motivo de descontentamento das forças populares e 

democráticas [...] a decretação de ‘currículos mínimos’ vai ser, para o ensino 

superior, a manifestação clara do ímpeto centralizador desta lei” (SANTOS, 1999, p. 

81). 

 SAVIANI (1994) discorreu sobre o retrocesso que a centralização representou 

para a educação: 

                                                 
12 Constituição elaborada após o Estado Novo, período de autoritarismo marcado pelo 1º governo de 
Getúlio Vargas. “De caráter liberal e que assegurava o desenvolvimento democrático da luta político-
partidária ( apesar da ilegalidade imposta ao Partido Comunista)” (SANTOS, 1999, p.81) 



 28

A centralização significava uma tentativa de manter, mesmo após o regime 
do Estado Novo, a orientação autoritária, centralizadora e dominante do 
Estado Novo. A tendência descentralizadora visava ajustar a educação 
àquilo que se considerava uma concepção democrática de governo. 
(SAVIANI, 1990, apud SANTOS, 1999, p.81) 

 Após a LDBEN, foi editado pelo Conselho Federal de Educação o Parecer 

268 de 1962, que instituiu o primeiro currículo mínimo para Farmácia, descrito no 

Quadro 1. Este currículo trouxe as transformações ocorridas na profissão 

farmacêutica até aquela data, com a visível valorização das análises clínicas, da 

indústria de medicamentos e alimentos em detrimento da farmácia de 

dispensação13. 

OBJETIVO ANO DISCIPLINAS 
1º TRONCO 

CUMUM 2º 
 Química Analítica, Química orgânica, Bioquímica, 

Física, Botânica, Anatomia, Fisiologia, Parasitologia, 
Microbiologia, Farmacognosia   

CONCLUSÃO DO 
CURSO DE 

FARMACÊUTICO

Farmacotécnica, Química Farmacêutica, Economia 
Farmacêutica, Higiene e Saúde Pública e 

Deontologia e Legislação  
FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 

 
 

3º 
Matemática e Estatística, Físico-Química, Química 

Orgânica, Química Analítica, Radioquímica e 
Bioquímica  

INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA 

E ALIMENTOS 

 Tecnologia Geral, Bromatologia, Tecnologia dos 
Alimentos, Tecnologia Farmacêutica, Economia 

Farmacêutica e Microbiologia e Enzimologia 
Industriais 

CONTROLE DE 
MEDICAMENTOS 

E ANÁLISE DE 
ALIMENTOS 

Análise Bromatológica 
Controle Químico e Biológico de Medicamentos 

QUÍMICA 
TERAPÊUTICA 

Química Farmacêutica, Fitoquímica, 
Farmacodinâmica, Quimioterapia experimental e 

Toxicologia 
LABORATÓRIO 

DE SAÚDE 
PÚBLICA 

4º 

Química Legal e Toxicológica, Química 
Bromatológica, Exames Parasitológicos, 

Microbiológicos e Hematológicos 

Quadro 1 – Currículo Mínimo de Farmácia de 1962 

                                                 
13 Ou Farmácia de Oficina, ou Farmácia Comercial. 
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 Durante os dois primeiros anos havia um tronco comum, cursado por todos 

os estudantes. No terceiro ano se optava pela conclusão do curso de farmacêutico, 

ou, de forma independente cursava-se um outro eixo direcionando a carreira de 

Análises Clínicas. No quarto ano, podia-se escolher entre as especialidades de 

Indústria Farmacêutica e Alimentos, Controle de Medicamentos e Análise de 

Alimentos, Química Terapêutica14 e Laboratório de Saúde Pública. 

 Este currículo recebeu críticas e foi alvo de descontentamento. ZUBIOLI 

(1992) relata um documento encaminhado pelo diretor da Faculdade Nacional de 

Farmácia da Universidade do Brasil, que coloca a necessidade da formação de 

farmacêuticos em dois eixos, o de farmácia de oficina, necessário em zonas menos 

desenvolvidas do país, e outro que formasse profissionais de alto gabarito para 

atender as necessidades da indústria farmacêutica. Os conflitos eram tantos que o 

mesmo autor discorre sobre o Aviso 823 do Ministro da Educação. 

O desrespeito à formação educacional do farmacêutico em nosso pais 
atingiu tal nível que, em 1965, o Ministro da Educação, através do Aviso 
823, de 18.07.1965, sugeriu ao Conselho Federal de Educação estudo 
visando a suprimir as Faculdades de Farmácia, passando o curso a ser 
ministrado nas Escolas de Química. 

 Mal entrou em vigor o primeiro currículo mínimo e o Brasil sofreu um golpe de 

Estado, com a tomada do poder político pelos militares em 1964. O Brasil entrou em 

um período de repressão, e as instituições de ensino, essenciais no fomento as 

discussões políticas, produção científica e intelectual também sofreram com isso.  

                                                 
14 Esta especialidade poderia se tornar um importante impulso para o desenvolvimento da indústria 
farmacêutica nacional. Isto não aconteceu, entre outros motivos, pela falta de oferta pelas instituições  
de todas as cadeiras desta modalidade. Infelizmente na reforma curricular seguinte algumas cadeiras 
desta especialidade foram excluídas do currículo mínimo.   



 30

 Em meio a resistência ao autoritarismo militar, em junho de 1968 acontece a 

passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro15. No mesmo ano em novembro foi 

promulgada a Lei nº 5.540, que estabeleceu a Reforma Universitária. E no ano 

seguinte foi editado o Ato Institucional nº 5, que iniciou e subsidiou uma grande 

seqüência de ações repressoras por parte do governo. 

  Neste contexto foi editada resolução nº 4, de 11 de abril de 1969, com base 

no parecer 287/69. Esta resolução traz o 2º Currículo Mínimo para os Cursos de 

Farmácia, descrito no Quadro nº 2. 

 OBJETIVO CARGA 
HORÁRIA 

DISCIPLINAS 

 
 
 

CICLO PRÉ 
PROFISSIONAL 

Complementos de Matemática e Estatística, Física 
Aplicada a Farmácia, Química Analítica, Química 

Orgânica, Química Geral e Inorgânica, Bioquímica, 
Físico-química, Botânica, Biologia (noções de 
biologia geral, anatomia, fisiologia, histologia, 

embriologia e genética humana), Parasitologia, 
Microbiologia e Imunologia, Patologia (processos 

gerais) 
PRIMEIRO 

CICLO 
PROFISSIONAL 

 
Mínima 
de 2250 
horas-

aula em, 
no 

mínimo,  
2,5 anos 

e no 
máximo 5 

anos 

Farmacognosia, Farmacotécnica, Farmacodinâmica, 
Economia e Administração (empresas 

farmacêuticas), Deontologia e Legislação 
Farmacêutica, Higiene Social 

SEGUNDO 
CICLO 

PROFISSIONAL 
MODALIDADE  

FARMACÊUTICO 
INDUSTRIAL 

 
Física Industrial, Tecnologia Farmacêutica e de 

Cosméticos, Enzimologia e Tecnologia das 
Fermentações e Controle de Qualidade 

1ª opção: Toxicologia, Bromatologia, Enzimologia e 
Tecnologia das Fermentações, Tecnologia de 

Alimentos e Física Industrial 

 
SEGUNDO 

CICLO 
PROFISSIONAL 
MODALIDADE  

FARMACÊUTICO
BIOQUÍMICO 

Somando 
os ciclos 
comuns,  
mínimo 
de 3000 
horas-

aula, em 
no 

mínimo  
3,5 anos 

e no 
máximo 

5/6* anos 

2ª opção: Bioquímica Clinica, Microbiologia e 
Imunologia Clínica, Parasitologia Clínica e Citologia 
(exames citológicos de secreção, excreções, sangue 

exsudatos, transudatos e líquido cefalorraquiano) 
* Zubioli (1992, p.88) indicou no máximo 6 anos; Santos (1999, p.146) indicou cinco anos 

Quadro 2 – Currículo Mínimo de Farmácia de 1969 
                                                 
15 Manifestação pacífica com participação de estudante, intelectuais, religiosos, parentes de 
desaparecidos políticos. Importante ato em prol da democracia e da liberdade. 
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 Este currículo era constituído por um ciclo básico e um primeiro ciclo 

profissional, comum a todos e que formava o farmacêutico, apto a trabalhar em 

farmácia de dispensação e manipulação. Em seguida, opcional, havia o segundo 

ciclo profissional, que habilitava o farmacêutico ao exercício das análises clínicas 

(farmacêutico bioquímico), às atividades relativas ao alimento (farmacêutico 

bioquímico) e das atividades da indústria de medicamentos (farmacêutico industrial). 

 Esta resolução vigorou até o início do século XXI, sem muitas alterações. 

Neste período se agravou o desprestigio da atuação como farmacêutico na 

dispensação, ocorrendo a segmentação da profissão, com uma clara divisão entre 

os eixos medicamentos e análises clínicas, e falta de incentivo à pesquisa, 

desenvolvimento e síntese de medicamentos. SANTOS (1999) expõe sobre a 

característica tecnicista do currículo de farmácia, não formando profissionais críticos, 

o que interessava às indústrias transnacionais e revelavam o determinante 

mercadológico na produção e comércio de medicamentos. 

 Nos últimos 40 anos o farmacêutico se afasta da sociedade, escondendo-se 

em laboratórios. Mas continua como responsável técnico da farmácia, porém com 

pouca atuação, apenas “empresta” o seu nome, não aparecendo na farmácia, 

causando descrédito da profissão com a sociedade e fomentando conflitos entre 

profissionais e patrões. 

 O documento editado pelo MEC, em 1997, denominado Diretrizes Gerais 

para a Educação Farmacêutica no Brasil resume esta conjuntura. 
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O modelo adotado em 1970, visto como projeto educacional pensado e 
implantado nos marcos político-ideológicos do regime militar, em sua fase 
mais repressiva, foi presidido por uma concepção tecnicista da educação 
superior que, dissociando o técnico do cidadão, privilegia a formação do 
primeiro. No caso da educação farmacêutica, essa visão procurou reduzi-la 
à sua dimensão estritamente técnica, da tecnologia como um fim em si 
mesma e não a serviço  da saúde, conduzindo ao obscurecimento da 
dimensão humanista e social dessa educação. E, por esse caminho, 
acabaria por distanciá-la da realidade social e política do país. (MEC, 
DIRETRIZES GERAIS PARA A EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA NO BRASIL, 
1997, p. 13) 

 Em contrapartida a esta conjuntura, na segunda metade da década de 1980, 

iniciou-se uma seqüência de discussões para a reformulação do ensino farmacêutico 

no Brasil. Neste período aconteceu o processo de redemocratização no Brasil, com 

a abertura política a condução para eleições diretas e para o novo texto 

constitucional em 1988. Na saúde, surgiram novas pensamentos fundamentados 

nos princípios da reforma sanitária, que teve seu auge na 8ª Conferência Nacional 

de Saúde, em 198616. 

 Outro fato marcante para a Farmácia no mesmo ano foi a deliberação e 

realização do “Dia Nacional de Mobilização pelo Farmacêutico na Farmácia” 

promovido pela Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia (ENEFAR).  Os 

estudantes, ainda, iniciaram em 1987 uma seqüência de eventos que culminaram 

em uma nova proposta para o ensino de Farmácia no Brasil. 

 O primeiro evento, denominado Seminário Nacional sobre Currículo de 

Farmácia (SNCF), realizado em Ouro Preto – MG, fez um resgate histórico da 

profissão e procurou diagnosticar a situação da época.  

                                                 
16 Sérgio Arouca (presidente da 8ª Conferência Nacional de Saúde) em entrevista a revista Radis, 
colocou sobre as mudanças que eram necessárias na área da saúde para implementação do SUS: “ 
pensamos em fazer isso convocando uma Conferência. Mas, na época, as conferencias  de Saúde 
eram espaços burocráticos, onde os temas e os resultados já estavam pré-definidos. Propusemos 
então convidar a sociedade (grifo do autor) para discutir a questão e realizar uma conferência com a 
participação de 50% de usuários”. Durante 5 dias mais de 4 mil pessoas discutiram e produziram 
relatórios que culminaram em uma Emenda Constitucional, como complementa Arouca “Da 
Conferência, sai o movimento pela Emenda Popular, a única emenda constitucional que nasce do 
movimento social” (RADIS entrevista AROUCA, 2002, p. 19). 
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 O 2º SNCF, ocorrido em Porto Alegre – RS em 1988, se propôs a realizar 

uma análise crítica do perfil profissional levantado no 1º SNCF e buscar estratégias 

para viabilizar o mesmo. Este evento contou com a participação da Federação 

Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR), Conselho Regional de Farmácia (CRF) do 

Rio Grande do Sul, Sindicatos e Associações Farmacêuticas. 

 O 3º SNCF, em Campinas – SP, em 1988, procurou fundamentar o perfil do 

profissional farmacêutico diante da Política Nacional de Saúde e da Política Nacional 

de Medicamentos (PNM). 

 No 4º SNCF, em Araraquara – SP, em 1990, foram definidas cinco etapas 

para a formação de um currículo, como colocou SANTOS (1999), “a análise do 

contexto histórico; formação do perfil do profissional; definição dos componentes 

curriculares; determinação da estrutura curricular e montagem da grade curricular” 

(SANTOS, 1999, p.116).  

 Em Anápolis – GO, 1991, foi realizado o 1º Encontro Nacional de Avaliação 

do Ensino Farmacêutico (ENAEF), promovido pela Comissão de Ensino do 

Conselho Federal de Farmácia (COMENSINO/CFF). Este encontro contou com a 

participação de representantes de cursos de Farmácia, professores, estudantes, 

representantes do CFF, CRFs e profissionais. Neste encontro foram levantados 

pontos críticos na formação dos farmacêuticos e se buscou diretrizes para uma 

mudança na Assistência Farmacêutica. 

 Foram também discutidos pontos importantes referentes à prática integrada 

do farmacêutico durante a graduação e a sua atuação junto à sociedade, onde 

podemos destacar as seguintes conclusões: 



 34

a) formação do profissional farmacêutico com ênfase em Saúde Pública e 
integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS; 
b) elaboração de projetos de caráter multidisciplinar, com o objetivo de levar 
Assistência Farmacêutica às comunidades, através de ambulatórios, 
Farmácias e hospitais, dentre outros; 
[...] 
g) formação de um profissional farmacêutico capaz de influir de forma 
crítica, sobre a realidade onde atuará. (CFF, COMENSINO, 1991, p. 14-15) 

 A discussão sobre a formação de farmacêuticos ganhava cada vez mais 

consistência. Para ampliar os debates e aprofundar nas peculiaridades regionais, em 

1992 foram realizados três encontros, nas regiões Sul, Sudeste e 

Norte/Nordeste/Centro-Oeste.  

 O 5º SNCF, Campo Grande – MS, 1993, buscou definir e fundamentar as 

áreas de conhecimento envolvidas na formação profissional e traçar diretrizes para o 

estágio curricular. Foi discutida a importância da comunicação, ligação e integração 

das áreas de conhecimento17, para promover uma compreensão global. Quanto ao 

estágio, foi adotada para sua execução a pedagogia da problematização18, e se 

propôs que este aconteceria ao longo de todo o curso de forma gradativa integrando 

o farmacêutico com a equipe de saúde e a comunidade com o objetivo prático de 

intervir na realidade.   

 Ao final do ano de 1993, em Luziânia – GO, foi promovido pelo CFF e pela 

ENEFAR o Encontro Nacional de Reforma Curricular (ENRC). Esse encontro foi 

estratégico, pois pretendeu consolidar, legitimar e buscar a operacionalização do 

debate acumulado. Participaram 123 pessoas entre representantes de IES, 

entidades estudantis e profissionais.  O modelo aprovado foi a formação de um 

farmacêutico pleno na área do Medicamento, e habilitações após a graduação para 

                                                 
17 Ciências Farmacêuticas, Ciências Humanas e Sociais, Saúde Coletiva, Tecnologia, Ciências 
Exatas e Ciências Biológicas. 
18 Esta pedagogia parte da realidade e consiste na sua observação (problema), levantamento de 
pontos-chave para dos problemas, sua fundamentação teórica (teorização), formulação de hipótese 
de solução e por último, sua aplicação à realidade (prática). 
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Alimentos e Análises Clínicas. Esta proposta aprovada teve 37 votos a favor e 35 

contra. 

 O 6º SNCF, Belém – PA, 1994, foi promovido pelo CFF, ENEFAR, FENAFAR 

Universidade Federal do Pará e Centro de Ensino Superior do Pará. Pretendia-se 

consolidar e propor um novo currículo mínimo nacional19. Apontou-se, também, 

como necessária a oferta de atividades complementares de ensino, “para que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorresse de modo integrado através de aulas e 

projetos de pesquisa, extensão, alem de treinamento em serviço” (ENEFAR, 1994, 

p.22, apud FENAFAR/ENEFAR, 1996). Esta mesma referência colocou outras 

necessidades para o ensino de farmácia: 

a) estabelecer condições curriculares que permitam o desenvolvimento, 
como denominador comum: a base epidemiológica, a 
interdisciplinaridade, o trabalho em equipe multiprofissional, o 
ensino/aprendizagem em serviço; 

b) contemplar a interdisciplinaridade, ente as matérias das ciências exatas, 
biológicas e humanas, rompendo a estrutura de ciclo básico 
profissionalizante e iniciar um processo de superação das estruturas 
corporativas; 

c) iniciar o aluno mais cedo no contato com pacientes e com a 
comunidade, sem descuidar de uma sólida formação; 

d) superar a equivocada noção de que “a teoria deve vir antes da prática”, 
base da argumentação de se criar ciclo básico diferenciado do 
profissionalizante. Na verdade, cientificamente, a teoria e a prática 
devem caminhar juntas; 

e) introduzir mudanças no sistema de avaliação dos alunos, substituindo o 
principio de recompensa/castigo pelo de avaliação contínua do 
desempenho teórico-prático. 

 O cenário se apresentava rodeado de desentendimentos e divergências 

como argumentou SANTOS (1999), até que em meados de 1995 foi realizado em 

Luziânia – GO, o 7º SNCF e 4º ENRC, com o objetivo de consolidar as propostas 

para o ensino de Farmácia. Não foi possível encerrar este encontro, e sua plenária 

final foi concluída em Florianópolis – SC, no final do mesmo ano. SANTOS (1999, p. 

                                                 
19 Novo currículo mínimo, pois este era o usual até à época. Lembramos que DNC somente passou a 
ser utilizada após a promulgação da LDBEN. 



 36

125), comentou que a etapa de Florianópolis não teve a participação do CFF. Foi 

designada uma comissão para sistematização das propostas discutidas ao longo 

dos seminários e encontros sobre currículo, e o produto dessas discussões foi 

editado pela FENAFAR/ENEFAR, em 1996, com o título “Proposta de Reformulação 

do Ensino de Farmácia no Brasil”. 

 Enquanto isso era aprovada a nova LDBEN, e iniciou-se a era das DNC. Em 

1997, foi editado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)o Parecer nº 776/97 e 

o Edital º4/97 informando sobre as DNC, que previa amplas discussões para cada 

curso. Para a Farmácia, devido a solicitação de diversas IES e do CFF, foi 

constituído pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESU/MEC) um Grupo de Trabalho para discutir e elaborar uma nova proposta o 

ensino de Farmácia. Em setembro de 1997, é elaborado pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Farmácia, o documento “Diretrizes Gerais para a 

Educação Farmacêutica no Brasil”, que em seu 1º parágrafo dizia que, “o presente 

trabalho, ao propor diretrizes para a educação Farmacêutica no Brasil, cumpre uma 

etapa de um longo processo de discussão sobre a necessidade de se resgatar a 

temática do medicamento na atenção a saúde, como eixo principal da formação 

acadêmica” (MEC, SESU, 1997, p. 6). 

 Houve grande discussão após esta proposta, e a SESU recebeu 23 

propostas para as DNC para Farmácia. As propostas foram sistematizadas, 

apontando a formação em três modelos, representados no Quadro 3. 
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 MODELO 01 MODELO 02 MODELO 3 
TÍTULO AO FINAL DO 

CURSO 
Farmacêutico  Farmacêutico 

Bioquímico 
Farmacêutico, 
Farmacêutico 
Bioquímico, 

Farmacêutico do 
Alimento 

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

Perfil específico 
para área de 

medicamentos 
análises Clínicas 
e Toxicológicas 

e Alimentos 
seriam opcionais 

após a 
graduação 

Poderá exercer 
todas as 

atividades do 
atual âmbito 
profissional 

Farmacêutico com perfis 
específicos para cada 
uma das três áreas de 

atuação do 
Farmacêutico 

(Medicamentos, 
Análises Clínicas e 

Toxicológicas e 
Alimentos) 

PERFIL DESEJADO 
DO FORMADO 

Farmacêutico 
pleno voltado 

para o 
medicamento, 

inserido no 
contexto da 
Assistência 
Integral à 

Saúde. O perfil 
contempla todos 

os aspectos 
relacionados ao 
medicamento.  

Objetivo 
essencial à 
promoção, 
proteção e 

recuperação da 
saúde. Atribuição 

específica é o 
medicamento 
nos aspectos 
tecnológicos, 

sociais e 
políticos. Soma-
se atribuições 

em Análise 
Clínicas e 

Toxicológicas e 
Alimentos   

Profissional com 
conhecimentos 
especializados, 

flexibilidade intelectual, 
capacidade analítica, 
competência para o 

trabalho em equipe e 
tomada de decisões. 

Toda IES deve oferecer 
a carreira de 

Farmacêutico. Em todas 
as carreiras seria 
abordado o tema 
medicamentos.  

COMPETÊNCIA E 
HABILIDADES 

DESEJADAS AO 
FINAL DA 

GRADUAÇÃO 

Todas as 
atividades 

relacionadas ao 
medicamento 

Atuar em todo 
seu âmbito 
profissional. 

Currículo flexível 
e multidisciplinar, 
que possibilitará 
ao estudante dar 
ênfase em uma 
área escolhida, 

inclusive de 
interdisciplinarida

de   

Farmacêutico: área do 
medicamento. 
Farmacêutico 

Bioquímico: área de 
Análises Clínicas em 
toda sua extensão. 
Farmacêutico do 

Alimento: formação na 
área do alimento em 
toda sua extensão 

DURAÇÃO DO 
CURSO 

Mínimo de 4000 
horas. Tempo 
mínimo: 4,5 

anos 

Mínimo de 
4500h.  3000h 

em núcleo 
comum (1200h 

ciências 
farmacêuticas, 

Mínimo de 4000 horas 
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1800h demais 
áreas básicas) 
e1000h núcleo 
complementar. 
Tempo mínimo: 

4 anos mais 
estágio  

ESTÁGIO 
CURRICULAR 

25% da carga 
horária. 

Realizado ao 
longo do curso 

gradual na carga 
horária e 

complexidade 

500 horas 20% da carga horária. 
Realizado ao longo do 

cursos, gradual na carga 
horária e complexidade 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

5% da carga 
horária 

Podem 
contribuir, mas 
não especifica 

Deve ser assegurada 
uma carga horária 

semanal 

Quadro 3 – Propostas para Formação de Farmacêuticos 

 As discussões continuaram e o CFF convocou as entidades (algumas sem 

direito a voz e voto, como a ENEFAR) para a discussão das propostas 

apresentadas. 

 Ainda em 1999 foi encaminhada pela Comissão de Especialistas de Ensino 

de Farmácia uma proposta de DNC, conhecida como “versão 4 de maio”, devida à 

data de sua edição. Nesta versão não seria definido o perfil, mas sim perfis que 

contemplassem a modalidade cursada, ou seja, Análises Clínicas e Toxicológicas, 

Medicamentos e Alimentos.  

 Esta proposta foi alvo de intensas críticas e um dos principais argumentos era 

o não respeito ao Edital nº4/97, que preconizava uma ampla discussão sobre as 

DNC. Na realidade, essas discussões estavam ocorrendo, porém não estavam 

sendo respeitadas e levadas em consideração. 
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 Em agosto de 2000 foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Educação 

Farmacêutica, em Brasília – DF, que se propôs a “identificar com transparência e 

fidelidade o panorama do ensino de Farmácia no País”. Neste evento promovido 

pelo CFF somente tiveram direito a voto os delegados das IES e CRFs. Em 2001 

foram realizadas Pré-Conferências Regionais de Educação farmacêutica SUL, 

SUDESTE, NORTE/CENTRO-OESTE e NORDESTE. E em outubro do mesmo ano 

aconteceu a 2ª Conferência Nacional de Educação Farmacêutica, também em 

Brasília – DF. 

 Em agosto de 2001, entre as Pré-Conferências Regionais de Educação 

Farmacêutica e a 2ª Conferência Nacional, foi realizado talvez, o principal, evento 

para a definição das DNC para Farmácia. Este evento foi o “ Fórum Nacional de 

Avaliação das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Farmácia” . Neste evento 

tiveram direito a voto estudantes, representantes dos cursos, profissionais eleitos 

como delegados de suas instituições.  

 Pode-se destacar algumas deliberações oriundas deste fórum. 

 Quanto ao perfil: 

O perfil do farmacêutico deve estar fundamentado na formação sólida no 
âmbito do medicamento, sendo esta generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, na sua inserção no contexto da assistência integral à saúde, no 
senso ético e no espírito empreendedor. O farmacêutico tem como 
atribuições o desenvolvimento de atividades referentes ao fármaco e 
medicamento, às análises clínicas e Toxicológicas e ao controle, produção e 
análise de alimentos. 

O farmacêutico deverá ser um profissional com conhecimentos científicos, 
capacitação técnica e habilidades para a definição, promoção e aplicação de 
políticas de saúde, participação do avanço da ciência e tecnologia, atuação 
em equipes multidisciplinares, em todos os níveis de atenção sanitária. 
[...]. 

O profissional deverá compreender as diferentes concepções da saúde e 
enfermidade. [...]. distinguir âmbito e prática profissional, inserindo sua 
atuação na transformação de realidades em beneficio da sociedade. 
(FÓRUM NACIONAL DE AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES 
PARA OS CURSOS DE FARMÁCIA, BRASÍLIA, 2001. grifo nosso).  
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 Quanto às Competências e Habilidades: 

A formação deverá contemplar as necessidades sociais da saúde, com 
ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS, reconhecendo-a com o direito e 
atuando de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 
complexidade do Sistema de Saúde. (FÓRUM NACIONAL DE AVALIAÇÃO 
DAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE FARMÁCIA, 
BRASÍLIA, 2001). 

 Outra definição de grande relevância deste fórum foi a votação sobre o nome 

dado ao egresso. A primeira proposta consistia em formação única, generalista, 

sólida no âmbito do medicamento, graduando-se Farmacêutico. A segunda com a 

estratificação da formação em Medicamentos, Alimentos e Análises Clínicas. Houve 

também a discussão sobre a denominação bioquímico, já consolidada, 

principalmente para o habilitado em Análises Clínicas. Foi definida a primeira opção, 

passando então a ser outorgado o grau de Farmacêutico. Também no fórum foram 

discutidas as dificuldades para implementação das DNC, das quais podem ser 

destacadas a mudança de cultura, barreiras financeiras, dúvidas sobre as DNC e 

dificuldades de entendimento do perfil, elaboração do projeto pedagógico e atuação 

com a interdisciplinaridade. 

 O documento final deste fórum foi encaminhado ao CNE/CES, e serviu de 

base para a instituição das DNC. Em novembro de 2001 foi editado o parecer 

CNE/CES nº 1.300/01, que discorreu sobre as DNC para Farmácia e Odontologia.   

 Os princípios das DNC eram, incentivar uma sólida formação geral, estimular 

práticas de estudos independentes para a autonomia intelectual e profissional, 

reconhecimento dos conhecimentos, habilidades e competências adquiridos fora do 

ambiente escolar. Como esclarece o parecer: “desta forma, o conceito de saúde e os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) são elementos 
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fundamentais a serem enfatizados nessa articulação” (CNE/CES, PARECER 

1.300/01, 2001). O objeto das DNC também revelam a importância da 

compatibilidade com referenciais internacionais e nacionais, da atuação com 

qualidade, eficiência e resolutividade no SUS, considerando o processo de reforma 

sanitária. 

 Com algumas alterações, principalmente no perfil, este parecer foi alvo de 

críticas da comunidade farmacêutica. Mesmo assim, o parecer foi ratificado, aos 19 

dias do mês de fevereiro do ano de 2002, e através da Resolução nº 2 do CNE/CES 

foram instituídas as DNC do Curso de Graduação em Farmácia no Brasil. Essas 

diretrizes definiram “os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da 

formação de Farmacêuticos” e constituíram referências “na organização, 

desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação 

em Farmácia das Instituições do Sistema de Ensino Superior” (RESOLUÇÃO 

CNE/CES Nº2, 2002, Art. 2º). 

  O perfil ficou da seguinte forma: 

O Curso de Graduação em Farmácia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o Farmacêutico, com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com 
base no rigor científico e intelectual. Capacitado ao exercício de atividades 
referentes aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e 
toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos, pautado em 
princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica 
do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em 
benefício da sociedade (CNE/CES, RESOLUÇÃO Nº 2/02, Art. 3º). 

 Definiu as competências e habilidades gerais relacionadas à atenção à 

saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento e educação permanente. 
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 Entre as competências e habilidades específicas pode-se apontar várias que 

estão diretamente relacionadas com a atividade farmacêutica na Atenção Básica à 

Saúde, relacionados com a promoção, manutenção, prevenção, proteção e 

recuperação da saúde, fundamentados na ciência e na ética: 

• XXXIII. Atuar em todos os níveis de atenção à saúde. 

• XXXIV. Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e 

transdisciplinarmente. 

• XXXV. Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar 

de forma a garantir a integralidade da assistência. 

• XXXVI. Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social. 

• XXXVIII. Desenvolver Assistência Farmacêutica individual e coletiva. 

• XLIII. Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de 

análises laboratoriais e toxicológicas. 

• XLIV. Avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outros 

interferentes em exames laboratoriais. 

• XLV. Avaliar as interações medicamento/medicamento e 

alimento/medicamento. 

• XLVI. Exercer a farmacoepidemiologia. 

• LI. Atuar na dispensação de medicamentos e correlatos. 

• LII. Participar na formulação das políticas de medicamentos e de Assistência 

Farmacêutica. 

• LIV. Atuar na promoção e gerenciamento do uso correto e racional de 

medicamentos, em todos os níveis do sistema de saúde, tanto no âmbito do 

setor público como do privado.  
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• LX. Exercer a atenção farmacêutica individual e coletiva na área das análises 

clínicas e toxicológicas. 

 Os conteúdos não foram divididos em núcleos, e as áreas e sub-áreas foram 

estabelecidas de forma a dar flexibilidade na organização das matérias ou 

disciplinas. O Artigo 6º diz “os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 

Farmácia devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, 

da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional” 

(CNE/CES, RESOLUÇÃO Nº 2/02, Art. 6º). A resolução mantém a proposta do 

fórum relacionada ao estágio (20% da carga horária total do curso) e atividades 

complementares, mas não define o tempo ou carga horária total do curso. 

 Foi ressaltado que a estrutura do curso deverá contemplar alguns pontos: o 

equilíbrio teórico/prático, desvinculado da visão tecnicista, permitindo na prática e no 

exercício das atividades; integração dos temas inerentes às atividades, evitando a 

separação entre o ciclo básico e profissional; garantir um espaço para consolidação 

dos conhecimentos e atividades complementares objetivando a progressiva 

autonomia intelectual do aluno. 

 Diante desta fundamentação legal, os cursos de Farmácia no Brasil estão 

passando por alterações, maiores em uns, menores em outros. 

 Também se deve ressaltar a influência do mundo globalizado nas discussões. 

Como por exemplo, nas discussões sobre carga horária e integralização dos cursos, 

onde devem ser respeitados acordos internacionais e pactuações, principalmente 

entre Brasil e Portugal e entre os países do Mercosul (CNE/CES, PARECER nº 

329/04). 
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 As discussões no mundo e nas Américas em torno da atuação e formação 

farmacêutica também tiveram destaque, segundo MARIN (2002), com a organização 

de quatro Conferências Internacionais20 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e Federação Internacional de Farmácia. Nas Américas também foram realizadas 

quatro Conferências Pan-Americanas de Educação Farmacêutica21. 

 Na cidade de Lima, capital do Peru, foi realizado em 1999, um encontro para 

discutir e sistematizar a educação farmacêutica nas Américas. Neste encontro 

elaborou-se um documento denominado de “Plan Básico de Educación 

Farmacéutica” contendo um diagnóstico sobre as características dos cursos de 

formação de farmacêuticos nas Américas e sistematizou as atividades comuns. 

Foram usadas neste trabalho as características aprovadas na terceira Conferência 

Internacional (1997), que ficou mais conhecida como “Farmacêutico sete estrelas”22

BRANDÃO (2004) informou na IV Conferência Nacional de 

Educação Farmacêutica, ocorrida em outubro de 2004, na cidade de Brasília, que, 

embora 74% das Instituições já estivessem implantando as novas Diretrizes 

Curriculares, a maioria estava com dificuldade de “encontrar a forma de integrar 

                                                 
20 a primeira realizada em Nova Delhi, Índia  (1988), definiu as principais atividades a serem 
desempenhadas pelo farmacêutico no sistema de saúde; a segunda realizada em Tóquio, Japão 
(1993), ratificou as recomendações da primeira e enfocou a atuação frente à comunidade e trabalhou 
o conceito de Atenção Farmacêutica; a terceira realizada em Vancouver, Canadá (1997), enfocou a 
educação farmacêutica definindo características fundamentais do profissional farmacêutico; e a 
quarta realizada em Haia, Holanda (1998), discutiu, basicamente, o papel do farmacêutico no auto-
cuidado e na auto-medicação.  
 
21A primeira realizada em Miami (Estados Unidos, 1990), na qual foram aprovados os princípios 
relativos à atuação do farmacêutico na equipe de saúde incluindo os compromissos das entidades e 
governos neste tema. Na segunda conferência, realizada em Ixtapa (México, 1993), foi debatida a 
educação farmacêutica definindo sua missão. Na terceira conferência, realizada em Buenos Aires 
(Argentina, 1996), foi criada a Comissão Pan-Americana de Educação em Farmácia, com o objetivo 
de organizar uma proposta de revisão do currículo de formação de farmacêuticos.A quarta 
conferência realizada em Santiago (Chile, 1999) ratificou a proposta elaborada em Lima (Peru), para 
a revisão do currículo de Farmácia 
 
22 O farmacêutico deve ser: prestador de serviços, decisor, comunicador líder, gerente, aprendiz 
permanente e mestre ou docente (PLAN BÁSICO DE EDUCACIÓN FARMACÉUTICA, 1999). 
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entre si os conteúdos das áreas de Alimentos, Medicamentos e Análises Clínicas” 

(BRANDÃO, 2004, p.9). Com isso a conferência ratificou a proposta de que há uma 

necessidade de mudança radical na metodologia de ensino. 

As discussões continuam a ocorrer, e segundo RANGEL (2005) a 

COMENSINO com base nas dificuldades encontradas pelas IES para implantar as 

DNC se propõe a encaminhar um questionário para as IES, tentando identificar tais 

dificuldades. Atualmente a COMENSINO tem computado parte destes dados,  

provenientes dos questionários respondidos por 84 dos atuais 274 cursos de 

farmácia do Brasil.  

Percebe-se um novo paradigma no ensino farmacêutico, a 

integração entre o básico e o profissional, o tecnicismo e o humanismo, a abertura a 

novos espaços, a reaproximação com a área da saúde, a retomada da farmácia 

magistral, a atenção farmacêutica. São todos pontos importantes que devem ser 

encarados de forma transversal, não linear, não positivista, mas a ponto de 

reconhecer o espaço de conflitos, respeitar e entender o acúmulo histórico e 

considerar o subjetivo.  

LORANDI (2006) expõe sobre a nova forma de percepção da 

formação de farmacêuticos. 

Essa nova forma de percepção, leva-nos a entender que a vida não se 
desenrola de forma linear. De outro modo, leva-nos à constatação de que as 
contradições estão presentes e de que a convivência entre todas as formas 
diferentes de pensar é necessária. Estamos sempre encontrando novas 
abordagens para uma mesma problemática. Esse modo variado de pensar, 
seja ele sociológico, econômico, filosófico, antropológico e, inclusive, através 
da física einsteniana, é visto em todos os fenômenos, até mesmo nos 
medicamentos e na terapêutica medicamentosa. (LORANDI, 2006, p.7) 
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 Mas uma das conclusões do IV Encontro Nacional de Coordenadores de 

Cursos de Farmácia, promovido pela COMENSINO/CFF de 23 a 25 de novembro de 

2006, não são animadoras. Esta conclusão apontou que “após o diagnóstico do 

ensino de farmacêutico no Brasil, ficou claro que muitos cursos não estão 

adequados às Diretrizes curriculares. No entanto, mesmo com parecer desfavorável, 

muitos cursos continuam sendo abertos”. 

 Foi observado através da participação em eventos e em informações colhidas 

informalmente junto à professores, membros de comissões de ensino, entidades 

estudantis uma dificuldade na integração das atividades e a inserção do estudante 

nas atividades de atenção primária à saúde, que é fundamental na formação 

generalista, como expomos na próxima seção. 

 

3.4 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: COMO UMA NOVA FORMA DE FAZER SAÚDE 

 

 A Atenção Básica à Saúde está entre as principais estratégias dentro da 

política de saúde do Brasil e desponta como protagonista no sentido de reorientação 

dos serviços e de atenção à saúde. Até chegar ao estágio atual da Atenção Básica, 

é preciso debater suas vicissitudes, principalmente nos últimos 30 anos. 

 A discussão precedente a Atenção Básica, é a da Atenção Primária à Saúde. 

Este tema começou a tornar-se relevante e estar na pauta de vários países após 

1978, quando foi realizada em Alma-Ata, capital do Kazaquistão, a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde. Com o lema “Saúde para todos 
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no ano 2000”, esta conferência tornou-se um marco histórico no debate sobre a 

redução das disparidades políticas e sociais entre países ricos e pobres, e a 

responsabilidade dos Estados em dar condições à saúde da população. Neste 

contexto, a saúde passa a ser entendida não apenas como ausência de doença, e 

os cuidados primários à saúde passam a ser chaves nesta proposta. 

 A declaração de Alma Ata (OMS/UNICEF, 1978) assim definem os cuidados 

primários a Saúde: 

são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias 
práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, 
colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 
mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país 
possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de 
autoconfiança e automedicação. [...]. Representam o primeiro nível de 
contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional 
de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais 
proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e 
constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à 
saúde (OMS/UNICEF, 1978). 

 A mesma declaração complementa ao dizer que os cuidados primários à 

saúde refletem as condições econômicas e características socioculturais e políticas, 

e a partir delas evoluem com base em resultados de pesquisa social, biomédica e de 

serviços de saúde e da experiência em saúde pública. “Têm em vista os principais 

problemas de saúde da comunidade, proporcionando serviços de proteção, cura e 

reabilitação, conforme as necessidades” (OMS/UNICEF, 1978). 

 STARFILD (2004), argumenta sobre a diferenciação dos profissionais da 

atenção primária para os profissionais dos outros níveis (secundário e terciário)23, 

como descrito no Quadro 4.  Os profissionais da Atenção Primária, em função de ser 

                                                 
23  A diferenciação entre os níveis de atenção à saúde pode se dar em virtude do espectro de 
patologias, o uso de tecnologia, o nível de especialização ou especificidade de um problema.   
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o primeiro nível de contato e de atenção à saúde, devem atuar com uma maior 

variedade de problemas, com diagnósticos e patologias mais freqüentes. 

 Atenção 
primária 

Atenção por 
consulta 

(secundária) 

Atenção 
terciária 

Problema de saúde 
Raro e complicado + + ++++ 
Não freqüente e especifico ++ ++++ ++ 
Comum e inespecífico  ++++ ++ + 

Local da atenção 
Unidade comunitária ++++ ++ + 
Paciente internado: atenção geral ++ ++++ ++ 
Paciente internado: atenção 
intensiva 

0 ++ ++++ 

Padrão de encaminhamento 
Acesso direto  ++++ ++ 0 
Unidade de referência  + +++ ++++ 

Extensão da responsabilidade 
Atenção continuada ++++ + +++ 
Atenção intermitente + ++++ + 
Atenção por episódio + ++ +++ 

Serviço de informações 
Paciente e família ++++ ++ + 
Base de dados epidemiológicos ++++ +++ + 
Base de dados biomédicos + ++ ++++ 

Uso de tecnologia 
Equipamento equipe complexos + ++ ++++ 
Laboratório completo ++++ ++++ ++ 

Orientação 
Prevenção/manutenção da saúde ++++ ++ + 
Diagnóstico inicial/limitação da 
incapacidade 

+++ +++ ++ 

Melhora/reabilitação ++ ++ ++++ 
Necessidade de treinamento 

Amplo e geral ++++ ++ + 
Concentrado ++ +++ ++ 
Especifico e altamente 
especializado 

0 ++ ++++ 

0 = não característico 
+ a ++++ = cada vez mais característico 
Fonte: STARFILD, B. (2004), Adaptado de White (1973) 

Quadro 4 – Conteúdo relativo da atenção primária e de outras formas de atenção 
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 Segundo a mesma autora “Também podemos supor que nas unidades de 

atenção primária haja uma maior porcentagem de consultas classificadas como 

relacionadas à prevenção” (STARFILD, 2004, p.44). Colocou ainda que, a atenção 

primária é amplamente aceita como o primeiro contato com o serviço de saúde, que 

há uma responsabilidade longitudinal24 sem considerar a presença ou ausência de 

doença e a integração de aspectos físicos, psíquicos e sociais de saúde. 

 O debate feito até agora sobre atenção primária não é consenso, GIL (2006) 

aponta para ambigüidades em relação ao termo Atenção Primária: 

(1) Atenção Primária à Saúde como estratégia de reordenamento do setor 
saúde; 
(2) Atenção Primária à Saúde como estratégia de organização do primeiro 
nível de atenção do sistema de saúde; e 
(3) Atenção Primária à Saúde como programa com objetivos restritos e 
voltados especificamente à satisfação de algumas necessidades mínimas de 
grupos populacionais em situação de extrema pobreza e marginalidade. 
Nos países do terceiro mundo, predomina a interpretação da Atenção 
Primária à Saúde como um programa específico para os marginalizados e 
excluídos e materializada na proposta político-ideológica da atenção 
primária seletiva destinada às populações pobres (GIL, 2006, p. 1177). 

 A Atenção Primária à Saúde vem passando por transformações, e essa 

amplitude de conceitos e atribuições, fez com que a OPAS discutisse a necessidade 

de renovação da Atenção Primária em Saúde, e a partir de uma análise crítica em 

consonância com as variedades políticas, sociais e culturais dos países, para 

colaborar no desenvolvimento dos sistemas de saúde. Neste sentido foram 

apontadas as abordagens da atenção primária em saúde, que estão descritas no 

Quadro 5. 

                                                 
24 A longitudinalidade pressupõe a existência de uma fonte regular de atenção em seu uso ao longo 
do tempo. Assim, a unidade de atenção primária deve ser capaz de identificar a população eletiva, 
bem como os indivíduos dessa população – que deveriam receber seu atendimento na unidade, 
exceto quando for necessário realizar uma consulta fora ou fazer um encaminhamento. Além disso, o 
vinculo da população com sua fonte de atenção deveria ser refletida em fortes laços interpessoais 
que refletissem a cooperação mútua entre as pessoas e os profissionais de saúde (STARFILD, 2004, 
p.62) 
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Abordagem Definição ou conceito de Atenção Primária em 
Saúde 

Ênfase 

Atenção 
Primária 
em Saúde 
Seletiva 

Enfocam um número limitado de serviços de alto 
impacto para enfrentar alguns dos desafios de 
saúde mais prevalentes nos países em 
desenvolvimento. Os serviços principais tornaram-
se conhecidos como BOBI (monitor aumento de 
crescimento, técnicas de re-hidratação oral, 
amamentação e imunização) e algumas vezes 
incluíram complementação alimentar, alfabetização 
de mulheres e planejamento familiar (GOBI-FFF). 

Conjunto 
específico de 
atividades de 
serviços de 
saúde voltados 
à população 
pobre 

Atenção 
Primária 

Refere-se ao ponto de entrada no sistema de saúde 
e ao local de cuidados contínuos de saúde para a 
maioria das pessoas, na maior parte do tempo. 
Trata-se da concepção mais comum dos cuidados 
primários de saúde em paises da Europa e em 
outros países industrializados. Em sua definição 
mais estreita, a abordagem é diretamente 
relacionada à disponibilidade de médicos atuantes 
com especialização em clínica geral ou medicina 
familiar.  

Nível de 
atenção em um 
sistema de 
serviços de 
saúde  

Atenção 
Primária 
em Saúde 
abrangente 
de Alma Ata 

A declaração de Alma Ata define a APS [Atenção 
Primária à Saúde] com o primeiro nível de atenção 
integrada e abrangente que inclui elementos de 
participação da comunidade, coordenação 
intersetorial e apoio em vários trabalhadores de 
saúde e médicos tradicionais. A definição inclui 
diversos princípios, a saber: a necessidade de 
enfrentar determinantes de saúde mais amplos; 
acessibilidade e cobertura universais com base na 
necessidade; envolvimento comunitário e individual 
e auto-confiança; ação intersetorial para a saúde; e  
tecnologia apropriada e efetividade de custos em 
relação aos recursos disponíveis. 

Uma estratégia 
para organizar 
os sistemas de 
atenção em 
saúde e para a 
sociedade 
promover a 
saúde 

Abordagem 
de Saúde e 
Direitos 
Humanos 

Enfatiza a compreensão da saúde como direito 
humano e a necessidade de abordar os 
determinantes sociais e políticos mais amplos da 
saúde. Difere em sua ênfase sobre implicações 
sociais e políticas da declaração de Alma Ata mais 
do que sobre os próprios princípios. Defende que o 
enfoque social e político da APS deixou para trás 
aspectos específicos de doenças e que as políticas 
de desenvolvimento devem ser mais “inclusivas, 
dinâmicas, transparentes e apoiadas por 
compromissos financeiros e de legislação”, se 
pretendem alcançar melhoras de equidade em 
saúde. 

Uma filosofia 
que permeia os 
setores social e 
de saúde 

APS – Atenção Primária em Saúde  
Fonte: Extraído de OPAS (2005) – Renovação da Atenção primária em Saúde nas Américas 

Quadro 5 – Abordagem da Atenção Primária em Saúde 



 51

 GIL (2006) colocou que a Atenção Primária representava um referencial na 

mudança de paradigma na atenção à saúde, superando o modelo flexineriano. Mas, 

após a criação dos SUS e com o desenvolvimento dos seus mecanismos 

operacionais e financeiros, tem sido utilizado cada vez mais o termo Atenção Básica 

como referência aos serviços municipais e ao primeiro nível de assistência à saúde. 

A criação do Piso da Atenção Básica (PAB) intensificou este processo de 

valorização do termo Atenção Básica, e segundo BODSTEIN (2002), o PAB 

dissociou produção de faturamento, o que possibilitou a adoção de medidas de 

promoção à saúde e prevenção de doenças. 

 Foi observado que em vários momentos a Atenção Primária à Saúde e a 

Atenção Básica à Saúde foram utilizadas como sinônimos, pois de fato, se 

confundem ou se apresentam da mesma forma na prática. O que foi adotado neste 

trabalho é que a Atenção Primária atua enquanto primeiro nível de atenção, sendo a 

porta de entrada para o sistema, e a Atenção Básica e as unidades básicas são a 

forma operacional e institucional para a sua prática e tendo a Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) como instrumento da sua execução. 

 O SUS adotou a Atenção Básica como forma de organizar seu atendimento 

no primeiro nível de atenção. E para entender o contexto desta organização é 

importante fazer uma breve reflexão sobre os determinantes e condicionantes de 

saúde que estão na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), à saber: 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País (BRASIL, Lei nº 8.080/90, 1990). 
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 Estes determinantes e condicionantes remetem à determinação social do 

processo saúde-doença, que fundamenta a Reforma Sanitária brasileira e que é 

amplamente debatido na América Latina. FRAIZ (2001), discorrendo sobre a obra de 

Asa Cristina Laurell, aponta que a “autora se preocupa em mostrar que a distribuição 

da doença se dá de forma desigual entre os grupos sociais”, e que a doença, já 

considerada como multicausal25, ainda era vista sobre a ótica biologicista. Diante 

disso fundamenta sua tese em três eixos: “a) demonstrar o caráter histórico e social 

da doença; b) definir a doença como objeto de estudo de natureza social; e c) 

conceituar a determinação do processo saúde-doença”.  

 Foi proposto então uma nova forma de pensar o processo saúde-doença, 

sendo lançadas as bases para um novo modelo de epidemiologia, a epidemiologia 

social26. 

 LAURELL (1983) expõe esse entendimento: 

Na introdução deste trabalho é assinalada a necessidade de se avançar de 
uma posição de critica à explicação biológica da doença para a construção 
de uma interpretação distinta do processo saúde-doença que, tendo como 
eixo seu caráter social, pode impulsionar a geração de um novo 
conhecimento a seu respeito. A importância disso não reside somente no 
fato de se poder agregar alguns elementos novos, mas de se oferecer a 
possibilidade de abordar toda a problemática de saúde a partir de um ângulo 
diferente, isto é, como fenômeno coletivo e como fato social (FRAIZ, 2001 
apud LAURELL, 1983). 

 Nesta perspectiva, a Atenção Básica deve desenvolver suas atividades, e 

estas devem ser municipalizadas em virtude da descentralização preconizada pelo 

SUS. Isto apresenta a multiplicidade de cenários e realidades sociais, políticas e 

                                                 
25 Modelo ainda linear que considerava para a existência de doença o agente, o hospedeiro e o meio, 
que surgiu no século XX, quando o modelo unicausal não mais explicava a origem das doenças. A 
idéia de unicausalidade foi influenciada pela epidemiologia positivista e pelos avanços da 
microbiologia, que abordavam as doenças de forma reducionista e individual. 
26 Jaime Breilh, no Equador, é um importante referencial para a epidemiologia com base nas 
mudanças sociais.  
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econômicas existentes no Brasil, e a ESF tornou-se essencial na implementação da 

Atenção Básica em virtude de seus princípios.  

 Pode-se destacar segundo SANTANA e CARMAGNANI (2001), o caráter 

substitutivo, onde se pretende substituir as práticas centradas na doença para um 

processo de trabalho ampliado comprometido com a solução dos problemas, a 

prevenção de doenças e a promoção da qualidade de vida; a integralidade e 

hierarquização, estando inseridas na Atenção Básica, devem estar inseridas na rede 

de serviços devendo, garantir o acesso em outros níveis de atenção e o 

acompanhamento longitudinal; a territorialização e cadastramento de clientela, onde 

tem o território definido por equipe de saúde da família, a qual deve mapear, 

cadastrar, vincular, conhecer e se responsabilizar pela sua área; e equipe 

multiprofissional, composta no mínimo por, um médico, um enfermeiro, um auxiliar 

de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS)27. 

 Destacamos ainda a atenção centrada na família, que amplia a compreensão 

do processo saúde-doença, do contexto e rede social vinculado à família e 

possibilita a prática de ações não apenas curativas. E também a Vigilância em 

Saúde que segundo GIL (2006), fundamenta-se na “organização das ações a partir 

do território e problemas de saúde, intersetorialidade, discriminação positiva de 

saúde, paradigma da produção social da saúde”, que permite o planejamento das 

ações fundamentadas na epidemiologia social. 

  E nesta peleja da construção do SUS, fiel aos seus princípios e diretrizes, foi 

promulgado em fevereiro de 2006, o documento “Diretrizes do Pacto pela Saúde em 

                                                 
27 Existe a opção com equipe de saúde bucal, composta por um cirurgião dentista e um auxiliar de 
consultório dentário, ou, um cirurgião dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em 
higiene dental.  
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2006 – Consolidação do Sistema Único de Saúde”, que contempla o pacto firmado 

entre os gestores do SUS pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Na 

apresentação das suas diretrizes operacionais, FELIPE (BRASIL, MS, 2006), 

aponta: 

Esse Pacto apresenta mudanças significativas para a execução do SUS, 
dentre as quais ressaltamos: a substituição do atual processo de habilitação 
pela adesão solidária aos Termos de compromisso de Gestão; a 
Regionalização solidária e cooperativa como eixo estruturante do processo 
de Descentralização; a Integração das várias formas de repasse dos 
recursos federais; e a Unificação dos vários pactos hoje existentes. 

 Este novo Pacto deve nortear as ações no SUS a partir de 2007, sendo 

destacadas as referências diretas28 à Atenção. No Pacto pela Vida, uma de suas 

seis prioridades é o Fortalecimento da Atenção Básica; No Pacto de Gestão, um dos 

blocos de financiamento é a atenção básica. 

 Já considerando o Pacto pela Saúde, é aprovada pelo MS a Portaria nº 648 

de 29 de março de 2006, que “aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica para o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde”. Dos princípios gerais da Atenção Básica, tem-se: 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 
elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas 
de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 

                                                 
28 Foi chamada referência direta, pois em várias outras situações do pacto a Atenção Básica torna-se 
o ambiente, a estratégia e a executora das ações, como por exemplo, nas prioridades do Pacto pela 
Vida referentes à Saúde do Idoso, Controle do Câncer de Colo do Útero e da Mama e Promoção da 
Saúde. 
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da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, MS, 
Portaria nº648, 2006). 

 Considerando a Atenção Básica desta forma, pode-se observar um grande 

espaço para a execução das práticas educativas na graduação de farmacêuticos. 

Neste sentido buscou-se destacar elementos desta política essenciais no ensino da 

Atenção Básica. 

 Quanto aos fundamentos da Atenção Básica destacou-se: 

 II – efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de 
ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação 
do cuidado na rede de serviços. 

III – desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e 
a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado.  

 Quanto a infra-estrutura e dos recursos necessários: 

VIII – existência e manutenção regular de estoque dos insumos necessários 
para o funcionamento das unidades básicas de saúde, incluindo 
dispensação de medicamentos pactuados nacionalmente. 

 Do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 
I - definição do território de atuação das UBS; 
II - programação e implementação das atividades, com a priorização de 
solução dos problemas de saúde mais freqüentes, considerando a 
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea; 
III - desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo 
de saúde-doença da população e ampliar o controle social na defesa da 
qualidade de vida; 
IV - desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e 
fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a 
finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos 
evitáveis; 
V - assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, 
com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial; 
VI - implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, 
incluindo o acolhimento; 
VII - realização de primeiro atendimento às urgências médicas e 
odontológicas; 
VIII - participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações; 
IX - desenvolvimento de ações intersetoriais, integrando projetos sociais e 
setores afins, voltados para a promoção da saúde; e 
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X - apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social. 

 Das especificidades da ESF destacou-se os seguintes princípios gerais: 

II - atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada 
com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das 
famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos 
problemas de saúde-doença da população; 
III - desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação 
realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família 
e a comunidade; 

 Considerou-se também, as atribuições comuns a todos os profissionais das 

equipes de saúde da família: 

I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 
dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; 
II - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no 
âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações,entre outros), quando necessário; 
III - realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da 
população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 
gestão local; 
IV - garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de 
promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde; 
V - realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 
VI - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas 
as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; 
VII - responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação 
do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do 
sistema de saúde; 
VIII - participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da 
equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
IX - promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; 
X - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; 
XI - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais 
de informação na Atenção Básica; 
XII - participar das atividades de educação permanente; e 
XIII - realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

 A Política Nacional de Atenção Básica prevê e possibilita a atuação do 

farmacêutico de forma direta em seu âmbito. Com base nisto o MS criou em abril de 
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2005, através da Portaria nº 04/05, um Grupo de Trabalho com a “finalidade de 

elaborar diretrizes para o fortalecimento da inserção da atividade farmacêutica no 

âmbito da Atenção Básica”. 

 O estudo da atuação do profissional farmacêutico está centrado no eixo do 

medicamento. Os marcos institucionais, como a Política Nacional de Medicamentos 

(Portaria nº 3.916/98), a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Resolução 

nº338/04), o Pacto pela Saúde (Portaria nº 399/06), a realização da Conferência 

Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica (BRASÍLIA, 2003), 

caminham no sentido da promoção do uso racional do medicamento, da Atenção 

Farmacêutica, da estruturação do Ciclo da Assistência Farmacêutica29, da 

Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças e da farmacovigilância, considerando a 

necessidade da vinculação no orçamento para viabilização financeira e a formação e 

capacitação de trabalhadores farmacêuticos para a Atenção Básica. Pode se avaliar, 

ainda, a necessidade de sensibilização dos gestores, nas três esferas do governo, 

para a contratação de farmacêuticos através de concursos públicos, a construção de 

uma Política Nacional de Ciência e Tecnologia que envolva a pesquisa, 

desenvolvimento e produção de medicamentos com base na realidade 

epidemiológica nacional, a aproximação entre o serviço e a academia para 

apresentar este campo ao estudante de Farmácia, levando esse a reflexão de como 

se inserir, entender e utilizar este espaço para ensino/pesquisa/extensão, além do 

entendimento e respeito às práticas tradicionais e cultura popular.  

  Outro eixo essencial que permeia as discussões é a Vigilância, ora entendida 

como Vigilância Sanitária, ora como Farmacovigilância, e que ainda deve ser 

                                                 
29 Seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos  e 
serviços, acompanhamento e avaliação da utilização de medicamentos. 
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ampliada para a Vigilância em saúde, incorporando, inclusive, a vigilância 

epidemiológica. Isto é fundamental na formação generalista, com vistas a promoção 

da saúde, prevenção e tratamento de doenças sob a ótica da determinação social do 

processo saúde doença. O conhecimento prático proporcionado pela Vigilância em 

Saúde, apoiado na epidemiologia local, os problemas de produtos e serviços, os 

surtos e patologias passíveis de notificação, as dificuldades e problemas 

relacionados aos medicamentos (incluindo o acesso, qualidade, uso e reações) 

tornam-se fundamentais na formação de um profissional ético, crítico e 

problematizador na sua área de atuação. 

 E o outro eixo, pouco relacionado diretamente à atenção básica, são as 

Análises Clínicas, prática não exclusiva, mas de grande relevância na prática 

farmacêutica. Na política nacional da Atenção Básica e no Pacto pela Saúde são 

observadas situações em que as Análises Clínicas estão presentes, como na saúde 

do idoso para o controle do diabetes, no controle do câncer do colo do útero com a 

execução da citologia cérvico-vaginal, na redução da mortalidade infantil e materna 

quando se monitora, através de exames, a saúde da criança e da gestante 

(parasitológicos, urinálise, hemograma entre outros), no diagnóstico das doenças 

emergentes e endemias (hanseníase, tuberculose, malária, etc.). A atuação do 

farmacêutico em Análises Clínicas na Atenção Básica possibilita a orientação no 

período pré-analítico, essencial a uma boa amostra (coleta, jejum entre outros 

cuidados especiais), um bom exame e um laudo fiel à realidade para um diagnóstico 

e segmento terapêutico adequado. Também na fase pós-analítica, na orientação ao 

usuário sobre os resultados, esclarecimento sobre os laudos e informação sobre a 

necessidade de cuidados. Na formação, é importante ainda, o contato do futuro 

trabalhador do laboratório com o usuário, propiciando o entendimento que a análise 
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que será feita pertence a um sujeito que tem uma história, uma rede social e está 

inserido numa realidade, e não é apenas uma amostra de sangue ou urina. 

 É neste cenário que o farmacêutico deve encontrar-se e atuar na Atenção 

Básica, junto com a equipe multiprofissional, apoiados na visão generalista e ampla 

que a Atenção Primária proporciona. E é este cenário que deve ser vivenciado na 

sua formação, possibilitando sua integração neste contexto de atenção. 
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4 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo constitui-se em uma pesquisa qualitativa, que segundo 

MINAYO (2004), é entendida como aquela capaz “de incorporar a questão do 

Significado e da Intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 

estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas” (MINAYO, 2004, p.10). 

 Considerando que o foco da pesquisa é uma avaliação da atuação do 

farmacêutico na atenção básica à saúde e sua inserção no Ensino de Farmácia, o 

estudo envolveu 3 residentes farmacêuticos do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família da UFPR (PRMSF), para os quais foi aplicada 

a entrevista, estes foram considerados os sujeitos do estudo. Os sujeitos foram 

denominados de F1, F2 e F3 como forma de preservar as identidades. Como o autor 

também é residente farmacêutico, a sua experiência também foi considerada. 

Subsidiado por MINAYO (2004), buscou-se uma amostra que proporcionasse o 

aprofundamento e que abrangesse a atuação do farmacêutico na atenção básica. A 

amostra constitui-se, desta forma, de todos os sujeitos farmacêuticos que atuam na 

prática da atenção básica e estão vinculados ao ensino pelo PRMSF, pois são 

detentores dos atributos que se pretende conhecer. 

 A metodologia utilizada baseou-se no Método do Arco, proposto por Charles 

Marguerez, descrito por Bordenave (1995).  

 A primeira etapa constituiu da observação da realidade, por meio da 

aplicação de um roteiro de entrevista (apêndice A) com o objetivo de abordar as 
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atividades realizadas pelos residentes farmacêuticos do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde Família da Universidade Federal do Paraná, que são os 

sujeitos desta pesquisa. 

 Foram entrevistados os três sujeitos da pesquisa no mesmo momento, 

divididos em dois dias devido ao tempo necessário a todas as perguntas e respostas 

e o retorno às atividades da residência. Todas as perguntas foram feitas à todos os 

sujeitos e foram obtidas respostas individuais.  As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas. Este processo foi executado somente após a autorização 

dos sujeitos através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(modelo no apêndice B). 

 Em seguida foram identificados pontos chaves da prática farmacêutica na 

Atenção Básica à Saúde, através do destaque que foi dado a algumas atividades 

nas respostas. Estes pontos devem nortear a análise dos dados, sendo dada 

atenção especial às dificuldades e a relação das atividades com a formação, pois 

são elementos essenciais que se pretende contemplar com a elaboração da 

proposta.  

 Foi elaborada uma revisão bibliográfica, especialmente dos últimos dez anos, 

referentes à Política Educacional Brasileira, o ensino na área da Saúde, sobre o 

ensino farmacêutico no Brasil e sobre a Atenção Básica à Saúde, através dos 

periódicos indexados. Foram utilizadas as bases de dados Scientific Electronic 

Libray Onlyne (SCIELO Brasil), Literatura Latino Americana e do Caribe de 

Informações em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME). Esta revisão consiste no referencial teórico deste trabalho e foi 

apresentado inicialmente. Com base nas informações colhidas, buscou-se a 
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teorização e fundamentação das informações levantadas, integrando a literatura e a 

prática dos sujeitos. 

 Após o confronto entre a observação da realidade com a teorização, foi 

formulada uma proposta de solução, como uma diretriz para inserção do ensino 

farmacêutico na atenção básica, tendo o Território como ambiente para a formação. 

Para tanto foi necessário buscar referenciais metodológicos e pedagógicos que 

possibilitassem a aplicação da proposta formulada. 

 A ultima fase do Método do Arco, que é a aplicação à realidade não foi 

experimentada nesta pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE 

 

 Os resultados desta investigação foram colhidos em entrevistas realizadas 

com os farmacêuticos residentes do PRMSF. Estes farmacêuticos graduaram-se 

pela UFPR e estavam há 1 ano e 9 meses (setembro de 2006) cursando a 

residência.  

 O PRMSF caracteriza-se pelo treinamento em serviço, e foi estabelecido 

após uma parceria entre a UFPR e o município de Colombo-PR30.  No início do 

programa eram 20 residentes31 distribuídos nas áreas de concentração: Farmácia, 

Enfermagem, Nutrição e Odontologia. Os residentes foram distribuídos em 4 

equipes, com pelo menos uma pessoa de cada categoria profissional. O PRMSF 

constituiu-se de 828 horas de módulos teóricos e 4.692 horas de atividade prática, 

totalizando 5520 horas. As atividades práticas aconteceram principalmente nas US, 

durante toda a semana no primeiro ano, e três dias por semana, no segundo ano. 

Neste segundo ano, durante dois dias por semana as atividades foram 

desenvolvidas em algumas clínicas do Hospital de Clinicas da UFPR.  

                                                 
30 Cidade da Região Metropolitana de Curitiba com 202.536 habitantes, é um dos maiores municípios 
do estado do Paraná em População. É uma cidade que mescla problemas de uma grande cidade, 
com arrecadação de uma cidade pouco industrializada. 
31 Com o decorrer da residência alguns residentes foram saindo, em sua maioria por passarem em 
concursos públicos. Quanto a Farmácia, todas as equipes continham pelo menos um farmacêutico 
até dezembro de 2006. 
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 Os residentes ficaram lotados em quatro Unidades de Saúde (US) com o 

Programa Saúde da Família (PSF), sendo três unidades exclusivamente PSF e uma 

mista. Em princípio cada equipe de residentes atuaria em uma área32, mas no 

decorrer da residência, os residentes atuaram em outras áreas também, dentro da 

área de abrangência da US. 

 As atividades concentraram-se no processo de territorialização com o objetivo 

de conhecer o serviço, o território e a comunidade local. Também, foram 

desenvolvidas atividades junto aos programas e grupos que a US realiza, além da 

inserção em algumas atividades de rotina da US. 

 Com relação à comunidade, foram observadas algumas características como 

a baixa renda da população, a precariedade de serviços de saneamento e 

calçamento das ruas, alto índice de trabalhadores informais sem emprego fixo. 

Alcoolismo e drogadição também foram considerados relevantes segundo os dados 

colhidos na territorialização.  

 Quanto aos serviços de saúde, existe uma dificuldade de fixação de 

profissionais, gerando uma alta rotatividade que prejudica o vínculo e a qualificação 

do trabalho no PSF. Há equipes de saúde incompletas e trabalhadores atuando com 

desvio de função, além das dificuldades de infra-estrutura das US, o que ficou ainda 

mais visível no caso da Farmácia, pelo fato de nenhuma US ter farmácia básica, ou 

pelo menos um espaço físico para armazenar os medicamentos que recebe. 

                                                 
32 Entende-se por área, neste caso, a área de atuação de uma equipe de saúde da família.  
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 A US recebe medicamentos do Programa de Hipertensos e Diabéticos 

(HIPERDIA), do planejamento familiar e Kit PSF33, alguns medicamentos para uso 

interno e emergência e vacinas. 

 As US desenvolvem ações referentes à saúde da mulher, do idoso, e da 

criança, prestando atendimentos de enfermagem, medicina e odontologia. Também 

alimentam diversos sistemas de informação como o Siab (Sistema de Informação da 

Atenção Básica), fazem notificações de doenças, emitem relatórios de produtividade, 

organizam os mapas e relatórios de vacinas, fichas de cadastros nos programas 

(HIPERDIA, gestante, planejamento familiar entre outros), fornecem dados e 

acompanham o SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), programa 

do Leite e bolsa família, além do pedido de materiais e medicamentos. Também é 

sua responsabilidade receber, arquivar e organizar os registros de nascimento e 

morte na área. As US ainda organizam grupos para o desenvolvimento dos 

programas HIPERDIA, planejamento familiar e gestantes, realizam atividades nas 

instituições de ensino da região, atuam na educação em saúde e buscam prevenir 

doenças, esboçando ações de promoção da saúde. 

 É uma realidade com grandes demandas, com pouca estrutura do território e 

dos serviços de saúde, com a equipe local trabalhando de forma precária e com 

dificuldade de acesso a recursos e meios de outros níveis de atenção. Em meio a 

esta realidade, o residente farmacêutico, profissional que estava iniciando em US, 

teve que descobrir o seu local, onde e como se achar nas atividades, da mesma 

forma que os trabalhadores e usuários da US também tiveram que descobrir o 

farmacêutico dentro da US, muitas vezes sem farmácia e com poucos 

                                                 
33 O Kit PSF era um montante de medicamentos que cada equipe PSF recebia diretamente da esfera 
federal sem levar em consideração as demandas e características locais. 
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medicamentos. É importante ressaltar que existem poucos farmacêuticos 

trabalhando em US, a consolidação deste trabalho e troca de experiências são ainda 

mais raras. 

 

5.2 DESCRIÇÃO DOS PONTOS-CHAVES E TEORIZAÇÃO 

 

 Diante da realidade encontrada e relatada pelos residentes consideramos os 

seguintes pontos-chaves: Territorialização, Visitas Domiciliares, Ações nas 

Instituições de Ensino, Atividades na Unidade de Saúde, Programa HIPERDIA, 

Outros Programas e Promoção da Saúde. 

 Estes pontos foram abordados na seqüência, trazendo as contribuições dos 

residentes com vistas à atuação e inserção do farmacêutico nestes espaços. 

 

5.2.1 Territorialização 

 

 Segundo FRANCO e MERHY (1999) “o PSF tem sua matriz teórica 

circunscrita prioritariamente ao campo da vigilância à saúde. Sendo assim, seu 

trabalho está quase que restritivamente centrado no território”. O PSF trabalha com 

área de abrangência definida, responsabilizando-se pelo seu cadastramento e 

acompanhamento da população adscrita.  
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 A execução da territorialização, o conhecimento que ela proporcionou e a 

atuação na base territorial segundo os sujeitos da pesquisa foi considerada 

importante para a Farmácia como foi expresso em seguida. 

“Agora, no processo de trabalho na farmácia, eu acho que é importante a 
territorialização pra te dar uma utilidade com que você consegue imaginar como que 
o serviço já estava organizado então, ou seja, você já parte do princípio do que 
precisa melhorar no serviço onde que estão os nós críticos em termos estruturais, 
né, sabe que não tem farmácia, enfim eu acho que aquelas primeiras vivencias 
‘conhecendo o território, conhecendo a unidade de saúde e conhecendo as 
condições demográficas’, tudo isso eu acho que ajuda no papel do farmacêutico. O 
problema é que a gente não sabe ainda fazer a ligação assim, mal consegue fazer a 
ligação das doenças com aspectos demográficos, de gênero, sociais, imagine do 
medicamento com relação a isso, e tem relações que podem ser feitas, só que tudo 
novo assim, a gente não tem ainda uma certa orientação pra estar fazendo isso, não 
existe orientação assim”. (F1) 

“Então o conhecimento do território é importante pra ver pra onde você vai voltar 
tuas práticas. Ela é muito importante, principalmente pras ações de educação em 
saúde, promoção, prevenção de doenças. Você tem que conhecer pra voltar sua 
pratica, não só a prática, mas a questão do planejamento das ações que a gente 
discutiu, mas na prática não acontece. Mas se fosse voltado para o planejamento 
estratégico a territorialização é muito útil, pra você conhecer a epidemiologia local, 
principais problemas de saúde entre outras coisas”. (F2) 

 Pôde-se observar a utilidade da territorialização na discussão da 

determinação social do processo saúde doença e sua importância para o 

planejamento das ações em saúde. Há dificuldades para a atuação nesta lógica. 

Mas, a partir do momento que se fez a territorialização foi possível conhecer a 

comunidade e suas práticas, elementos essenciais do processo ensino 

aprendizagem. 

“Está me ajudando, ajuda a conhecer a comunidade, a criar um vínculo com a 
comunidade, a criar um vínculo com o serviço e de saber assim, desde aspectos 
geográficos, históricos, sociais, culturais, religiosos e epidemiológicos da região”. 
(F1) 

“Não só os aspectos técnicos do medicamento, os aspectos simbólicos, a questão 
cultural que existe, a questão do acesso aos medicamentos, farmacêutico deveria 
estar consciente do que significa o medicamento inserido naquela comunidade, 
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naquela realidade, naquele local e como que as pessoas re-significam aquele 
medicamento na vida delas, no dia a dia delas”. (F1) 

“Eu tive contato com uma benzedeira lá da área que sabia muito de plantas, o 
quintal dela era cheio de plantas, [...]. E, também teve umas, algumas coisas 
‘exóticas’ de pacientes que freqüentavam, faziam tratamentos não médicos e daí eu 
procurei conhecer. Eu lembro de uma vez que eu fui com uma paciente e ela fazia 
um tratamento de bioenergética, era baseado em plantas também e na energia da 
pessoa.” (F3) 

“A gente sabe que para uma terapia dar certo depende muito da fé das pessoas, das 
crenças, da cultura. Então a gente tem que acreditar nas práticas populares porque 
a cura às vezes pode estar nela e não só no medicamento”. (F2) 

 O entendimento e acesso à cultura e uso de outras práticas pelos usuários 

foram conseguidos na territorialização com a aplicação de instrumentos e da 

abordagem às pessoas durante visitas, em entrevistas, conversas na US. A ação no 

território também serviu como fonte para a pesquisa, originando trabalhos científicos 

e temas de monografias, como observado a seguir. 

“Até nos nossos trabalhos de monografia, artigos, em congressos, a gente tem 
citado as nossas vivencias, né, o processo de territorialização” (F1). 

 O fomento ao conhecimento que a territorialização proporcionou pode ser 

observado quando se refere ao medicamento, tanto nas ações desenvolvidas 

quando nas que poderiam ser desenvolvidas. 

“Acho que poderia ter sido mais trabalhado com relação aos aspectos 
farmacêuticos, principalmente com relação ao consumo de medicamentos, de 
farmacovigilância, sabe”. (F1) 

“A gente deveria ter aprofundado mais assistência farmacêutica.[...] a farmácia, num 
trabalho de territorialização, pudesse fazer um trabalho, por exemplo, agora os 
residentes da farmácia vão fazer uma vivência, um levantamento, alguma coisa 
relacionada aos aspectos do medicamento, da farmácia”.(F3) 

“Mas acho importante no processo de territorialização, você conhecer quais são os 
medicamentos que consome e quem mais consome esses medicamentos, 
farmacoepidemiologia” (F1). 
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 Mais especificamente, o acompanhamento do tratamento foi mencionado. A 

atuação no território possibilita identificar os usuários de determinados 

medicamentos que devem ter uma atenção especial. 

“E, assim, eu não lembro de ter acompanhado, por exemplo, um paciente com 
tuberculose ou com hanseníase, que tem que tomar a dose mensal supervisionada”. 
(F1) 

 Mesmo não tendo acontecido com este sujeito, nas discussões foi 

considerado importante este trabalho. 

 Uma importante ação desenvolvida no território, foi em uma situação de 

emergência, após o transbordamento de um rio que corta uma das áreas. 

“E a gente teve bastante participação na vigilância em saúde quando teve a 
enchente, que a gente foi fazer busca ativa de casos de leptospirose, foi levar 
hipoclorito e explicar como usa”.(F1) 

 O processo de conhecimento do território possibilitou o desenvolvimento de 

ações com as famílias quando foram realizadas visitas domiciliares, ações nas 

Instituições de Ensino, proporcionou o contato e integração com os Centros de 

Convivência34, associações de moradores e empresas. 

 

5.2.2 Visitas Domiciliares 

 

 A ação no território tem, em um de seus eixos estruturantes, as Visitas 

Domiciliares. FRANCO e MERHY (1999) argumentam que as visitas domiciliares 

                                                 
34 Locais onde idosos, geralmente, exercem atividades de habilidades manuais, cozinham e passam 
o dia. Muitos deles moram sozinhos e os centros de convivência tornaram-se um espaço para as 
relações humanas.  
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não devem ser práticas exclusivas do PSF, mas de qualquer estabelecimento de 

saúde, e deve ser considerado um expediente rotineiro em serviços assistenciais. 

 As visitas domiciliares devem ocorrer de forma organizada, com um objetivo 

claro. A sistematização deve fazer parte do planejamento da US. As visitas eram 

subsidiadas por dados que a US possuía, principalmente em prontuários. 

“Pegando uma série de informações que não eram colocadas na consulta, que daí a 
gente tem acesso ao prontuário, uma série de informações que a gente pode contar 
assim no momento da visita”.(F3) 

 Na organização foram priorizados alguns usuários. 

“Então a gente priorizava alguns pacientes que pelo menos uma vez por mês a 
gente tava indo fazer visita, ai a gente, o acompanhamento era na forma de visitas, 
pacientes crônicos. Daí entre outras coisas a gente se detinha na parte dos 
medicamentos, se ele estava seguindo a terapia”. (F3) 

“Quando esse paciente não vai consultar não vai na reunião pegar remédio dois, três 
meses, daí você pensa em fazer uma busca-ativa, considerando as características 
desse paciente, que eu falei, geralmente idoso e polimedicamentoso, paciente que 
requer um certo cuidado e aí a gente até instituiu lá na US que esses pacientes são 
pacientes que rotineiramente a gente está visitando, pacientes que tem dificuldade 
de locomoção até a US” .(F3) 

“A questão das visitas domiciliares se for no PSF, você selecionar os pacientes, [...] 
tentar obedecer um pouco o princípio da equidade, ver os que mais precisam de 
acompanhamento farmacoterapêutico, fazer trabalhos multiprofissionais, trabalhos 
de educação em saúde nas escolas, creches e tentar atuar também como 
profissional de saúde”. (F2) 

 As visitas ocorreram individualmente ou com a equipe. 

“Daí outros contatos assim com crianças foi em visitas multiprofissionais que a gente 
fazia a partir de uma demanda da nutrição”. (F3) 

“Vai depender também se eu to sozinha ou com outros profissionais né. Eu entro na 
casa, sempre peço licença pra entrar, sempre pergunto primeiro como é que estão 
as coisas, se ta tudo bem”. (F2) 

 A atenção e a forma de abordagem dada na visita foram colocadas, até 

porque as visitas geram uma expectativa nas pessoas e o profissional deve estar 

preparado para lidar com isso. É essencial não criar falsas expectativas e esclarecer 
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os procedimentos e a viabilidade da resolução das demandas, cuidando para que o 

profissional não atue como um invasor daquela casa. 

“Não lembro de ter visto e, assim, nas visitas, com relação à higiene na casa, eu 
acabo não entrando nesse mérito sabe, porque já me sinto invasor daquele domicílio 
então não é esse meu papel, de invadir ali aquela questão. Criar um vínculo, 
estabelecer uma questão de confiança e não uma relação de autoridade”. (F1) 

“Com relação à vigilância é bem difícil trabalhar com relação a isso, porque nas 
próprias visitas você sente um pouco invasor ali do espaço ou mesmo que você não 
trabalhe isso, mas que é uma demanda gerada ou se há uma expectativa de quem 
está sendo visitado, também vai nesse sentido”. (F1) 

 Durante as visitas foram realizadas algumas ações. Estas ações podem ser 

gerais, como genograma e linha do tempo35. 

“Dependendo da visita, dependendo da família eu faço genograma, teve uma época 
que eu tava fazendo em todas, mas eu vi que acaba sendo uma coisa forçada 
mesmo, não é em todos os casos que precisa, pode ser em momentos diferentes. 
Dependendo eu faço genograma, linha do tempo e deixo a ACS fazer a abordagem 
dela, que ela tem maior vínculo com aquela família, e geralmente eu deixo a pessoa 
chegar na questão do medicamento”. (F2) 

 Questões referentes ao Medicamento e as Análises Clínicas apareceram 

frequentemente.  

“Com relação aos Medicamentos existe, com relação às Análises Clínicas existe, 
sempre tem uma receita médica, sempre tem um exame laboratorial. É uma 
demanda que ta ali”.(F1) 

“Colocando números meio grosseiramente, 50% das visitas que eu faço são 
relacionadas a questões Medicamentosas, que daí envolve as questões de Análises 
Clínicas e a questão dos exames que sempre perguntam bastante”. (F3) 

 Especificamente com relação aos Medicamentos foram realizadas as 

seguintes abordagens. 

“Ainda com relação à vigilância em saúde eu ainda acho que é muito, a nossa 
atuação na visita é muito podada, a gente acaba resumindo só no serviço de 

                                                 
35 Instrumentos utilizados para conhecer melhor a família, sua organização, sua estrutura, suas 
relações sociais e sua história. 
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Hipertenso e Diabético, DST [Doenças Sexualmente Transmissíveis] e AIDS a gente 
acaba não trabalhando tanto nas visitas, saúde mental a gente acaba não 
trabalhando nas visitas, a gente acaba até trabalhando, pega um caso ou outro”. 
(F1) 

 “Com relação ao medicamento também, é a principal demanda das visitas quando 
eu vou é medicamento, as próprias ACS já sabem disso ‘tem fulaninho lá que ta com 
dificuldade com a insulina, tão tomando uma cacetada de medicamentos’, tão 
querendo saber se interage ou não”. (F1) 

“Mas é legal que essa parte do acompanhamento até tenho feito, por exemplo, uma 
paciente lá ta tomando 7 medicamentos sabe, antes tava tomando 5, ontem fui num 
paciente que estava tomando uma porrada, mais um monte de chá, tava com 
problema no fígado sabe,’altas interação’ assim”. (F1) 

“Por exemplo, tem uma usuária que faz confusão com o medicamento, eu vou lá e 
vejo, o que, que é que você tem dificuldade? Sabe ler e escrever, identifica por 
cores, como que é? E às vezes eu faço ali na hora um desenho pra identificar, faço 
a caixinha, organizo os medicamentos, se tem medicamentos vencidos eu recolho, 
levo pra us e depois encaminho pra central”. (F2) 

“Toda visita à gente acaba pegando medicamento vencido na casa da pessoa, toda 
não, sempre quando tem algum medicamento vencido ali, você acaba pedindo pra 
pessoa”. (F1) 

 As Análises Clínicas também tem suas particularidades, na orientação para a 

realização dos exames, informações sobre marcação, locais e horários e a 

interpretação dos laudos. 

“Com relação às análises clínicas, quando você fala que é farmacêutico, as pessoas 
já pressupõem que você é bioquímico também, então já vem com exame, isso é 
uma coisa freqüente na unidade, nas visitas, enfim. Até, às vezes, pra marcar 
exame, pra você marcar, pra você orientar como é feito o exame, eu acho isso 
importante e embora eu não tenha a formação em bioquímica completa, mas 
algumas coisas a gente aprendeu e usa, agora, por exemplo, tem muita coisa que 
eu não sabia que vieram me perguntar e eu falei, ‘não, eu vou ver, vou estudar, vou 
ver o que é’ e daí, o que era mais corriqueiro, assim, eu procurava saber um pouco 
mais, ler e estudar, pra poder informar com uma segurança maior”. (F3) 

 Os remédios caseiros e práticas populares também são identificados nas 

visitas. 

“É uma demanda que existe assim e em toda casa, toda casa tem um chazinho, tem 
remedinho pra gripe, toda casa tem um tipo de conhecimento que veio de algum 
lugar e que está se perdendo”. (F1) 
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 Outras práticas também foram exercitadas, pois a abordagem não era 

centrada no medicamento e sim na família e no individuo. Escutar as pessoas e falar 

sobre outros assuntos que não sejam doenças também facilita o vínculo e podem 

servir de conforto para as pessoas. 

“Mas eu tava fazendo visitas de rotinas com os ACS, então ali. Fazia visita na casa 
de pessoas que não necessariamente tinha problemas de saúde”. (F2) 

“Dependendo da visita, se eu percebo que não vai adiantar ficar ajudando muito falar 
de medicamento eu faço uma abordagem mais de escuta”. (F2) 

 O trabalho diretamente com as pessoas e na comunidade gera demandas de 

toda ordem. O diferencial da prática quando se tem vínculo é que há uma 

sensibilização e responsabilização do profissional ou estudante para resolver a 

demanda gerada.  

“É a própria comunidade na visita que você vai conversando com a pessoa é que 
você vai ver o quanto que elas estão precisando daquele serviço, o quanto que elas 
querem aquilo então você volta com aquela demanda concreta, aquela coisa pratica 
mesmo, não é uma coisa que você fala da boca pra fora. Você chega e fala ‘o fulano 
de tal ta com esse problema gente a gente tem que organizar o serviço pra assistir 
esse problema e ai como que a gente vai fazer isso? ’”. (F1) 

 Quando as pessoas te recebem em casa, a aproximação e o vínculo ficam 

mais fáceis. As demandas aparecem, a troca de informações é mais rica. 

 

5.2.3 Instituições de Ensino da Área 

 Em todas as áreas de abrangência das US onde os residentes ficaram 

lotados existem escolas ou Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEI)36. Todas as 

                                                 
36 Este é a denominação utilizada para a creche (berçário, maternal, jardim I, II e III) 
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equipes desenvolveram atividades nestes locais, principalmente de educação em 

saúde, com atividades centradas na prevenção de doenças e promoção da saúde. 

“Das análises clínicas também ajuda a fazer trabalho de prevenção e promoção em 
creches e escolas também”. (F1) 

 Entre as atividades de promoção uma das equipes desenvolveu uma história 

infantil com as cuidadoras da CMEI com o objetivo de discutir a importância dos 

pais, cuidadoras e professoras e US na saúde das crianças.  

 As Análises Clínicas se destacaram no que se refere às parasitoses. Em uma 

das US foram realizados alguns exames parasitológico de fezes. Teatro e 

brincadeiras foram metodologias bastante utilizadas. 

“Que foi uma atividade relacionada à nutrição, que foi feito teatro de fantoches, etc e 
uma outra atividade relacionada aos parasitas, a gente fez um projeto e tal, 
conseguimos umas fantasias de piolhos, pulgas, e fomos a algumas escolas, 
conversar com as crianças e fazer algumas brincadeiras”. (F2) 

“Teve algumas vezes que a gente foi pra creche e a gente já fez um teatrinho sobre 
escabiose e pediculose na creche”. (F1) 

“E o que a gente fez na unidade pra esse grupo foi uma atividade na escola, pra 
crianças de primeira à quarta série, foi um teatro que a gente fez sobre 
parasitoses”.(F3) 

 Um dos trabalhos desenvolvidos na escola de ensino básico da área onde o 

autor ficou lotado, relacionado à pediculose, consistiu em três etapas: teatro, jogos e 

brincadeiras em sala de aula e reunião com os pais. Após este trabalho foi 

observada a redução na incidência e nas reclamações sobre pediculose, segundo 

relato das professoras e diretora da escola. 

 O trabalho com adolescentes também foi lembrado, principalmente 

relacionado à discussão de grupos, cidadania, violência e drogadição. 
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“Tem um projeto pra dezembro desse ano, de uma palestra-show, já tinha sido 
programada há um tempo e o tema foi escolhido pela diretora do colégio, ela 
escolheu falar sobre drogas também”. (F2) 

 Outros trabalhos também foram desenvolvidos, como os relacionados à 

saúde bucal e alimentação, onde os farmacêuticos participaram colaborando na 

discussão e execução das atividades. A puericultura foi desenvolvida, principalmente 

nas CMEIs, onde foi trabalhado o crescimento e desenvolvimento das crianças, 

exame físico, casos de diarréias, infecções de vias aéreas, prevenção de acidentes 

e intoxicações. 

 

5.2.4 Atividades na Unidade de Saúde 

 Nas atividades desenvolvidas na US foram colocadas algumas questões que 

podem ser extrapoladas para o trabalho em campo. Porém foi dado um destaque 

especial para a US, pois é o local onde são centralizadas as atividades, é a base 

física e estratégica para o desenvolvimento das ações. Aqui foram abordadas 

questões como a atuação multiprofissional, as Análises Clínicas e o 

desenvolvimento do ciclo da Assistência Farmacêutica. 

 Os aspectos multiprofissionais foram observados nas seguintes situações. 

“A principal demanda [das Análises Clínicas] é saber interpretar os exames, aí, 
também, saber pra que serve os exames e que, às vezes, os profissionais da US 
vem perguntar pra você, tirar dúvidas” (F1). 

“Eu sinto falta de não ter essa parte das Análises Clínicas sim, até pra discutir com o 
médico, enfermeiro às vezes eles vem me perguntar certas coisas. O ACS vem me 
perguntar”. (F2) 

“Então teve situações que a gente percebeu que era medicamento demais, ou 
medicamentos de menos, que não tava sendo efetivo, tentar fazer uma troca, algum 
outro tipo de terapia. E daí a questão que a agente tem que levar isso para o 
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profissional médico [...]. Teve médicos que eu não tive condições para discutir 
avaliação terapêutica/farmacológica do paciente, em contrapartida teve outro que foi 
mais fácil, pude até contribuir com bastante coisa”. (F3) 

 A questão da coleta e orientação sobre os exames também foram abordadas. 

“E a própria questão dos exames também tem uns que aparecem mais, que você 
tem que saber, pra pelo menos orientar no mínimo as pessoas. [...]. E essa questão 
também dos exames, as pessoas vão lá assim com requisição de exames, as 
enfermeiras são poucas que orientam como que deve ser coletado, não sei se isso é 
feito no laboratório, enfim. Então, eu acho que a Bioquímica dá um suporte muito 
bom nesse sentido, de como você tem que fazer o exame, eu acho que é 
importante, porque pode mudar radicalmente o resultado de um exame”. (F3) 

“E até, como as US estão fazendo coleta de escarro pra tuberculose, e a gente 
sabe, que umas grandes falhas nos exames é a coleta da amostra. Aí é outra 
demanda que poderia estar sendo trabalhada”. (F1) 

 Com relação à Assistência Farmacêutica, suas etapas foram abordadas nas 

entrevistas, conforme descrito a seguir. 

 A Seleção de Medicamentos, que segundo MARIN, LUIZA, OSÓRIO-DE-

CASTRO e MACHADO-DOS-SANTOS (2003, p. 133) “é considerada o eixo do Ciclo 

da Assistência Farmacêutica. As demais atividades desse ciclo são desenvolvidas 

com base no elenco de medicamentos selecionados, tanto na atenção ambulatorial 

quanto na hospitalar, buscando-se estruturar e organizar sistemas eficientes e 

efetivos”. As considerações feitas remeteram ao distanciamento da atividade de 

seleção de medicamentos da prática da residência, principalmente por ser uma 

atividade de nível central. 

“Eu acho que a seleção em nível local não existe mesmo, aliás, eu nem sei como é 
que foram selecionados os medicamentos que a gente recebe lá na US, que na 
verdade vem tudo por programa, não é bem dizer assim uma grande seleção de 
medicamentos na realidade. É um negócio que vem fechado o pacote, kit psf 
também é outro”. (F1) 

 A Programação no ciclo da Assistência Farmacêutica, segundo MARIN, 

LUIZA, OSÓRIO-DE-CASTRO e MACHADO-DOS-SANTOS (2003, p. 155) 
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“representa uma outra atividade chave, que tem por objetivo a garantia da 

disponibilidade dos medicamentos previamente selecionados nas quantidades 

adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades de uma população-

alvo”. Esta foi à atividade mais desenvolvida pelos residentes farmacêuticos na US, 

no apoio quando foram feitos os pedidos de medicamentos, no controle e na 

organização do estoque.  

“E com relação à prática local que a gente tem experiência, é fazer o pedido dos 
medicamentos no final do mês. [...] E também como eu sou a única pessoa que está 
fazendo contagem de estoque lá na US, to fazendo esse histórico e sempre to 
passando pra ela [a enfermeira] para ela poder fazer a programação baseada nisso”. 
(F1) 

“Quase todo mês, no pedido então, de acordo com o estoque inicial eu programo pro 
mês, nem pra faltar nem pra sobrar, que até então eles pediam cota máxima de 
tudo”. (F2) 

“Programação lá na US também, fazer controle de estoque. Deu pra perceber uma 
diferença assim, porque antes quando as enfermeiras faziam o pedido, elas pediam 
lá sempre cota máxima. Daí se faltava medicamento, sempre ficava faltando, o 
pessoal não mandava de volta, ai a gente começou a sistematizar o Consumo Médio 
Mensal, calcular o número de comprimidos por dia. Daí os medicamentos que a 
gente viu que ia faltar pro mês, daí a gente entrava em contato com a Central de 
Medicamentos e já anexava a planilha junto, mostrando tudo quanto que precisava, 
quanto que ia gastar. E a gente percebeu que isso dava um certo respaldo assim, 
dava uma certa prioridade, para que o medicamento venha mesmo para ser utilizado 
e não ficar guardado.” (F3) 

 O calculo do consumo médio mensal37 foi uma estratégia utilizada pelos 

residentes para tentar organizar o estoque e facilitar o pedido. A não permanência 

em todos os momentos na US, a dificuldade de sensibilização para o preenchimento 

das planilhas de consumo, o pouco tempo e a sazonalidade para se construir uma 

série histórica foram algumas das dificuldades encontradas. 

                                                 
37 O Consumo médio mensal (CMM) para cada medicamento corresponde à soma do total consumido 
em determinado período de tempo dividido pelo número de meses em que cada produto efetivamente 
esteve disponível e foi utilizado (MARIN, LUIZA, OSÓRIO-DE-CASTRO e MACHADO-DOS-SANTOS 
2003, p.165) 
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 A Aquisição de Medicamentos tem o objetivo de “contribuir para o 

abastecimento de medicamentos em quantidade adequada e qualidade assegurada, 

ao menor custo possível, dentro da realidade do mercado, apoiando e promovendo 

uma terapêutica racional, em área e tempo determinados” (MARIN, LUIZA, 

OSÓRIO-DE-CASTRO e MACHADO-DOS-SANTOS, 2003, p.176). Esta etapa da 

Assistência Farmacêutica, por estar centralizada na gestão, não foi amplamente 

discutida nas entrevistas. Mas foi consenso que é essencial para o restante do ciclo 

e que é importante conhecer e saber trabalhar, pois em qualquer ramo da farmácia 

ela será utilizada. 

 O armazenamento está diretamente relacionado à programação, e alguns 

aspectos referentes a esta etapa foram apresentados quando foi falado sobre 

controle de estoque. Quanto ao local para o armazenamento, as US onde os 

residentes ficaram não possuíam Farmácia, ou um espaço apropriado para 

armazenar os medicamentos. Geralmente, ficavam na sala da coordenação ou na 

sala de vacinas. Em duas US foi conseguido um espaço especifico para os 

medicamentos, mas somente em uma delas esse espaço ainda permanece. Há uma 

alta rotatividade de medicamentos nas US, pois estas trabalham apenas com os 

medicamentos dos programas de Planejamento Familiar, HIPERDIA e Kit PSF. Este 

último contém alguns medicamentos que não tem saída na US e ficam armazenados 

por mais tempo ou são devolvidos à Central de Medicamentos do Município para a 

redistribuição e aproveitamento em outras US. 

 Com relação à Distribuição de Medicamentos, também, houve um impasse 

no entendimento do termo pelos sujeitos desta pesquisa. Por um lado foi entendido 

como a distribuição do nível central para as US e o outro entendimento foi o de 
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distribuição como entrega de medicamento ao usuário sem orientação. Entende-se 

que estes dois conceitos são procedentes. 

 A Distribuição do nível central para o local não teve grande participação dos 

residentes farmacêuticos, salvo algumas vezes no recebimento e conferência do 

pedido. 

 Quanto à distribuição entendida como entrega sem orientação, foi discutido 

que em várias situações esta distribuição é realizada por vários profissionais. 

“É o que mais ocorre na us, qualquer um distribui medicamento”. (F3) 

“Quem faz a dispensação é o farmacêutico, que é aquela entrega com orientação, 
distribuição seria o que o ACS faz, que o auxiliar de enfermagem faz, que ele 
simplesmente entrega”. (F2) 

“Porque se você for considerar a distribuição como só entrega, o farmacêutico 
também pode fazer a distribuição, porque, às vezes, ele só entrega, não pelo fato 
dele ser farmacêutico ele sempre vai fazer a dispensação”. (F3) 

 Esta discussão levantou alguns questionamentos sobre quem faz a 

distribuição e quem faz a dispensação? A distribuição é feita por qualquer 

profissional, e é o que mais ocorre em virtude do espaço físico, local e tempo para 

esta atividade. E a dispensação, quem faz? Só o Farmacêutico? Outros profissionais 

de saúde também entregam o medicamento com orientações. 

 A Dispensação deve assegurar que o medicamento de boa qualidade seja 

entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade adequada; que sejam 

fornecidas as informações suficientes para o uso correto e que seja embalado de 

forma a preservar a qualidade do produto (MSH, 1997. apud MARIN, LUIZA, 

OSÓRIO-DE-CASTRO e MACHADO-DOS-SANTOS, 2003, p.241). Este foi 

considerado um momento essencial na atuação farmacêutica na Atenção Básica. 
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 “a dispensação de medicamentos é uma coisa mais real, acontece na us, não 
acontece em todos os momentos que estou lá, porque não é esse o objetivo, mas as 
oportunidades que a gente teve de pegar a prescrição e dispensar o medicamento 
para o paciente, eu acho que faz uma diferença”. (F3)  

 Novamente a relação com outros profissionais aparece, e no sentido de 

facilitar o trabalho de ambos para uma melhor qualidade nos serviços de saúde. 

“Eu acho que uma das vantagens da dispensação na US, é que já teve caso que 
você tem duvida assim na prescrição, ao mesmo tempo você já vai lá para o médico 
e já pode tirar essas dúvidas. Então essa é uma vantagem que a us com médico, 
farmacêutico favorece”. (F3) 

 A dispensação ajudou a consolidar e integrar os conhecimentos da faculdade 

e revelou deficiências e demandas que devem ser trabalhadas. 

“É super importante porque na verdade vai reunir uma série de conhecimentos, até 
aqueles que à gente teve empiricamente, que a gente não teve na universidade, que 
é saber lidar com o paciente, aquela sociologia que a gente não teve, e a questão 
não só do medicamento, mas essa questão mesmo, da relação 
farmacêutico/paciente”. (F2) 

“Eu acho que a dispensação ajuda a consolidar dois tipos de conhecimento. Primeiro 
o conhecimento técnico, porque na prescrição você tem ali um ou alguns 
medicamentos com informações como duração de tratamento, dosagem que a gente 
precisa saber na verdade”. (F3) 

“E a outra questão é a habilidade que tem que ter na relação com o paciente com o 
usuário. Eu acho que não existe só um tipo de dispensação, como você tenta se 
colocar se expressar, para decifrar para o paciente o que está escrito naquela 
prescrição faz bastante diferença. E daí é essa habilidade de você conseguir se 
relacionar com o paciente e fazer com que ele entenda da melhor forma possível”. 
(F3) 

 A relação farmacêutico usuário também é exercitada neste ato, e deve ser 

valorizada, pois influencia diretamente no resultado da terapêutica. E a partir da 

dispensação com o estabelecimento desta relação farmacêutico usuário abre-se um 

espaço para o acompanhamento farmacoterapêutico e a avaliação da utilização do 

medicamento. Esse acompanhamento é feito de forma organizada e trabalhada em 

atendimentos na US e visitas domiciliares. 
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“Então acompanhamento é feito como prioridade pra pacientes que a gente sabe 
que tem um histórico de usar vários medicamentos, que tem algumas morbidades, 
co-morbidades que saem do grupo de diabetes e hipertensão”. (F3) 

 Entre as principais ações no pós dispensação está a farmacovigilância38, que 

entre outras coisas implica na notificação de Problemas Relacionados ao 

Medicamento (PRM)39, como foi observado. 

“Essa questão entra no aspecto de você fazer notificação, a questão da 
farmacovigilância, porque eu até pensei em fazer algumas notificações”. (F3) 

 Ocorreu a identificação de reações adversas tanto relacionadas aos 

medicamentos quanto às vacinas. 

“Teve outro caso também que o paciente não teve reação adversa com determinada 
marca e a determinada marca foi só um mês, no outro mês veio uma outra marca”. 
(F1) 

“E tem também a identificação de reação pós-vacinal. E tem tudo a ver com o tipo de 
produção da vacina”. (F1) 

 A US concentra também outra questão importante que ainda tem uma 

discussão incipiente, que são as doações de medicamentos e a qualidade destes 

medicamentos. 

“Maior problema assim, sabe, são os medicamentos doados, você tem uma caixinha 
de medicamentos doados que você não sabe o que fazer com aquilo, você não sabe 
se usa, você não sabe se encaminha pra Sede, você não sabe se dá pra quem 
precisa, se joga na bombona, olha é um ‘pepinão’, em termos de vigilância 
sanitária”. (F1) 

 A qualidade dos medicamentos e produtos não se concentra apenas nas 

doações. A vigilância constante no que se refere à validade, características 

                                                 
38 Para a Organização Mundial da Saúde, a farmacovigilância é ciência e atividades relativas à 
identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema 
possível relacionado com fármacos.  
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/apresenta.htm#3> 
39 Qualquer afastamento dos parâmetros de conformidade e no ciclo do medicamento que possam 
trazer risco ao usuário. 
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/conceito_glossario.htm> 
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organolépticas e visuais, atenção a boletins e informativos da central, da vigilância 

sanitária e dos Centros de Informações Sobre medicamentos são ações de rotina do 

farmacêutico. Estas ações proporcionaram o esclarecimento sobre lotes de 

medicamentos interditados e a identificação de não conformidades em outros. 

“Teve o caso também de cápsulas de amoxicilina que estavam mal encaixadas, 
estavam vazando muito. Alguns frascos de suspensão que também tem algumas 
coisas incrustadas no vidro, daí você fica naquela né, não sabe como que chegou ali 
no posto, quem que olhou, se alguém olhou”. (F1) 

  Todas estas atividades dão ao farmacêutico a possibilidade de reflexão e 

análise crítica do processo de trabalho, da implementação e efetivação do SUS, 

inserido numa realidade. 

“Eu acho que a US tem pra ajudar na saúde, na saúde no sentido de construção do 
SUS, primeiro que a organização do processo de trabalho que isso é uma coisa que 
gestão nenhuma vai dar conta de lidar sem parceria com a unidade, então a 
organização do processo de trabalho, a outra discussão que eu acho que poderia 
estar facilitando é questões inter-pessoais é estar trabalhando com questões 
subjetivas, com questões humanas, para que você possa ter um processo de 
trabalho também mais harmonizado não no sentido de abafar os problemas eu acho 
que você tem que resolver os problemas, mas sem mascara-los sem deixar de fazer 
a critica, a critica tem que ser feita” (F1) 

 

5.2.5 Programa de Hipertensos e Diabéticos 

 O programa HIPERDIA merece um destaque especial, pois concentra grande 

parte das atividades da US e contempla questões de Análises Clínicas, 

Medicamentos e Vigilância em Saúde. A atuação dos residentes foi ampla neste 

programa.  

 O programa está estruturado pelo cadastramento, acompanhamento da 

saúde e da doença, entrega de medicamentos e realização de atividades de 
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Educação em Saúde em grupos dos portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus. Os grupos normalmente são divididos por equipe do PSF, e em alguns 

casos por classificação de risco40.  

“Era uma reunião por mês, tinham poucas pessoas cadastradas, era pedida cota 
máxima de medicamentos sobravam vários medicamentos, venceu vários 
medicamentos. Os agentes comunitários tinham acesso à farmácia, assim como 
entregavam medicamentos”. (F2) 

“No ano passado como a gente estava mais tempo na própria US, então a gente, 
todo mês era feito uma..., um tema de reunião né, que abordava.... E a gente tava 
trabalhando praticamente só com uma área” (F1) 

“HIPERDIA é uma coisa complexa e lá na us quando eu cheguei no começo do ano 
eu observei que o HIPERDIA era meio largado, ele se resumia a entrega de 
medicamentos só, e as palestras que os médicos davam mas que eram mais a titulo 
de informes, de falar sempre as mesmas coisas assim era a impressão que dava” 
(F3) 

 Após a chegada da residência, foram desenvolvidas atividades em conjunto 

com a equipe local, referente ao controle e cadastro dos usuários, a organização dos 

grupos, ao trabalho de temas para as reuniões e o acompanhamento dos usuários. 

 Com relação ao controle e cadastro, essa atividade possibilitou uma melhor 

programação dos medicamentos, uma racionalização nos pedidos e um melhor 

controle dos usuários cadastrados. 

“Mantendo também um controle mais rigoroso dos medicamentos, pra cadastrar 
todas as pessoas porque a gente acredita que é o mínimo que as pessoas tem 
direito e a partir daí você vai tem que implementar uma série de atividades, uma 
série de projetos pra que realmente você seja efetivo pra mudar a saúde da 
população” (F2) 

“O controle do programa HIPERDIA que é realizado pela enfermeira eu passei a 
ajudar a enfermeira a fazer esse controle desde contagem de estoque que 
praticamente 90% de giro da farmácia lá é do programa HIPERDIA então fazer a 
programação do programa HIPERDIA é praticamente fazer a programação da 
assistência farmacêutica local, praticamente todos os medicamentos são do 

                                                 
40 É uma classificação feita considerando a Pressão Arterial, fatores de risco (sobrepeso/obesidade, 
antecedentes familiares, sedentarismo, cardiopatias). Pode ser dividida em leve, moderada e severa. 
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programa, então ajudei nisso também a fazer os pedidos, a estar fazendo o controle 
de estoque a estar organizando o estoque”. (F1) 

“A gente ajudou a construir a pasta de controle das pessoas cadastradas no 
programa que é uma pasta que tem funcionalidade pra gente contar estoque mas 
que não tem funcionalidade pra gente contar o perfil farmacoterapêutico de cada um, 
o histórico farmacoterapêutico de cada um”. (F1) 

“As pessoas se mudavam, morriam, as pessoas mudavam a medicação e não tinha 
revisão e daí tinha muitas pessoas na planilha, e tinha pessoas que não podiam 
entrar no programa entendia que não tinha vaga em função do medicamento né, 
então a gente pensou em fazer uma revisão dessa planilha de quem que realmente 
está no programa pra você poder dar acesso a outras pessoas” (F3) 

 Na organização dos grupos pode-se observar uma mudança, com a divisão 

por risco em algumas áreas, o trabalho multiprofissional e o uso de metodologias 

ativas nas apresentações. 

“A gente propôs fazer assim de mudança o HIPERDIA funciona né, daí você faz o 
cadastro e lá é dividido por grupos então tem o grupo baixo, médio, alto e muito alto 
[risco] e diabético isso dentro de cada área”. (F3) 

“Os estudantes da medicina também todas as reuniões eles aferem PA fazem um 
histórico dos medicamentos levantam se tem algum problema, qualquer coisa 
encaminham pra mim”. (F2) 

 “Mudar a dinâmica não existe mais palestra, a idéia é só fazer dinâmica mesmo, e 
então nas outras áreas é uma vez por mês e uma dessas duas áreas está querendo 
adotar a mesma idéia de dividir, ai antes não era dividido por risco, daí dividir por 
risco, ai o pessoal está incentivando a caminhada a pratica de exercício físico, 
falando muito em alimentação” (F2) 

 Os temas trabalhados permearam o uso racional de medicamentos, cuidados 

no preparo, acondicionamento e algumas interações. Plantas medicinais foi um 

assunto bastante discutido, tanto é que um dos temas de monografia para um dos 

residentes farmacêuticos é sobre plantas medicinais. 

“Ai o que mais que a gente já fez, reuniões sobre plantas medicinais. [...] Já trabalhei 
duas reuniões com eles tanto é que a minha monografia surgiu por causa disso” (F1) 

 O grupo de hipertensos e diabéticos, por ser o maior e ter várias ações da US 

direcionadas a esses usuários, também foi um espaço importante para o 
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desenvolvimento de atividades e acompanhamento farmacêutico, não apenas  

farmacoterapêutico, mas de todo o conjunto de ações necessárias à saúde dos 

usuários. 

“Eu faço o acompanhamento dessas pessoas realizo visita domiciliar e na própria 
reunião olhando a prescrição, tirando dúvidas etc.” (F2) 

 “A gente conseguiu colocar na planilha a questão de uma lacuna com a data da 
ultima consulta porque daí a gente pensou que seria uma forma da gente fazer uma 
vigilância dos pacientes que ficam muito tempo sem consultar” (F3) 

“Acompanhamento é feito, como prioridade pra pacientes que a gente sabe que tem 
um histórico de usar vários medicamentos, que tem algumas morbidades, co-
morbidades que saem do grupo de diabetes e hipertensão” (F3) 

 A avaliação das ações ainda precisa ser mais bem desenvolvida, mas em um 

dos casos foi realizada. 

“A gente fez essa revisão e a gente conseguiu tirar do programa as pessoas que já 
tinham se mudado ou morrido mais ou menos 30%. Tinha uma lista de espera, daí 
fazendo controle de estoque, fazendo controle de estoque junto você consegue 
mensurar o que tem mais o que tem menos de comprimido de medicamento daí a 
gente conseguiu tirar essa lista de espera assim, conseguiu cadastrar outras 
pessoas”. (F3) 

 Estas exposições mostram que este grupo é um importante espaço para a 

atuação do farmacêutico e serve de base para ações em domicílio e 

acompanhamento dos casos.  

  

5.2.6 Outros Programas 

 A US desenvolve atividades com os grupos de planejamento familiar, 

gestantes e puericultura. Estas ações fazem parte dos programas de saúde da 

mulher e saúde da criança. 
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 Com relação ao planejamento familiar existem reuniões mensais ou 

bimensais onde são trabalhados alguns temas, principalmente referentes às DSTs, e 

ocorre a distribuição de pílula anticoncepcional e/ou preservativos masculino. O 

programa também fornece anticoncepcional injetável. 

“...até esse mês estava sendo feita uma reunião por equipe por mês com cerca de 
10 a 15 pessoas para entregar medicamento. Então funciona assim à equipe vai lá, 
da uma palestra, ou não, e daí entrega o medicamento e preservativo. Só que 
assim, tem uma norma, que assim bem dizer,, se a pessoa no vai na reunião e ela 
vai pegar o medicamento na us tem que entregar porque senão ela vai ficar grávida 
né, não interessa se não for na reunião tem que entregar sim”. (F2) 

 A organização deste grupo também sofreu influência com a residência, com 

destaque para o controle dos cadastros e controle de medicamentos. 

“Como tem mulheres que tomam comprimido e outras que tomam a injeção, a gente 
tentou dividir, organizar essas mulheres numa planilha também, existe uma planilha 
do planejamento, indicando qual método que ela usa e principalmente quem toma 
injeção colocar as datas, todas as datas né a cada três meses até pra gente poder 
ver aquele mês quantas injeções vai ser preciso e a cota que é mandada pra gente 
vai suprir a demanda daquele mês”. (F3) 

 Em alguns momentos foi possível avançar nas discussões, deixando as 

doenças de lado e trabalhando questões sociais relacionadas ou não às patologias. 

“Então a gente começa a discutir por essa questão mais tradicional né, discutir a 
questão de métodos anticoncepcionais, falamos sobre DST, falamos sobre a 
feminilização da AIDS e daí a gente conseguiu avançar também nessa questão de 
gênero foi até interessante”. (F3) 

 O grupo de gestantes teve mais dificuldade de implantação em algumas US, 

mas conseguiu-se trabalhar temas como medicamentos na gravidez e lactação e 

exames laboratoriais no pré-natal. Direitos da gestante também foi um assunto que 

incentivou a participação das gestantes. Esta população caracteriza-se pela vontade 

de trocar experiências, é um momento de grandes transformações e que as 
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mulheres e homens mudam sua vida e precisam se reorganizar para a criança que 

chegará. 

“Cheguei a trabalhar, foi medicamentos na gravidez e no começo eu participava das 
reuniões, das palestras, acabavam bem dizer, virando uma palestra, elas tiravam 
dúvidas e tal [...]. Ai tinha um momento que eu fazia uma dinâmica que era no final 
que era mais um momento assim pra desabafar pra falar um pouco mais de 
sentimento, pra dar espaço pra elas, porque na verdade elas gostavam de fazer 
daquele jeito, eu pegava um espacinho pra elas falarem também”. (F2) 

 Com relação à saúde das crianças foi um espaço de importante 

aprendizagem quando se conseguiu trabalhar interdisciplinarmente e 

interprofissionalmente em consultas da puericultura, onde estavam presentes o 

farmacêutico, a enfermeira, a nutricionista e o cirurgião dentista. Este foi um espaço 

para desenvolver a anamnese e o exame físico, mas não aconteceu em todos os 

momentos, nem em todas as US. Muitas vezes o farmacêutico ficou no apoio e no 

acompanhamento domiciliar das crianças. Também se discutiu a importância da 

inserção nesta atividade e no seu aprimoramento, pois é um campo rico. 

“Eu acho que até a área clínica poderia ser utilizada, mas nem isso é feito, você  
está utilizando a farmacoepidemiologia, principalmente em determinadas faixas 
etárias, neonatos, recém-nascidos, crianças, que é uma faixa etária que tem pouco 
estudo de farmacovigilância de efeitos adversos, dos efeitos dos medicamentos 
sobre isso, poderia estar pensando em estruturar um serviço desse tipo”. (F1) 

 

5.2.7 Promoção da Saúde 

  Segundo FERREIRA e BUSS (2002), “as atividades de promoção da 

saúde dirigidas aos indivíduos e famílias pretendem exercer influência sobre os 

componentes comportamentais e culturais e os hábitos presentes no estilo de vida 

que sejam sabidamente nocivos, assim como estimular aqueles que 
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reconhecidamente contribuem para a manutenção da saúde” (FERREIRA e BUSS, 

2002). 

 A promoção da saúde é definida pela Carta de Ottawa, fundamentada pela I 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde realizada em 1986, onde “é o 

nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo” (OMS, 1986).  

 A atuação na Atenção Básica, ou em qualquer nível, tipo ou forma de 

atendimento deve se fundamentar na compreensão e no cuidado cultural para com o 

indivíduo, família e comunidade. Entender que há culturas diferentes contribui para o 

desenvolvimento do vínculo, da resolubilidade e da sustentabilidade de uma ação. 

Na farmácia, as questões relacionadas às plantas medicinais e terapias populares 

são bastante significativas. 

“Falar de plantas medicinais, falar de conhecimento tradicional, conhecimento 
popular, é falar em uma visão multiprofissional, multidisciplinar”. (F1) 

“Você começa a valorizar aquele tipo de conhecimento, a pessoa passa a ter mais 
respeito por você, porque você também tem respeito por ela, é uma troca ali. E você 
cai muito no julgamento pra ver se a pessoa está fazendo o chá certo, está usando a 
planta certa, se essa prática popular é uma prática que está certa, se é uma prática 
que está errada”. (F1) 

“Acho que nesses dois anos a experiência da residência me fez incorporar outros 
conhecimentos, outras habilidades mesmo que superficiais mas que me ajudaram 
muito a atender/entender uma pessoa/família, tanto é que por exemplo a minha 
monografia não tem nada a ver com a farmácia se você for ver assim, analisar 
corretamente é na área de educação”. (F3) 

 Os conhecimentos culturais também colaboram no entendimento de sintomas 

e agravos que uma pessoa está sujeita, por exemplo quando o meio social está 

permeado por problemas de desemprego, violência, drogadição entre outras coisas. 
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“Porque tem muitas coisas que a gente aprende, que a ciência tem e não consegue 
explicar o que acontece ali, porque que às vezes uma oração resolve. Porque que 
às vezes uma conversa resolve também. É um canal de ligação com as pessoas, 
você começar a conversar sobre religião, sobre o que eles fazem quando estão 
doentes, sobre o que eles fazem quando o filho drogado deles vão pra rua e não 
voltam na madrugada inteira e qualquer tiroteio eles começam a ficar com medo 
porque acham que o filho morreu. Então se pega a Deus pra poder aliviar a 
ansiedade, que traz hipertensão, que traz gastrite eles acabam achando soluções 
para resolver os problemas de saúde, que não só os biológicos, mas os problemas 
sociais que implicam na saúde também, então a religião, a fé, as crenças, as 
culturas, os costumes, ajuda muito isso, o problema é que o serviço não consegue 
lidar com isso”. (F1) 

 A partir do conhecimento das características locais pode-se preparar melhor 

as atividades educativas promovendo hábitos de vida mais saudáveis, como a 

prática de exercício físico, alimentação saudável e o próprio uso racional dos 

medicamentos. Estas ações devem ser desenvolvidas de forma multiprofissional e 

interdisciplinar nos grupos, nos atendimentos da US e nas visitas domiciliares. 

“... pudessem estar abordando outras questões que estivessem envolvidas com o 
planejamento familiar, que não fossem só questões clínicas ligadas a doenças, a 
patologias ou até os métodos contraceptivos, discutir mais a questão do porque que 
o homem não ta participando, as dificuldades que as mulheres tem. É na verdade 
discutir também a demanda que a família apresenta e discutir isso”. (F1) 

 “Outra questão é essa parte da promoção à saúde, não só falando sobre 
hipertensão e diabetes na reunião, mas estar falando porque que só tem um tipo de 
medicamento na US e não tem outro, porque que às vezes não tem o medicamento 
na US, são coisas que é um tipo de conhecimento que tem que ser compartilhado 
com todos da equipe e da sociedade, com os usuários, porque é um direito dele 
saber o que está acontecendo lá com a saúde deles, eu acho que o farmacêutico 
tem essa responsabilidade de estar ajudando todo mundo nesse sentido, de estar 
esclarecendo, conscientizando pra sociedade ir atrás do medicamento pra ele ter ali 
na US também, que entraria um pouco da promoção de saúde com a nossa prática 
farmacêutica”. (F1) 

 Estas questões educativas, além de promover a qualidade de vida no sentido 

biológico, também devem estar relacionadas com a apropriação, pela população, 

dos seus direitos e deveres na sociedade. E a reflexão sobre os pré-conceitos, 

opressões e desigualdades na sociedade ficam afloradas. Este é o primeiro passo 

para o empoderamento do indivíduo, da família e da comunidade. 
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 “Eu acho que até é importante você estar trabalhando com os aspectos culturais 
relacionados ao medicamento e isso implica muito ao acesso e adesão ao 
medicamento. [...] com um maior vínculo com o sistema, um sistema de saúde que 
também respeite as práticas populares, um sistema de saúde que seja 
descentralizado realmente, de fato, que dê autonomia pra aquela comunidade”. (F1) 

“Estar problematizando a questão mais de exercício da cidadania e saúde, a gente 
está trabalhando isso nos últimos meses o pessoal veio levantando a demanda de 
ter o acesso ao controle da glicemia pra diabético e daí a gente passou a fazer uma 
carta e encaminhar essa carta pra ver se a gente consegue alguma coisa e nisso 
tudo a gente faz a discussão de saúde e cidadania” (F1) 

 Todas estas questões estão interligadas e remetem a um novo modelo de 

atenção à saúde, o qual a Estratégia de Saúde da Família (ESF), a Atenção Básica 

atuante na lógica da determinação social do processo saúde doença preconiza, que 

é a ação no território, considerando os aspectos culturais, sociais e econômicos 

locais, além da busca pela Promoção da Saúde. Estes são os espaços adequados 

para esta prática. 

“A crítica tem que ser feita e outra coisa eu acho que é a questão cultural de você 
entender que ali tem uma US que está inserida dentro de um contexto sócio cultural, 
histórico [...]. Eu acho que é importante a universidade também estar ampliando o 
leque de estudos pra questões culturais, questões sociais ali da área para que você 
pense isso também na lógica do serviço que não é só dar o medicamento para a 
pessoa mas entender qual é a imagem que esse medicamento tem pra  pessoa e 
que a pessoa ressignifica o medicamento quando ela recebe, então o que ela acha 
que é o medicamento? Esse ai é um bom ponto de partida para você  poder 
reorganizar o serviço”. (F1) 

“Questões da própria promoção da saúde, discussão de cidadania, fazer trabalhos 
com os ACS, fazer trabalho na comunidade, até que ponto a gente está, até que 
ponto a gente tem pra lidar com essas atividades? Eu acho assim, poderia ser mais 
aproveitada a questão da epidemiologia, é uma coisa que a gente tem que estar 
trabalhando junto, até porque a gente quer mudar a lógica do modelo de atenção, a 
gente tem que estar muito bem na epidemiologia e é uma coisa que a gente não tem 
na farmácia, questões de promoção da saúde”. (F3) 

 As IES também devem estar atentas a este novo paradigma, e trabalhar na 

prática, na lógica da vigilância em saúde considerando a determinação social do 

processo saúde doença. Estas questões devem ser contempladas na graduação. 
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5.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

 A atuação dos sujeitos da pesquisa em muitos momentos foi dificultada por 

motivos relacionados à estrutura, ao trabalho multiprofissional, à organização do 

serviço e modelo de atenção, ao planejamento e execução das ações, dificuldades 

relacionadas à IES e às suas próprias competências e habilidades. E nesta ordem 

foi apresentada na seqüência. 

 A estrutura física da US dificultou algumas ações, pois a área é pequena e 

normalmente não existe espaço para a farmácia ou dispensário de medicamentos.  

“O espaço porque o espaço físico é pequeno então você tem que ter um jogo de 
cintura lá também pra colocar os medicamentos não muito próximo daqueles que se 
confundem, o espaço é pequeno, então nossa você tem que inventar muita coisa” 
(F1) 

 “A dispensação é no corredor, na sala de coordenação, ta cheio de pessoa assim 
circulando, bem precária pra você fazer isso”. (F1) 

  Com relação aos trabalhadores locais, observou-se um desestimulo para os 

trabalhos, muito em função da sobrecarga, da burocratização do serviço e do 

excesso de demanda. Também é necessário citar a falta de experiência para 

trabalhar com novas metodologias e trabalhar em equipe (até porque, na faculdade 

quase todos o cursos trabalham isoladamente).  

“Falando das palestras porque a us não faz. Acho que é desestimulo, não tem 
estimulo para fazer isso, não tem também experiência, preparo para fazer isso”. (F1) 

“No despreparo e desmotivação dos profissionais de saúde, é uma coisa que eu 
acho que é geral do sistema né, todos os profissionais de saúde não tem condições 
de poder estar trabalhando então isso desestimula muito o trabalho em saúde básica 
e principalmente a inserção de novos profissionais”. (F1) 
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 O Farmacêutico está voltado para o isolamento profissional, seja na farmácia 

comercial, seja no laboratório. O contato que se tem com outros profissionais é, 

usualmente, via telefone para esclarecimentos de problemas de prescrição ou 

dúvidas e resultados de exames. 

“Então, tem uma coisa, que é a questão do farmacêutico inserido dentro de uma 
equipe multiprofissional, que não seja só farmacêutico, não é uma coisa simples e 
não é uma coisa fácil, se você for ver as duas tendências da farmácia, é Bioquímica 
e Indústria. Se você for ver como que é o estilo dos trabalhos, são pessoas que 
ficam sozinhas num laboratório, mas não tem uma relação profissional com pessoas 
de outra profissão, então isso é uma coisa que talvez também que o profissional 
tenha que estar se preparando pra isso, tem que dividir espaço com outros 
profissionais, com outros conhecimentos e não deixar compartimentalizado”. (F3) 

 Isso reflete na dificuldade da equipe aceitar e entender o residente, ou 

estagiário como um sujeito daquele processo de trabalho. 

 “A equipe local, ela nunca viu os residentes como parte da equipe , como parte da 
US, era sempre uma coisa a parte, sempre uma coisa de exclusão, isso dificultou 
bastante nossa relação, agora que a gente ta conseguindo participar mais das 
reuniões de equipe porque a gente vai lá e participa. [...]. Você nunca é convidado 
pra fazer isso é uma coisa que você tem que ir se enfiando, é meio a ‘ferro e fogo’” 
(F3) 

 Estas dificuldades são agravadas, ainda mais, quando o serviço está 

segmentado, médico-centrado, focado na doença. Reflexo do modelo de atenção 

positivista/flexineriano.  

 Um exemplo claro pode ser observado nas ações, grupos e programas. A 

organização das reuniões, temas e metodologias ainda está distante dos hábitos da 

US. 

“É um grupo que ainda não está muito consolidado lá na US, então tem meses que 
tem, tem meses que não tem, vai muito da boa vontade lá dos trabalhadores que 
estão lá em fazer também, quem estava tocando era a equipe de residentes. A 
equipe de residentes agora parou de tocar, então a equipe da US também não está 
fazendo, então é um negócio que não é muito bem consolidado lá na nossa US”. 
(F1) 
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 Esta dificuldade de organizar os encontros e grupos pode refletir no retorno 

aos afazeres burocráticos da US. 

“Os encontros que você tinha com as pessoas nas reuniões, era uma forma até de 
você criar um vínculo com essas pessoas, então eram pessoas que você estava 
acompanhando periodicamente, que sabiam quem você era, que iam até você, tirar 
algumas dúvidas, conversar, aí você perde tudo isso, aí você começa a fazer coisas 
essencialmente organizativas da US” (F3) 

“Então a gente a gente conseguiu fazer durante um mês reuniões com as pessoas 
no corredor de espera, com as pessoas tratando sobre o que era puericultura, o que 
eles achavam que é, tentando criar maior vínculo deles com o programa, daí de lá 
saiu à idéia de fazer um grupo de mulheres, de mães e depois de um tempo não foi 
pra frente, porque a gente tinha outras demandas e a gente não conseguiu organizar 
isso”. (F1) 

 E mesmo nos afazeres cartoriais, os obstáculos referentes à organização do 

serviço e a lógica do sistema aparecem. 

“Daí tinha vários problemas né primeiro à questão assim de organização desses 
pacientes na planilha, existe uma planilha que se organiza os pacientes só que era 
uma planilha que não era revisada”. (F3) 

“Eu fui aprendendo, por exemplo, controle de planilha eu não faço mais. Porque a 
planilha é uma coisa que pouco se usa, quer dizer, pouco não, ainda a US não tem o 
costume rotineiro de estar dando baixa dos medicamentos, de estar atualizando 
aquela planilha. Então teve uns meses assim, que eu fazia o levantamento, 
praticamente o que saia era o dobro do que estava na planilha. Uma diferença muito 
grande” (F1) 

 E para o farmacêutico ainda há um campo a ser explorado, que são as 

consultas. 

“Bem no início da residência eu participei de algumas consultas de puericultura, mas 
era muito complicado, porque a sala de consulta era muito pequena e ficava a 
enfermeira da área, o médico, dentista e mais cinco residentes que queriam 
participar, então no mínimo ficava na sala uns cinco profissionais. E eu não tinha 
espaço pra perguntar de medicamentos”. (F2) 

“Porque o próprio sistema cobra determinadas funções de determinados 
profissionais, então a puericultura acaba ficando para o enfermeiro, e quando, para o 
nutricionista”. (F1) 
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 Os sujeitos da pesquisa sempre fizeram referência ao modelo que está 

organizado a assistência.  

“As dificuldades que elas tinham em cuidar das crianças, das demandas locais, o 
problema é que a gente não consegue dar sustentabilidade nesse tipo de sistema, 
não é um sistema de saúde que ajude a gente a fazer isso, é uma coisa que ainda 
está presa, estagnada no modelo antigo”. (F1) 

 “Territorialização é uma coisa que você tem toda, assim, uma definição do que está 
acontecendo no território e não se usa, não usam pra nada, é impressionante, 
assim, sabe. Não é uma coisa difícil de se usar, é uma questão de sei lá o quê. As 
pessoas não querem, não têm vontade”. (F3) 

“Na verdade as coisas na US são um pouco difíceis. A gente [residentes], eu desde 
o começo da residência, tive dificuldade com a coordenação da US, preceptores 
locais porque a visão deles é que o residente chegou lá pra atender a demanda. No 
caso da farmácia, o residente chegou lá e qualquer receita, qualquer carteirinha de 
hipertenso era o residente da farmácia que tinha que fazer e na verdade eu não 
concordei com isso”. (F3) 

“A equipe é bem complicada estar trabalhando nesse tipo de pensamento fugindo 
um pouco da doença, primeiro porque ninguém sabem bem como fazer, então todo 
mundo tem uma certa insegurança, as reuniões foram prosseguindo desta forma até 
que chegou um ponto que não aconteceram mais”. (F1) 

“É uma US que não se propõe e não tem interesse nenhum em mudar nenhuma 
pratica que eles tem lá só atender demanda, demanda, demanda e pronto”. (F3) 

 Deve-se atentar para o desestimulo as pessoas que tentam fazer algo 

diferente. E muitas vezes, elas refugiam do enfrentamento e acabam cedendo à 

lógica posta. Isso quando não pensam em desistir. 

“A partir do momento que você pensa numa outra lógica de você propor algumas 
idéias que não estão inseridas na pratica deles [...] é aquela coisa, toda mudança 
oferece resistência então isso para mim foi muito difícil, muito difícil mesmo e eu 
fiquei vários dias desanimada. [...], não e pensava pra você tentar meio que 
organizar e minimizar as coisas piores do sistema era você organizar a casa, o 
processo de trabalho para você atender melhor a comunidade, daí como eu vi que o 
negócio era muito difícil que eu estava desanimada já pensando em desistir”. (F3) 

“O meio é inóspito, é SUS, PSF, é uma coisa que está em construção, à gente está 
sendo contra-hegemônico, teoricamente, porque está voltado para um modelo e a 
gente está pregando outro”. (F2) 
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 Para se dar conta das atividades e construir outra lógica neste espaço de 

conflito, é necessário planejamento, o que é um dos princípios da ESF e do novo 

paradigma da Atenção à Saúde. A organização do tempo, que no segundo ano da 

residência foi reduzido, foi um problema encontrado e também está presente  em 

qualquer atividade da graduação, pois o estudante tem que conciliar as aulas 

teóricas, atividades complementares e outros afazeres. 

“Então, no ano passado eu participava depois eu não tenho participado mais, porque 
meu tempo é mínimo na US agora são só três dias, no ano passado ainda 
conseguia fazer várias coisas e o HIPERDIA ocupa vários dias e tem um período da 
semana que eu faço capacitação sobra pouco tempo, se for participar de todos os 
programas”. (F2) 

“Essa vinda nossa aqui pro HC deu uma quebrada muito forte. Deu pra ver que o [...] 
era bem mais inserido nos programas. Isso deu uma quebrada, que você acaba 
tendo que escolher algumas coisas, porque o tempo é escasso”. (F2) 

“A gente vê que tem uma demanda bem grande de acompanhamento, mas não da 
tempo da gente ver tudo isso”. (F1)  

“E é bem difícil porque a gente não tem essa prática de estar organizando esse 
acompanhamento. Como você estar fazendo a busca desses pacientes a 
organização por horário, dos estudos que a gente vai ter que fazer, até se a gente 
tivesse mais tempo para fazer só isso, acho que até dava”. (F1) 

 A organização do tempo e dos espaços são essenciais para se trabalhar. 

Mas isso não basta, os temas e a metodologia utilizada nos grupos, principalmente, 

são essenciais para a adesão às ações. 

“HIPERDIA é uma coisa complexa e lá na US quando eu cheguei no começo do ano 
eu observei que o HIPERDIA era meio largado, ele se resumia a entrega de 
medicamentos só, e as palestras que os médicos davam mas que eram mais a titulo 
de informes, de falar sempre as mesmas coisas assim era a impressão que dava”. 
(F3) 

“É lógico que não vai dar resultado você falando, transmitindo, tentando transmitir 
um conhecimento numa reunião com mais de 100 pessoas chega a ter até 150 
pessoas e você quer que eles fiquem mudos calados, ouvindo você transmitir um 
conhecimento, daí nunca vai funcionar, por isso eles não acreditam na palestra”. 
(F1) 
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“A gente chegou a conclusão que fazer palestra não tava dando muito resultado, até 
porque eram muitas pessoas o espaço era pequeno e as pessoas iam lá 
essencialmente para pegar o remédio ficavam assim uma coisa desconfortável, 
então a gente propôs algumas mudanças estar mudando assim a organização das 
palestras e daí como não foi possível isso daí a gente meio que abriu mão de estar 
assumindo assim o grupo”. (F3) 

“O próprio grupo de gestante é uma coisa que tem muito pouca adesão. A última 
reunião foram só duas gestantes, ainda que foram ‘catadas’ lá na sala de espera, 
então é uma coisa assim meio fraca que não funciona direito lá na nossa US”. (F3) 

 Se não bastassem esses problemas conjunturais, há ainda  as dificuldades e 

as deficiências individuais. Em muitas situações, no início, as dificuldades na relação 

farmacêutico e usuário se apresentaram. 

“Mas eu acho que a maior dificuldade pra mim, que eu acho que foi um desafio legal, 
é a questão de você lidar com as pessoas, lidar com os problemas das pessoas, 
lidar com essa questão de relação, você com uma outra pessoa, essa relação de 
você farmacêutico. Essa relação de poder que as pessoas colocam pra você, que as 
vezes você mesmo traz, que você sabe mais do que elas, enfim, tudo isso eu senti 
mais dificuldade de trabalhar, mas é uma coisa que você aprende muito”. (F3) 

  Há também as próprias dificuldades técnicas de cada um, coisas que 

somente com a prática, somente com o contato, com a problematização e com o 

conflito  poderão ser superadas. 

“Parte do controle de estoque da dispensação, do que fazer na dispensação, da 
farmacologia clínica, quer dizer, farmacologia aplicada mesmo. Questões que a 
gente vive falando que a gente não tem na faculdade, antropologia, sociologia, a 
própria saúde coletiva, de equipe multiprofissional tive que aprender tudo na prática, 
na raça. A abordagem dos pacientes, pedido de medicamentos”. (F2) 

“Agora com relação a dispensação, eu confesso que eu cheguei bem insegura na 
US, porque dispensar medicamentos não é uma coisa simples”. (F3) 

 Também na relação com a comunidade e com os trabalhadores as 

expectativas técnicas também se apresentam como dificuldades. 

“E eu agora que estou envolvido com as plantas medicinais, estou vendo o quanto 
que não teve desses conhecimentos e o quanto isso faz parte da nossa prática e 
não só o conhecimento do que é, pra que serve e como que faz, mas também como 



 97

que é esse tipo de conhecimento sobre plantas medicinais na comunidade e no meio 
popular”. (F1) 

“Tem mil e uma expectativas nas suas costas, a primeira expectativa é enquanto 
farmacêutico, que a população tem, que a equipe tem, espera que o farmacêutico 
faça tudo aquilo que a gente acha que o farmacêutico tem que fazer, e a gente sabe, 
que a gente não vai conseguir fazer nem metade de tudo aquilo”. (F1) 

“É uma dificuldade que eu tenho também, e gostaria de orientar mais as pessoas 
com relação a isso, que é toda essa questão de preparação, indicação, interação e 
acreditar mesmo porque a fé das pessoas faz que elas se curem”. (F2) 

“Eu vejo a farmácia como uma área voltada muito para a pesquisa, cientifica mesmo, 
em coisas objetos em produtos, eu não vejo a farmácia voltada para pesquisa com 
pessoas, comunidades para a sociedade”. (F3) 

 Tanto as dificuldades conjunturais quanto as individuais também tem uma 

contribuição das IES e do sistema, no que se refere a supervisão. Atuar em uma 

nova lógica, em um espaço pouco habitado pelo farmacêutico e sem supervisão 

local tornou-se um importante obstáculo nas atividades. Organizar as atividades, 

definir objetivos, estipular referenciais são atribuições das IES para o melhor 

desenvolvimento das atividades. 

“A gente não tem nenhum referencial na US, então eu acho que bateu muito nisso, 
porque a partir do momento que os residentes se propusessem a atender as 
demandas, fazer consultas, fazer os programas seria perfeito”. (F3) 

“O problema é que a gente não tem referência, não tem nenhuma coisa que nos 
apóie nesse sentido e ajude a gente a caminhar, então eu achei que ficou perdido 
nessa área, farmacovigilância, poderia se trabalhar”. (F1) 

 Mas a própria IES tem suas dificuldades, seus paradigmas ainda voltados ao 

currículo mínimo, segmentado em instituições cada vez mais desfinanciadas e 

burocratizadas.  

“É uma mudança de paradigma do que a gente está lá trabalhando na residência 
mas a gente também está dentro da universidade tentando quebrar esse paradigma 
que tem dentro da universidade e lidando com muitas coisas difíceis e complicadas 
que existem dentro da universidade e muitas coisas difíceis e complicadas que 
existem no serviço”. (F1) 
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“Esse ano eu sei que tem mais um estagiário interessado mas que pelos processos 
burocráticos não esta conseguindo participar, ta com muita dificuldade”. (F1) 

 E as IES não parecem estar sincronizadas com as discussões da 

organização do SUS, que entre suas prioridades é a Atenção Básica. 

“O que é prioridade é a atenção básica, atenção primária e a universidade está 
sendo contra esse movimento da saúde, porque ela privilegia os produtos, a 
indústria farmacêutica”. (F2) 

“Se você não conseguir, se todos esses setores não falarem o mesmo idioma 
gestão, atenção, formação e comunidade que tem que mudar a produção do 
cuidado, eu acho que não vai funcionar mesmo”. (F3) 

 O dialogo e os debates destas dificuldades devem acontecer, com uma sólida 

articulação entre o serviço, o ensino e a comunidade. 

 

5.4 ASPECTOS RELACIONADOS ENTRE AS ATIVIDADES E A GRADUAÇÃO 

 

 A graduação tem grande influência nas ações desenvolvidas na prática 

profissional. Uma graduação que proporcione experiências e que esteja associada 

ao trabalho é essencial para uma boa qualidade dos serviços e para a saúde das 

pessoas. 

 Os sujeitos da pesquisa colocaram alguns pontos positivos com relação à 

graduação, principalmente com relação às disciplinas de Farmácia Hospitalar e 

Atenção Farmacêutica, que na época das suas graduações eram optativas na 

UFPR. 

“A questão própria do medicamento, por exemplo, você fazer um controle de 
estoque uma coisa assim, a disciplina de Farmácia Hospitalar me deu bastante 
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suporte com relação a isso, seleção, aquisição e armazenamento, controle de 
estoque, na disciplina de farmácia hospitalar, eu aprendi alguma coisa disso, mas 
voltada para o hospital, aí você faz as adaptações. [...]. A disciplina de Atenção 
Farmacêutica, por exemplo, ela te dá algum suporte com relação a isso [clínica], 
mas também era optativa. Se eu fosse depender, na época, só do currículo de 
farmácia, cru lá, nossa, eu estaria perdida, já me senti muito perdida, mas a gente 
vai aprendendo”. (F3) 

“O controle de estoque, eu não tive muita dificuldade, porque eu consegui na 
Farmácia Hospitalar ter uma boa base, como fazer, depois foi só adaptar para a US, 
porque daí adaptar é mais fácil” (F3) 

“Na minha graduação não teve a disciplina de Farmácia Hospitalar e como é a única 

que dá um enfoque mais aprofundado sobre assistência farmacêutica” (F1) 

“Disciplina optativa de Atenção Farmacêutica, questões mais técnicas mesmo de 
medicamentos que ajudou alguma coisa” (F2) 

 Outro ponto importante foi a relação extra-sala de aula que os sujeitos 

desenvolveram durante a graduação. A educação permanente e o acesso aos 

professores e laboratórios também ajudam na prática, houve essa necessidade 

quando os residentes precisaram de informações e estrutura para resolver uma 

demanda levantada no desenvolvimento das atividades. 

“Pra mim sempre esse canal aberto na farmacognosia pra emprestar material, pra 
dar algumas informações importantes, até pra conhecer contato ou outras pessoas”. 
(F1) 

 Em alguns outros momentos houve discussões sobre a saúde coletiva, a 

saúde pública, a atenção básica e atenção primária mas foram insuficientes. 

“Minha formação, basicamente tive alguns contatos com relação a discussão de 
saúde coletiva, mas eram coisas pontuais, focais, assim muito, uma questão de 
prova ali, sabe, um capitulo do caderno ali, uma sensação que parecia meio 
deslocado assim do que realmente é o assunto, então eu lembro que tive na 
disciplina de parasito, mas era uma professora que tentava trabalhar bastante com 
essa questão de saúde pública”. (F1) 

“Na saúde publica a gente teve foi basicamente higiene social, é higiene sanitária 
análise de água, resíduos sólidos, é isso. Acabou. Teve um slide lá, uma questão de 
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prova que cobrou, uma coisa assim incipiente, de Atenção Farmacêutica tive que 
fazer um pouco também, também mostraram algumas coisinhas”. (F1) 

“Na graduação acho que é um assunto muito pouco apreciado, quase inexistente, 
acho que o que acontece pouco, poucos espaços que a gente tem, que falaram, 
com relação a saúde publica, eu lembro que na aula de saneamento, alguma coisa 
assim que depois tive uma aula sobre o SUS que não era nem as professoras da 
disciplina, era uma professora convidada”. (F3) 

 E o que mais apareceram nos relatos foi que a teoria, em muitos casos 

estava descontextualizada, sem ou com difícil relação com a atividade prática. 

“Mas a grande deficiência, a grande dificuldade de você chegar lá na prática, com 
uma certa insegurança, é que você não sabe se você faz uma graduação de 
farmácia totalmente desvinculada de uma pratica, aí você não consegue absorver o 
que é realmente pra você aplicar”. (F3) 

“Você tem um monte de coisa que eles te entrouxam goela abaixo durante a 
graduação. Você não sabe pra que vai usar aquilo, aí você cai pra prática e começa 
a direcionar todo aquele conhecimento que eles queriam que você soubesse. Daí 
você começa assim, pó! Por isso que ele queria que eu soubesse isso, se ele 
tivesse me falado, ou se eu tivesse aqui antes, até caia a ficha lá naquela hora, daí 
eu ia estar melhor, mas é que é muito distante da realidade mesmo”. (F1) 

 Nesta discussão, surgiu a abordagem sobre a aprendizagem significativa, 

que um dos sujeitos está usando na sua monografia de conclusão da residência. 

“Existe uma coisa chamada aprendizagem significativa, que talvez a Farmácia 
pudesse usar um pouco disso pra gente poder sair um pouco mais preparado. 
Então, o que acontece, é despencado um monte de conhecimento que a gente tem 
que ter sobre Farmacologia, mas se a gente está ali, só na teoria, aquilo ali não vai 
fazer nenhum significado pra gente. Se a gente soubesse que na Atenção Básica o 
que predomina é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, e eu vou conviver 
com essas pessoas, quando eu for estudar a parte de hipertensão, aquilo vai fazer 
significado pra mim, porque aquilo ali faz parte da minha prática”. (F3) 

“Daí, se você tem uma noção, se teoria consegue caminhar junto com a prática, 
você vai lá pra assistência lidar com as coisas mais comuns, as patologias mais 
comuns, com os medicamentos mais comuns, você consegue se concentrar e filtrar 
o que é mais importante você aprender”. (F3) 

 Nas disciplinas especificamente também se pode observar esta 

descontextualização ensino/prática. 
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“O que a gente teve na grade curricular de Saúde Coletiva foi bem mascarado, o que 
teve, o pouco que teve foi desconexo e uma coisa disfarçada, largada assim sem 
uma ligação com a realidade tanto que não é considerada uma área de atuação do 
farmacêutico, por isso que não tem no nosso currículo”. (F2) 

 “Eu acho que ficou muito a desejar, acho que tive uma boa base assim de várias 
coisas, mas foi uma coisa muito teórica, muito para laboratório assim. A 
Farmacologia não aplicada, que está nos livros, não sabe as dificuldades que a 
gente tem, muito distante a dispensação dos conhecimentos que eu tive. Agora, 
serviu porque eu sei onde vou buscar as informações, serviu pelo menos pra eu 
poder saber quais são as fontes, e como procurar as coisas”. (F1) 

“Eu acho que quando eu estava lá no curso eu não tinha essa noção, mas agora 
com essa experiência fica mais claro que a disciplina de Atenção Farmacêutica, [...] 
eu acho que, talvez, ela poderia ser mais aproveitada se ela conseguisse incorporar 
algumas coisas relacionadas com a Atenção Básica, com o SUS, conhecimento do 
SUS, porque na época que eu fiz não sei se mudou assim é uma disciplina 
essencialmente clinica, você aprende medicamentos e tal, sinais e sintomas. [...] Eu 
acho que talvez pra se poder aproveitar mais a disciplina, pudesse incorporar alguns 
conhecimentos da realidade mesmo que compreende a Atenção Primária”. (F3) 

“Uma aula que eu tive na disciplina de farmacotécnica. E daí, tinha os tipos de 
preparações e formulações daí eu lembro que daí a professora falou assim, “então, 
tem o cataplasma, tintura, ungüento, daí falou mais uns outros lá, mas isso aqui não 
é importante não, isso já ta fora de uso, vocês não precisam saber disso”. Aí passou, 
uma coisa que de certa forma você vê na casa das pessoas, mas algumas pessoas 
da Universidade não vêem que o farmacêutico um dia pode chegar lá na casa das 
pessoas e tentar conhecer um pouco sobre isso”. (F3) 

“Na disciplina de farmacognosia. A disciplina te prepara pro laboratório, assim, pra 
você fazer pesquisa, dosagem de tanino. Acho que teve uma aula, assim, que foi 
útil, que foi uma aula de controle de qualidade, que você analisava a questão 
daquele extrato seco, daquele sache, daquele chazinho, que eu acho que vale a 
pena, que daí você adquire um conhecimento. [...] Ai tem a botânica lá do quarto 
período. [...] Era análise de folha, de caule, microbiologia da planta. Uma coisa, 
assim, também, que eu acho que pra mim é pra laboratório, pra pesquisa. Daí tem a 
fitoquímica, que já é pra quem vai pra indústria, que eu não sei dizer. Até tinha 
vontade de conforme como for fazer” [a disciplina de fitoquímica].” (F3) 

 Sobre as matérias básicas de Análises Clínicas também foi levantada a 

problemática da descontextualização. 

“Então, se eu fosse contar só com a Microbiologia, Parasitologia, Imunologia e 
Bioquímica básica, eu não me sentiria segura, nem um pouco, pra poder fazer algum 
tipo de orientação. Eu ainda fiz o sétimo período de bioquímica, então teve 
Bioquímica Clínica I, Parasitologia, Microbiologia, Hematologia, então foi aí que dá 
pra você ter um pouco mais de segurança, e conhecimento mais prático, prático 
mesmo, de coleta, porque lá no básico é muita teoria, teoria”. (F3) 
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 E ter a realidade, a prática como foco da graduação está mais distante ainda. 

“Que eu penso, por exemplo, lá na Comunidade estão usando chá de babosa, 
camomila com mel pra câncer, e aonde que a gente acha que isso faz efeito ou não. 
Tem um conhecimento empírico e tem que ter um conhecimento científico. Então, eu 
acho que tinha que ter uma ponte com a própria Universidade pra estar pesquisando 
esse tipo de utilização. [...] é uma questão de vontade, se o professor tiver vontade 
ele consegue fazer isso ali e os próprios estudantes estarem fazendo isso na sala de 
aula, ao invés de estarem fazendo dosagem de tanino. A mesma prática há dez 
anos, assim, sabe. Então eu acho que dá pra fazer muito mais”. (F1) 

 Muitas vezes, quando houve o contato com a Saúde Coletiva, Saúde Pública 

e Atenção Básica, não foram adotadas metodologias que facilitassem o aprendizado 

como o tema merece. 

 “Que eu lembro, eu tive uma aula sobre SUS, aula transmissora, não me serviu pra 
nada, só ajudava decorar pra prova, da grade curricular nada me ajudou pra prática”. 
(F2) 

“Vai lá explica o que é SUS, daí antes disso, da uma aula sobre saneamento, daí 
depois da uma aula sobre água, daí você não consegue realmente entender, você 
não consegue aprender nada a respeito, além de ser a metodologia que se da a aula 
assim é muito, não colabora muito”. (F3) 

“Uma coisa que queria pontuar na farmácia que talvez ajudasse, é a questão das 
metodologias de ensino, talvez a forma como é repassado, no sentido mais 
especifico ‘repassado’, como é os conhecimentos talvez isso dificulte muito o 
aprendizado. Talvez se houvesse, se propusesse outras formas de metodologias 
talvez o aluno pudesse, talvez, não ver toda aquela riqueza de detalhes que os 
professores falam, mas ele se sentiria motivado a ir atrás e estudar o que ele acha 
importante, são as rodas de problematização, de aprendizagem significativa sair 
dessa transmissão pura de conhecimento, é o tal de passar slides. (F3) 

 Em outros casos temas, disciplinas ou conteúdos considerados importantes 

na prática da Atenção Básica não foram abordados. 

“A questão da inserção do farmacêutico, a questão da Farmácia, que é uma coisa 
bem complicada e a gente não tem preparo pra lidar com isso, simplesmente você 
passa num concurso e te jogam, e ai se vira, sabe. Não ensinam pra gente que 
existe essas questões de trabalho dentro da US e acabam caindo assim as questões 
pessoais, os problemas relacionados ao processo de trabalho acabam caindo nas 
questões pessoais. Então você tem que ter muita a questão de compreensão, de 
humildade, de assumir os seus erros de saber falar pro outro que o outro está errado 
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a pesar de fazer o melhor é assim trabalho erculiano, a gente tem que aprender 
fazendo, só caindo na prática que você aprende”. (F1) 

 Como na questão da programação em saúde, dos cadastros e registros de 

uma US. 

“Não, tudo novo, tudo novo. Impactante, chocante, estressante, emocionante”. (F1) 

 E a atuação na ESF ou em um modelo de saúde baseado na Vigilância em 

Saúde e na determinação social do processo saúde doença também ficou ausente. 

“Conhecimento prévio de Territorialização pra mim foi assim, tudo foi novidade, na 
graduação eu não sabia o que era isso”. (F3) 

“Duas coisas que faltou trabalhar mais na graduação: promoção e prevenção. A 
recuperação foi trabalhada daquela forma bem teórica, então não dá pra dizer que 
não teve, agora com relação a prevenção, a gente até teve conteúdo teórico, a gente 
até teve algumas práticas ou outras, talvez tenha ajudado um pouco, mas poderia 
ter sido bem melhor. E de promoção à saúde, quase zero, a gente está discutindo 
cidadania, direitos e deveres com a comunidade”. (F1) 

 E esta ausência de conteúdos passa também, por uma atividade essencial 

que é realizar uma investigação clínica, uma anamnese de um sujeito.  

“Porque das outras disciplinas voltadas pra clínica, da área de saúde, talvez eu 
possa estar enganada, mas a Farmácia é uma das únicas que não sabe fazer uma 
anamnese”. (F3) 

 A superação destes problemas dependeram das iniciativas e da vontade 

própria. 

“Então, é uma coisa assim, não veio da minha graduação, veio mais da minha 
vontade profissional mesmo, de ta trabalhando com isso, tanto é que se restringisse 
só a formação, nunca eu estaria trabalhando com isso, se dependesse da 
graduação eu não estaria nem na US. E a nossa formação não prepara nosso olhar 
pra isso, então você fica num mato sem cachorro pra trabalhar com práticas 
populares, daí você tem que ir por conta própria atrás de referências”. (F1) 

 Outro eixo considerado essencial foi relacionado às Ciências Humanas, 

pouco significativa no curso de Farmácia. 
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“Você só consegue atuar na prática se você entende a prática, se você compreende 
a prática. Eu acho que a antropologia, sociologia e psicologia, são ciências que 
ajudam a gente a entender a prática, como que funciona essa realidade. E a gente 
não tem isso no currículo de farmácia”. (F1) 

 “Porque se você for pensar as Ciências Humanas e as Ciências Exatas, as Ciências 
Exatas é que você vai lidar com números alguma coisa que digamos não seja 
pessoas e as Ciências Humanas você vai lidar com pessoas numa relação, a sua 
relação vai ser sempre com pessoas. E a Farmácia? A farmácia tem relação com 
quem? Eu acho que a formação tem que ser pra ter relação, é aquela relação, com o 
objeto de estudo, qual que é o seu objeto de estudo? E ai o que a gente tem de 
Humanas no curso? De mínimo de básico assim?” (F3) 

“Todo curso tem sociologia, todo curso tem antropologia, por que só o currículo de 
farmácia não [...]. Tive que trancar o meu curso pra ir atrás dessas disciplinas e isso 
é uma grande falha, é uma grande falha mesmo, e a gente tenta sanar essas falhas 
agora, depois que você cai, aí é que você tem que correr atrás das coisas. Daí você 
tem que usar contato de professores da instituição que possam te ajudar e você 
sabe que são poucos também”. (F1) 

“Uma faculdade particular lá do nordeste, lá no curso de farmácia tem uma disciplina 
só de dispensação, uma disciplina só de assistência farmacêutica, uma disciplina só 
de atenção farmacêutica, uma de semiologia farmacêutica, sociologia aplicada a 
farmácia, e eu vi o quanto nosso currículo é horroroso”. (F2) 

 A IES também tem um papel fundamental na aproximação e na valorização 

das atividades multiprofissionais. Até o segundo grau os estudantes sempre 

trabalham juntos e depois que cada um escolhe sua profissão, eles se separam, 

cada um se gradua isoladamente. E quando se apresentam ao serviço, são 

cobrados para trabalhar em equipe. 

“A graduação não prepara nada e outra coisa que a gente sente, que eu sinto, pelo 
menos lá US é essa questão do trabalho da equipe, da relação com os outros 
profissionais e acho que é isso assim é uma relação que a gente tem que superar as 
questões pessoais, e é uma questão assim que tem que superar também as 
questões clínicas só da profissão, também envolver as questões políticas da 
profissão, as questões culturais da nossa profissão” (F1) 

 A Educação em Saúde é outro tema que as IES ainda deixam a desejar, não 

basta apenas elaborar panfletos ou cartazes, mas é preciso saber como orientar, 

trabalhar metodologias. Saber, entender qual o público alvo, qual o grau de 

entendimento daquele público, se tem analfabetos, alguma deficiência. 
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“Teve outra coisa que eu tive que ir atrás, foi a educação em saúde, que a gente não 
teve nada na graduação, aliás, eu acho que a gente teve deseducação em saúde, 
por que a gente teve toda a educação na doença. Eu tive que ir atrás e faltou um 
pouco de orientação nesse sentido”. (F1) 

 Foi colocada também a ausência de um estágio na Atenção Básica, o que 

colaboraria com a resolução de parte dos problemas apresentados, ou pelo menos 

prepararia o egresso para o enfrentamento dessas situações. 

“A prática é bem importante estar associada, então um estágio na assistência 
durante a graduação seria muito importante”. (F2) 

 E as IES e o serviço devem se articular para trabalhar a formação em 

parceria. E mesmo após a graduação a IES deve dar suporte e estabelecer 

parcerias com o serviço e com o trabalhador. É uma questão que a Educação 

Permanente traz assim como as novas DNC. 

“Minha vontade é assim mesmo, de conversar com a professora e falar ‘professora, 
olha, to trabalhando com a Comunidade e eles estão usando tais plantas de tais 
formas, vocês querem estudar se fazem efeito ou não’ é aquele tal vínculo da 
universidade com o serviço”. (F1) 

“Aí você vai depois pro serviço, você acaba perdendo o vínculo com a Universidade 
e fica uma coisa meio desconexa, você não pensa em fazer esse link, porque você 
precisa dos conhecimentos da academia também”. (F3) 

 Com esta aproximação entre o serviço e a academia pretende-se formar 

pessoas críticas, propositivas que atuem em favor do SUS, de um sistema de saúde 

universal, igualitário e integral. E passa pela formação de cidadãos éticos, 

responsáveis e comprometidos com a sociedade, que em muitos casos pagou sua 

formação. 

“Se a universidade quer formar profissionais pra trabalhar no SUS, ela tem que 
formar pessoas críticas e formar pessoas críticas, é formar pessoas que vão mudar 
a realidade. São pessoas que vão estar militando, militando não no sentido de estar 
contrariando, de estar exigindo que os direitos sejam cumpridos”. (F1) 
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“Então eu acho que a partir do momento que você se insere em um serviço, em um 
projeto, você tem que conhecer como é que funciona, o que é inerente a esse 
sistema”. (F3) 

“Você estar implementando o SUS, de estar implementando uma política de saúde 
mesmo. Então a primeira coisa que tem que fazer é conhecer. Ter conhecimento 
total dos nossos direitos, dos nossos deveres enquanto profissionais de saúde. [...] 
Só que é difícil de cobrar e de entender, por exemplo, o que é gestão de trabalho no 
SUS”.  Não é uma coisa de uma disciplina só. Ela te dá esse conhecimento, mas 
não te mostra como isso pode ser na prática. (F1) 

 Mesmo com disciplinas como a Farmácia Hospitalar e Atenção Farmacêutica 

abordando alguns aspectos da Atenção Básica, os residentes referiram a 

desarticulação entre teoria e prática. A Atenção Básica, também, poderia ter sido 

trabalhada em outros momentos de forma mais consistente. E articular isso com a 

prática, torna-se necessário o subsídio das Ciências Humanas e uma relação 

próxima entre o ensino e o serviço, além de uma desburocratização e a ampliação 

dos espaços das IES. 

 Está posto o desafio, o farmacêutico na Atenção Básica, para tanto as IES 

devem apropriar-se deste debate, levar aos estudantes a oportunidade de conhecer, 

problematizar e propor estratégias para a atuação. 

 

5.5 PROPOSTA PARA ENSINO DA ATENÇÃO BÁSICA NA FARMÁCIA 

 

5.5.1 A Fundamentação da Proposta 

 A Atenção Básica é estruturante do SUS, como foi discutido na seção 

pertinente, e as próprias DNC para Farmácia também colocam, em vários 

momentos, a formação com base no SUS e a integração com as Políticas Publicas 
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de Saúde. O preparo para atuar neste sistema deve se iniciar desde a graduação, 

para tanto é necessário que o estudante de Farmácia tenha contato com o SUS, de 

preferência de forma prática e que possa problematizar e intervir na realidade, como 

foram colocados os pressupostos de uma nova formação na área da saúde. 

 A observação e a experiência do trabalho do PRMSF trouxeram indicativos 

sobre como a Farmácia pode se inserir. Foi explorada a atuação dos residentes 

farmacêuticos quanto à Territorialização, Visitas Domiciliares, Instituições de Ensino, 

na Unidade de Saúde, no HIPERDIA e outros Programas e na Promoção da Saúde. 

Foi observado que esses temas são transversais, interdisciplinares e 

multiprofissionais, ou seja, eles se integram, e uma categoria profissional não 

consegue atuar sozinha quando se vislumbra uma Assistência Integral, de Acesso 

Universal e Igualitário a todos os cidadãos e cidadãs.  

 A inserção dos estudantes da graduação de Farmácia deve estar 

fundamentada em uma prática, na vivência e problematização da realidade local. A 

Atenção Básica apresenta as condições necessárias a esta prática, tendo a US 

como base para as ações. A US, inserida em um território, como compreendido por 

TRANCREDI, BARRIOS e FERREIRA (2002, p.16) não apenas como um espaço 

geográfico, “mas, sim, como local em que se dá o processo de vida da comunidade, 

a interação de distintos atores sociais com qualificações sociais, econômicas, 

culturais, políticas, epidemiológicas e históricas distintas”. 

 Para tanto se propõe às IES a construção de metodologias de cooperação e 

atividade, inovadora, livre de competições entre os educadores, considerando os 

aspectos culturais, sociais tanto do local da ação quando dos estudantes e 
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educadores. Sugerimos a pedagogia de Freinet41 que segundo ELIAS (2004, p.17) 

sua pedagogia “na prática, procurava seguir o empenho dos alunos e transformá-los 

pelo trabalho, por uma vivência coletiva, permeada pelo meio ambiente, pela ação. 

Para ele, a liberdade faz parte do aprendizado histórico-social”. A mesma autora 

discorre que a pedagogia Freinet se alicerça em quatro eixos fundamentais. 

• A cooperação – como forma de construção social do conhecimento; 
• A comunicação – como forma de integrar esse conhecimento; 
• A documentação – registro da história que se constrói diariamente; e 
• A afetividade – elo de ligação entre as pessoas e o objeto do 

conhecimento (ELIAS, 2004, p. 40). 

 A prática educativa no trabalho de forma organizada e cooperada, levando 

em consideração o respeito e os sentimentos das pessoas, são essenciais à uma 

abordagem significativa e a implementação do cuidado. 

 Quando se trabalha a Assistência, a Atenção e o Cuidado, consideramos 

importante refletir sobre a teoria de Madaleine Leiniger42, que segundo LENARDT 

(1996, pág 43), “preconiza um cuidado que se ajusta às crenças, valores e modos 

de vida das pessoas, ou seja, um cuidado que considera a cultura e o contexto 

social do indivíduo ou do grupo”. 

 Trazemos duas considerações importantes que a teoria de Leininger traz 

quanto se trabalha com culturas diferentes, que são o choque cultural e a imposição 

cultural. 

 O choque cultural ocorre, segundo GEORGE (1993), quando um estrangeiro 

se insere em um grupo cultural diferente e tenta compreende-lo. Isto pode ocasionar 

                                                 
41 Celestin Freinet – educador Francês (1896-1966)  
42 Madaleine Leininger graduou-se em Enfermagem em 1948, na st. Anthony’s School of Nursing 
(Denver, Estados Unidos da América), fez mestrado em Enfermagem (1953) e doutorado em 
Antropologia (1965) e é fundadora do Subcampo Transcultural de enfermagem (GEORGE, 1993). 
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“sensações de desconforto e desamparo, e algum grau de desorientação, porque 

haverá diferenças nos valores, crenças e práticas culturais” (GEORGE, 1993, p.292). 

 A imposição cultural se refere, para a mesma autora, a imposição por um 

estrangeiro de seus valores, crenças e comportamento em uma outra cultura, 

indivíduos ou grupos. “A imposição cultural tem-se apresentado particularmente 

predominante, nos esforços de imposição” (GEORGE, 1993, p.292). 

 E a inserção na prática deve acontecer de forma crítica, reflexiva e dialética, 

como disse FREIRE (2005, p.38), “entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Para 

tanto o docente deve “estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às 

perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face 

da tarefa que tenho – a de ensinar e não transferir conhecimento” (FREIRE, 2005, 

p.47. grifo do autor). 

 O docente deve despertar esses interesses nos estudantes, e assim 

construírem em conjunto, agregando os trabalhadores de saúde locais e a 

comunidade. Pois, todos devem estar cientes de seus limites. E o primeiro passo 

para o inculcamento sobre questões de saúde em um território, deve partir da 

consciência das incertezas, o inacabamento ou da pura inconclusão natural do ser 

humano, que segundo FREIRE (2005): 

Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mais ainda, 
a inconclusão que se reconhece a si mesma implica necessariamente a 
inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de busca. 
Histórico-sócio-culturais, mulheres e homens nos tornamos seres em quem 
a curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio 
vital, se torna fundante da produção do conhecimento. Mais ainda, a 
curiosidade é já conhecimento. Como a linguagem que anima a curiosidade 
e com ela se anima, é também conhecimento e não só expressão dele. 
(FREIRE, 2005, p.55). 
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  Esta inculcação, esta curiosidade deve ser seguida de uma metodologia, um 

planejamento para que se consiga atingir a reflexão pretendida. E planejar segundo 

TRANCREDI, BARRIOS e FERREIRA (2002, P.13) é:  

a arte de elaborar o plano de um processo de mudança. Compreende um 
conjunto de conhecimentos práticos e teóricos ordenados de modo a 
possibilitar interagir com a realidade, programar as estratégias e ações 
necessárias, e tudo o mais que seja delas decorrente, no sentido de tornar 
possível alcançar os objetivos e metas desejados e nele preestabelecidos. 

 Para MACHADO e SILVEIRA (200-) duas vertentes do planejamento 

nortearam as ações de saúde. A vertente normativa – a partir de 1965 até os dias 

atuais –, e a estratégica – do início dos anos 1990 até a atualidade. Apresenta-se na 

seqüência características do Planejamento Estratégico, o qual consideramos 

apropriado ao objetivo da proposta. 

a) vários atores planejam, o sujeito que planeja compartilha uma realidade 
histórica com outros atores; 
b) em função do lugar que os atores ocupam na realidade constroem-se 
diferentes explicações ou diagnósticos para as situações da realidade; 
c)a realidade é um processo criativo, pouco estruturado cuja previsão supõe 
um cálculo estratégico interativo que aceita todas as possibilidades do eu 
com o outro. 
d) a normatividade econômica não é única, a viabilidade política define as 
possibilidades da norma bem como a sua direcionalidade, sendo entendida 
como um elemento interno ao plano; 
e) trabalha com sistemas de final aberto, probabilísticos. (MACHADO e 
SILVEIRA, 200-, p.3) 

 A aplicabilidade do planejamento estratégico em uma atividade com 

estudantes da graduação pode se dar utilizando a metodologia da Estimativa Rápida 

Participativa como ponto de partida, pois contribui para a “identificação das 

necessidades de saúde de grupos distintos, inclusive daqueles menos favorecidos, a 

partir da própria população, em conjunto com os administradores de saúde” 

TRANCREDI, BARRIOS e FERREIRA (2002, p.20). 

 Estes autores discorrem que a Estimativa Rápida apóia-se em três princípios: 

coletar dados pertinentes e necessários, coletar informações que reflitam as 



 111

condições locais e as situações específicas e envolver a comunidade no exercício 

da estimativa rápida, na definição dos problemas e na busca de soluções. 

 A Estimativa Rápida organiza-se em três fontes de dados. A consulta a 

registros, mapas, anotações e documentos da US, associações de moradores ou 

outras que se julgar pertinente. Da entrevista com informantes-chave como 

trabalhadores locais, líderes religiosos e comunitários. E a observação de campo. 

 Após este primeiro diagnóstico parte-se para as propostas de resolução dos 

problemas e definição das estratégias segundo o Planejamento Estratégico, que 

pode ser o Situacional proposto por Matus43, que está dividido em quatro momentos: 

o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático-operacional. 

 Na identificação dos problemas os estudantes de Farmácia devem explorar 

questões referentes às Habilidades e Competências, descritos nas DNC. Observar 

os aspectos relacionados à Vigilância em Saúde, às Análises Clínicas, às Práticas 

Populares e à Assistência Farmacêutica, à Atenção Farmacêutica com foco no 

acesso e uso racional de medicamentos. Também questões conjunturais, políticas, 

econômicas e sociais devem ser relacionadas no diagnóstico. 

 Estes aspectos foram identificados na análise do trabalho dos residentes de 

Farmácia, que a partir desta identificação e problematização poderão atuar, propor 

ações e desenvolver competências técnicas e habilidades especificas requeridas a 

um profissional farmacêutico crítico e reflexivo. 

 

                                                 
43 Carlos Matus – Economista Chileno, ministro do planejamento do Chile no governo Allende. 
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5.5.2 A Síntese e Aplicação da Proposta 

 A proposta se constitui na apresentação do tema Atenção Básica, na lógica 

de reestruturação dos serviços de saúde de acordo com os princípios e diretrizes do 

SUS, fundamentada na determinação social do processo saúde doença. Esta 

discussão pode se dar em alguma disciplina, preferencialmente no início da 

graduação. 

 A reflexão teórica sobre o processo saúde doença, as questões culturais, o 

trabalho em campo e a metodologia a ser utilizada devem preceder a ida ao 

território.  

 O território deve estar preparado para receber os estudantes. A US deve 

estar ciente do trabalho e deve existir um referencial, um facilitador local para o 

desenvolvimento das atividades.  

 A etapa de aplicação da Estimativa Rápida pode acontecer em no mínimo um 

mês, com visitas ao território de acordo com a necessidade e pactuação local. A 

evolução do trabalho deve ser discutida sob supervisão docente. Ao encerrar a 

aplicação da Estimativa Rápida, deverão ser discutidas as propostas de ação. 

 Com o trabalho concluído, este pode seguir duas vertentes. A primeira é a 

aplicação transversal e interdisciplinar dos temas levantados no decorrer do curso, 

como por exemplo: as verminoses e diarréia nas Instituições de Ensino durante as 

aulas de Parasitologia; o uso popular de plantas como remédios nas aulas de 

Farmacobotânica, Farmacognosia, Fitoterápicos e Fitoquímica; as patologias e 

medicamentos associados às pessoas integrantes do HIPERDIA nas disciplinas de 
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Patologia, Bioquímica, Farmacologia, Atenção Farmacêutica entre outras. Desse 

modo facilitando a cognição dos conteúdos e uma aprendizagem significativa. 

 A segunda trata da continuidade do trabalho e aplicação à realidade das 

propostas, o que pode acontecer na forma de Estágio ou Projeto de Extensão. O 

Estágio traz a problemática do espaço Físico e estrutura para recepcionar os 

estudantes, porém proporciona um melhor contato nas ações dentro da US, como 

algumas etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica e a possibilidade da ação nos 

grupos e no território.  

 O desenvolvimento de projeto de extensão permite com mais facilidade o 

caráter multiprofissional, a ação focada no território. Pode utilizar dados e 

diagnósticos feitos na US, assim como, acompanhar e desenvolver as atividades 

junto aos sujeitos de um determinado programa ou Instituição de Ensino local. 

 O segmento de atividades junto a uma Instituição de Ensino local também 

contribui para a primeira vertente, com vantagens, pois, permite o aprofundamento 

das questões e traz uma riqueza de detalhes aos problemas e permite a avaliação e 

aplicabilidade da ação. 

 Este trabalho pode ocorrer durante todo o curso, e partir do momento que 

novas turmas vão se apresentando, elas podem avançar nas discussões e esta deve 

ser integrada às turmas anteriores. 

 A aplicação desta proposta deve ser em etapas e os atores deste processo 

devem ter a consciência de seus limites e do inacabamento da proposta. Mas é um 

começo para uma profissão pouco presente na Atenção Básica, na US e no 

Território.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O ensino superior, especialmente a graduação, no Brasil está passando por 

um período de transição com as reformas ocorridas após a Constituição Federal de 

1988, com conflitos, contradições e desfinanciamento, em meio a uma política pouco 

estruturada e não comunicante entre o gestor (MEC) e a sociedade civil. 

 Entretanto, é preciso considerar que houve um avanço, que é a superação 

dos Currículos Mínimos e a abertura que as novas DNC dão aos cursos. Esta 

abertura deve ser consolidada em uma prática educacional que permita o contato 

com a realidade e que prepare os egressos para o século do dinamismo, da 

informação na velocidade da mídia eletrônica, principalmente a internet, em um país 

com enormes diferenças sociais, precarização do trabalho e desfinanciamento do 

setor público. 

 Este é o ambiente de conflito e contraste em que vivemos. A Atenção Básica 

à Saúde permite a prática profissional com apoio acadêmico nesta realidade. E o 

farmacêutico tem um lugar, uma função estratégica e essencial no pensar e agir em 

saúde e para a promoção da saúde. Sua atuação deve permear o domínio do ciclo 

do medicamento (da pesquisa até o acompanhamento do uso), das Análises 

Clínicas (desde a orientação sobre a coleta da amostra para o exame até a análise 

do laudo) e da Vigilância em Saúde (sanitária, epidemiológica, ambiental) com base 

e foco no território. 

 Consciente do seu inacabamento e atuando de uma forma multiprofissional, 

cooperativa, sem perder o afeto, o farmacêutico deve estar apto às necessidades da 
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sociedade, contribuir para a melhoria da qualidade de vida, empoderando a 

população e a si mesmo dos seus direitos e deveres no Estado e na sociedade. 

 Este trabalho demonstrou que um importante passo está sendo dado, pela 

inovação na Educação na Área da Saúde, na Educação Permanente, pois a 

capacitação na prática, como a experiência do PRMSF, sensibiliza e fortalece o 

senso ético, crítico e construtivo que devem ser inerentes à atividade humana. 

 Mais tempo para aprofundar este debate e a possibilidade de aplicação da 

proposta na graduação seriam importantes para a inserção do farmacêutico na 

Atenção Básica. Espera-se que com a divulgação e aprofundamento nas questões e 

idéias que este trabalho apresentou, resguardadas as dificuldades, contribuir para 

ser uma etapa do processo de integração das disciplinas e dos cursos. Esta 

proposta não desvaloriza a técnica, a teoria, a individualidade e particularidade de 

cada disciplina, profissão ou sujeito, mas considera que este conjunto deve estar 

articulado e inserido na realidade. 

 Este trabalho na maioria de seus exemplos e situações pode transcender a 

Farmácia. Pois, no período de residência foi observado que a Enfermagem, 

Medicina e Odontologia, que já estão inseridas na Atenção Básica, ainda tem muito 

a avançar. Talvez na teoria hajam grandes idéias e algumas experiências boas, mas 

a capilaridade e abrangência destas idéias ainda deixam a desejar. Por outro lado, a 

Nutrição, assim como a Farmácia, que ainda não tem estabelecida legalmente sua 

atuação na Atenção Básica, mas legitimamente tem sua função estabelecida na 

Vigilância Alimentar e Nutricional, no acompanhamento dos diversos programas, no 

atendimento clínico e na Promoção da Saúde como podemos observar durante a 

residência. 
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 Há espaço também para outras profissões, como a psicologia, fisioterapia, 

terapia ocupacional, serviço social, fonoaudiologia entre outras, que não podem ser 

aqui discutidas por não fazerem parte do PRMSF e não integram as equipes de 

saúde locais. 

  Ainda se tem muito a avançar no trabalho multiprofissional, o qual os 

estudantes são adeptos desde que organizados, com objetivos bem definidos. Pois 

conhecendo uns aos outros a discussão avança e se reconhece os limites e as 

necessidades de si e do outro. Porque em todas as situações o foco, o porquê, e 

para quem, o referencial dos estudos é o mesmo, o ser humano, enquanto sujeito 

em seu meio, na sua família e na sua comunidade. 

 Superemos os pré-conceitos! Dêem-nos as condições e a oportunidade.! 
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APÊNDICE A  

Roteiro de Entrevista 
 
1 DADOS GERAIS 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
Formação: _______________________ Ano de Conclusão: _______________ 
Atividade Atual: ______________________________________________________ 
Estágios, atividades de extensão ou outra atividade em Atenção Básica: _________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2 DADOS DA UNIDADE DE SAÚDE (US) QUE ATUA 
 
Nome: ________________ US-PSF exclusivo   US mista 
Possui quantas equipes PSF? ______  População que atende: _________ 
População por área: ___________________________________________________ 
Programas desenvolvidos pela US: _______________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3 ATIVIDADES REALIZADAS 

3.1 Fale sobre suas experiências anteriores com a atenção básica? (que tipo, onde, 
quanto tempo, qual era o vínculo) 

3.2 Descreva sua participação nos programas desenvolvidos pela US? (perguntar 
por programa) (deverá informar a periodicidade da atividade, como é feita, 
participação no planejamento da ação, houve alguma intervenção) 

3.3 Qual sua participação nas atividades de rotina da US? (consultas, 
agendamentos, reuniões, procedimentos, interação com os outros profissionais) 

3.4 Como foi sua participação no processo de territorialização da área de 
abrangência? É útil a sua atividade atual? 

3.5 Você faz visitas domiciliares? Como são? (investigar sobre atividades de 
vigilância, medicamentos e análises clínicas) 

3.6 Você utiliza de conhecimentos de análises clínicas nas suas atividades? (como e 
quais) 
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3.7 Você desenvolve ações de vigilância a saúde? Faz notificação e atua de forma 
preventiva? (serviços, produtos, epidemiológica) 

3.8 Com relação a seleção dos medicamentos utilizados, qual é a sua participação? 
(nível local e central) 

3.9 Com relação a programação dos medicamentos utilizados, qual é a sua 
participação? (nível local e central) 

3.10 Com relação a aquisição dos medicamentos utilizados, qual é a sua 
participação? 

3.11 Com relação a distribuição dos medicamentos utilizados, qual é a sua 
participação? 

3.12 Com relação a dispensação dos medicamentos, como é feita e qual é a sua 
participação? 

3.13 Com relação ao acompanhamento dos medicamentos utilizados, qual é a sua 
participação? 

3.14 Com relação a avaliação da utilização dos medicamentos utilizados, qual é a 
sua participação? 

3.15 Qual a influência de práticas populares (plantas medicinais, simpatias, religião) 
nas suas atividades? 

3.16 Comente sobre mais alguma atividade que julgar interessante? 

3.17 Durante todo esse processo quais foram as principais dificuldades 
encontradas? (relacionadas com a formação, estrutura, orientação e outras) 

3.18 Com relação as dificuldades, qual a influência do currículo de graduação em 
farmácia. Você acha os problemas encontrados por você, durante a sua prática 
atual, poderiam ser minimizados se a formação fosse diferente? 

3.19 Você tem alguma sugestão sobre as atividades que devem ser desenvolvidas 
pelo farmacêutico na atenção básica? 

3.20 Você tem alguma sugestão sobre como poderia inserir as atividades 
desenvolvidas por você, aqui na atenção básica, na formação de farmacêuticos? 
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APÊNDICE B 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Esta pesquisa denomina-se “Proposta para Ensino da Atenção Básica na 
Farmácia”, sendo integrante do período de investigação e elaboração da 
monografia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 
Universidade Federal do Paraná, ora sendo desenvolvido pelo Estudante Marcelo 
Campese sob orientação da Professora Deise Prehs Montrucchio. 
 O objetivo da pesquisa é “Contextualizar a relação entre o ensino e o serviço 
de saúde na formação na área da saúde” e “Identificar elementos necessários a 
prática farmacêutica na atenção básica“ para elaborar uma proposta para o ensino 
da Farmácia tendo a Unidade de Saúde como ambiente para a formação. 
 O desenvolvimento da pesquisa se dará através de um roteiro de entrevista 
semi-estruturado realizada com os farmacêuticos do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família. As respostas obtidas serão mantidas sob 
CONFIDENCIALIDADE e serão utilizadas apenas para a realização desta 
investigação.  
 Sua participação é voluntária não lhe gerando nenhum tipo de beneficio ou 
custo.  
 Este termo está elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com o 
participante e a outra deverá ser entregue ao pesquisador. 
  
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 
descrevendo este trabalho denominado “Proposta para Ensino da Atenção 
Básica na Farmácia”.  
 Confirmo que conversei com o pesquisador Marcelo Campese, a respeito da 
minha decisão em participar desta pesquisa. Ficaram claros para mim seu conteúdo, 
o procedimento a ser realizado, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimento permanente, assim como também que minha participação é isenta 
de despesas e de benefícios de qualquer natureza. Assim, declaro que CONCORDO 
VOLUNTARIAMENTE em participar deste estudo. 
 
 
 
_____________________     Curitiba, ___/___/___ 
Assinatura do Participante      
 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 
esclarecido deste participante no presente estudo. 

 
 
 

______________________    Curitiba, ___/___/___ 
Assinatura do Pesquisador 

 


	monografia parte_pré_textual.pdf
	MARCELO CAMPESE
	“PROPOSTA PARA ENSINO DA ATENÇÃO BÁSICA NA FARMÁCIA”
	__________________________________________________
	Curitiba
	MARCELO CAMPESE
	“PROPOSTA PARA ENSINO DA ATENÇÃO BÁSICA NA FARMÁCIA”
	AGRADECIMENTOS
	À Profª MsC. Deise Prehs Montrucchio, pelo apoio, orientação, clareamento das idéias e paciência.
	RESUMO
	 
	PROPOSAL FOR TEACHING A BASIC HEALTH CARE PROGRAM DURING THE PHARMACY
	Key Words: Pharmacy Teachings; Pharmacy; Education; Basic Health Care; Multi-Professional Residence Health.
	LISTA DE QUADROS
	LISTA DE ABREVIATURAS
	US – Unidade de Saúde
	SUMÁRIO

	Monografia_Marcelo_textual_2007.pdf
	PERFIL DESEJADO DO FORMADO
	COMPETÊNCIA E HABILIDADES DESEJADAS AO FINAL DA GRADUAÇÃO
	ATIVIDADES COMPLEMENTARES
	“Era uma reunião por mês, tinham poucas pessoas cadastradas, era pedida cota máxima de medicamentos sobravam vários medicamentos, venceu vários medicamentos. Os agentes comunitários tinham acesso à farmácia, assim como entregavam medicamentos”. (F2)
	“No ano passado como a gente estava mais tempo na própria US, então a gente, todo mês era feito uma..., um tema de reunião né, que abordava.... E a gente tava trabalhando praticamente só com uma área” (F1)
	“HIPERDIA é uma coisa complexa e lá na us quando eu cheguei no começo do ano eu observei que o HIPERDIA era meio largado, ele se resumia a entrega de medicamentos só, e as palestras que os médicos davam mas que eram mais a titulo de informes, de falar sempre as mesmas coisas assim era a impressão que dava” (F3)


