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“Todas as pessoas podem ser grandes porque todas podem servir. 
Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso 

fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração 
cheio de graça. Uma alma gerada pelo amor.”

Martin Luther King
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PRESENÇA UNEB

24 Campi
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Pres ente em mais  
de 400 

munic ípios  da  
B ahia
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PRESENÇA UNEB

C urs o de 
Farmác ia  

S a lvador –B a.
7 anos
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FARMÁCIA-ESCOLA DA UNEB

Missão

Contribuir para a formação humanística e 
aperfeiçoamento técnico-científico dos 
acadêmicos do Curso de Farmácia da 

UNEB, oferecendo serviços de utilidade 
pública e produtos de qualidade, visando 

a melhoria da saúde e bem-estar da 
população.
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“SERVIR”

Dicionário Aurélio Eletrônico S éculo XXI, 2000
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“...nossa profissão se conduziu, excepcionalmente, 
para a prática da técnica. Alguns poderiam dizer que 
somos vitimas da 
própria

 técnica...  
Consumidores  freqüentemente vêem somente um frasco de 

pílulas. Muitos de nossos profissionais liberais 
(farmacêuticos

)
 vêem o limite de suas responsabilidades 

profissionais circunscrito pela prática da 
técnica 

– a dispensação 
de medicamento

s”.
 

Donald 
Brodie
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“A competência humana dos profissionais que atuam na 
área de saúde se expressa, fundamentalmente, na 
capacidade de: um ser humano cuidar do outro, de 
colocar em ação os documentos necessários para 
prevenir e resolver problemas de saúde, 
mobilizando e disponibilizando tecnologias para o 
ato do cuidar... Na capacidade de responder 
satisfatoriamente às necessidades e demandas dos 
indivíduos e coletividades aos quais assiste, 
mediante o exercício eficiente do seu trabalho, a 
participação ativa, consciente e crítica no mundo 
do trabalho e na esfera social, contribuindo para a 
qualidade de vida dos mesmos.”

                                                (Deluiz, Torres e Ramos, 2000).
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•  Dispensação de medicamentos alopá ticos, 
homeopá ticos industrializados e/ou 

manipulados
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•Prática da Atenção Farmacêutica
GTM - Unidade de Otimização da Farmacoterapia
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•Educação em Saúde
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•Projeto Farmácia Verde
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Primeiro Pavimento –  
Farmác ia  M ag is tra l
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O que se opõe ao descuido e ao descaso é o 
cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma 

atitude. Portanto, abrange mais que um 
momento de atenção. Representa uma atitude de 
ocupação, preocupação, de responsabilização e 

de envolvimento afetivo com o outro.
                                                               Leonardo Boff
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M U ITO OB R IG ADA!
ana.pharma@yahoo.c o

m.br
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