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                        MIS S ÃO
Facilitar a formação do farmacêutico e demais 

profissionais da saúde, durante a graduação,  
pós-graduação, na pesquisa e na educação 
permanente, numa integração da universidade 
com a comunidade –  sociedade, através da 
prestação de serviços de assistência 
farmacêutica integral.

 
 
                                           VIS ÃO
Integralidade do cuidado à saúde do usuário, em 

equipe multiprofissional, no reconhecimento da 
farmácia como um estabelecimento de saúde e 
na promoção do uso racional de medicamentos, 
constituindo-se num modelo acadêmico de uma 
farmácia comercial.



  “Modelo de Estágio 
Supervisionado Farmacêutico nas 

Farmácias Universitárias”.
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  “Modelo de Estágio 
Supervisionado Farmacêutico nas 

Farmácias Universitárias”.
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TEMA: CENÁRIOS DE PRÁTICAS E INTEGRAÇÃO À REDE DE     
SERVIÇOS

 
TIPO: ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
CARGA-HORÁRIA: 90 HORAS
 
 
TÍTULO: FARMACÊUTICOS PARA OS MEDICAMENTOS NO SUS: 

NOVOS CENÁRIOS DE PRÁTICAS
 
Educação em Farmácia
Assistência Farmacêutica
Educação em Saúde
(Disponível em: http://decs.bvs.br/ )

http://decs.bvs.br/


       IDE N TIFIC AÇ ÃO DO 
PR OB LE M A

O setor saúde vem sofrendo reformas desde a criação do Sistema 
Único, que implicaram na publicação de leis que vinculam ao 
próprio sistema a formação acadêmica, numa proposta de ação 
estratégica para transformar a organização dos serviços e dos 
processos formativos. Dentre estas, em 2002, foram publicadas 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Graduação em Farmácia, orientando a formação profissional 
para o seu principal ramo de atuação, os medicamentos. 
Entretanto, esta ainda não é uma realidade local.



                 
                   CENÁRIO
Inicialmente desenvolvida como uma 
atividade de estágio supervisionado no 
Programa de Extensão Farmácia 
Universitária Prof. Ernani Ribeiro Garrido, da 
Universidade Federal do Maranhão, 
FUERG_UFMA, foi reconhecida como 
Atividade Complementar pelo Colegiado do 
Curso de Farmácia na segunda turma e 
atualmente, estamos na terceira turma e já 
está aprovada como Estágio Obrigatório.



Desenvolvido em 2 fases, insere estudantes 
nos diversos Serviços Farmacêuticos, na 
área de medicamentos, inicialmente na 
Atenção Primária (primeira fase) e 
posteriormente na Média e Alta 
Complexidades (segunda fase). Na primeira 
fase, os estudantes visitam serviços sob 
gestão municipal, dentre os quais 
destacamos a própria Gestão, Unidades 
Básicas de Saúde, Ambulatório de Saúde 
Mental, Farmácias Hospitalares e a Central 
de Abastecimento Farmacêutico. Na segunda 
fase, além da Gestão, Farmácia 
Especializada, Centro de Referência em 
Endocrinologia, Central de Abastecimento 
Farmacêutico, Vigilância Sanitária e o Serviço 
de Nefrologia do Hospital Universitário..



Quando do desenvolvimento de projetos na 
FUERG_UFMA, os estudantes participam das atividades 
desenvolvidas no setor. Na ocasião em que 
desenvolvíamos o projeto de parceria com a FAPEMA e o 
CNPq, de “Atenção Farmacêutica em Doenças 
Negligenciadas: Tuberculose e Hanseníase”, o espaço era 
ocupado na primeira fase. Por ocasião da distribuição das 
insulinas análogas humanas, por se tratar de uma política 
pública estadual, em obediência a um Protocolo Clínico e 
diretrizes terapêuticas correspondentes, elaborado pela 
própria Farmácia Universitária, em parceria com a 
Sociedade Maranhense de Metabologia e Endocrinologia, 
com o apoio do Centro de Informações sobre 
Medicamentos, Prof. Mário Corrêa Pecegueiro, o 
CIM_UFMA, um projeto também desenvolvido nesta 
Farmácia, os estudantes a frequentavam na segunda 
fase.



A metodologia é a Problematização, 
baseada na discussão de casos reais, 
a partir de relatos de observações de 
práticas de profissionais 
Farmacêuticos em cenários diversos, 
para identificação de problemas e 
construção de questões de 
aprendizagem, cujas soluções serão 
pesquisadas através de busca ativa 
em fontes selecionadas e conforme os 
conteúdos curriculares identificados.

DES ENVOLVIMENTO



As atividades são divididas em 3 momentos 
semanais, 2 no horário de funcionamento dos 
Serviços Farmacêuticos, com 2 horas de duração 
cada, para o acompanhamento individual da prática 
profissional nos cenários reais e o terceiro, num 
único dia na escola, onde todos participam do 
grande grupo, também com duração de 2 horas. Os 
Preceptores dos diversos Serviços Farmacêuticos, 
que são identificados previamente a partir de 
atividades desenvolvidas em conjunto, para 
qualificação acadêmica e também a partir de 
práticas em serviço, disponibilizam em suas 
agendas os dias e horários em que estão 
disponíveis para receber os estudantes, os quais, 
por sua vez, escolhem os serviços para visitar 
naqueles dias e horários que lhe pareçam mais 
convenientes.



Diante do que observam da prática desses 
Farmacêuticos nos serviços, em cada uma de 
suas duas visitas, os estudantes elaboram 
narrativas individuais e as encaminham, via 
grupo virtual. A seguir, devidamente 
agrupados (em número jamais superior a 6 
estudantes, distribuídos em no máximo 5 
grupos), escolhem uma das narrativas, ou se 
preferirem, fazem um resumo misturando 
algumas, ou todas elas e na reunião 
presencial do grande grupo socializam suas 
narrativas. Aí são identificados os problemas 
e construídas as questões de aprendizagem, 
que são resolvidas pelos próprios estudantes 
e comentadas no próximo encontro 
presencial. Quando houver mais de 30 
participantes, o grupo de estágio será 
separado em 2 turmas.



A atividade está dividida em 2 fases: 
Atenção Primária e  Média e Alta 
Complexidades. Cada uma dessas fases é 
dividida ao meio e nas primeiras semanas 
de cada fase, os estudantes acompanham 
práticas profissionais e no meio do processo 
de cada uma, no encontro presencial, 
preferencialmente na presença dos 
Preceptores, pactuam com eles a utilização 
dos novos conhecimentos aprendidos, que 
constituem as soluções encontradas para 
os problemas identificados e, na outra 
metade do processo passam a observar se 
houve mudança na prática do Preceptor. 
Caso não consigam a pactuação, continuam 
no processo anterior.



Na última semana de cada fase em 
cada etapa é feita uma avaliação geral 
do conhecimento adquirido e do índice 
de satisfação dos estudantes, em rodas 
de conversa, que incluem os 
Preceptores, os que aceitam o convite 
para participação. No final das 2 etapas 
é realizada a avaliação qualitativa de 
toda atividade, por Grupo Focal.



Por se tratar atualmente de uma atividade de Estágio 
Obrigatório, a nota, no total de 100 pontos, está 
dividida em 3: A primeira, 40%, corresponde em 30% 
à pontualidade na entrega das tarefas e 10% em 
assiduidade, que para aprovação mínima, de acordo 
com os critérios institucionais é de 75%; a segunda, 
também valendo 30%, corresponde aos resultados 
obtidos nas “rodas de conversa” e são pontuados 
pelos preceptores, colegas e docente responsável, 
em critérios definidos por competências 
(conhecimentos científicos adquiridos, habilidades 
para a solução dos problemas identificados, atitudes, 
no sentido do relacionamento com a equipe de saúde 
do local e valores éticos, pessoais e profissionais), 
conforme roteiro sugerido. Finalmente, os 30% finais, 
são obtidos por meio de uma avaliação formal.



Por tratar-se inicialmente de um estágio de 
extensão, para elaboração de um Trabalho 
de Conclusão de Curso de Especialização, 
num Programa de Desenvolvimento Docente 
do Instituto FAIMER -Brasil / Universidade 
Federal do Ceará, apoiado pelo Ministério da 
Saúde, o projeto inicial foi submetido a um 
Comitê de Ética, para permitir a publicação 
dos dados obtidos na área de Pesquisa em 
Educação e também porque as narrativas 
das práticas dos estudantes são publicadas 
na internet, em um grupo virtual, do qual 
participam todos os envolvidos, incluindo 
principalmente os Preceptores, há 
necessidade da assinatura do Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido, para 
evitar constrangimentos. 



            PRINCIPAIS  RES ULTADOS
 
Estamos iniciando a terceira turma, agora 
como uma atividade obrigatória. Na primeira 
vez, dentre dez, oito estagiários completaram 
toda a atividade e da segunda vez, por causa 
da greve e de um contratempo que consistiu 
na finalização do convênio da instituição com 
o Estado, os estudantes selecionados ainda 
não iniciaram a segunda etapa do estágio, 
que é a visita aos Serviços Farmacêuticos de 
Média e Alta Complexidades.



Na primeira etapa, os resultados obtidos 
foram satisfatórios, identificados por: 
1.as soluções propostas foram aceitas por 2 
de 9 Preceptores (aproximadamente 22%), 
que mudaram sua prática; 
2.em 4 dos 7 serviços visitados (55%), 2 
farmacêuticos se candidataram para a 
preceptoria futura; 
3.os estudantes demonstram conhecimento 
satisfatório das políticas de medicamentos 
nos 3 níveis de atenção, identificados nas 
rodas de conversa e durante o Grupo Focal; 
4.muitos outros estudantes passaram a 
procurar a FUERG_UFMA para ver a 
possibilidade de participar do processo.



 No Grupo Focal, as dificuldades 
referidas na grande maioria das falas 
foram: 
1.a falta de horários livres para visitas a 
locais diferentes; 
2.o dia e horário da reunião presencial 
do grande grupo, que era o sábado à 
tarde; 
3.a ausência frequente de muitos  
Preceptores na grande maioria das 
reuniões presenciais, que também foi 
atribuída ao dia e horário em que eram 
realizadas.
 



                        CONCLUS ÕES

A avaliação positiva do conhecimento 
adquirido pelos estudantes, bem como seu 
alto grau de satisfação reforça a tese da 
importância do processo ativo de 
aprendizagem mediante significados em 
cenários reais. A mudança da prática dos 
preceptores em serviço, reforça a tese da 
importância da integração dos saberes 
entre academia e os diversos serviços, 
destacando a necessidade da academia 
promover ações de Educação Permanente.
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