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RESUMO: A Farmácia Universitária (FU) é uma parceria entre o Curso de Farmácia (Escola 

de Ciências da Saúde da PUCRS) e a DIMED S/A desde 2007. Estabelecimento farmacêutico 

modelo no seu âmbito de atuação, com objetivo de capacitar o aluno à prática farmacêutica 

nas áreas de manipulação e dispensação de medicamentos, cosméticos e serviços 

farmacêuticos. As atividades desenvolvidas estão em conformidade com legislações sanitárias 

e profissionais vigentes, dentro de critérios técnico-científicos, tendo caráter formador 

comprometido com a ética e a qualidade do ensino universitário. Busca o atendimento de 

qualidade à comunidade interna e externa da universidade, bem como, propicia atividades de 

pesquisa onde estejam integrados o ensino e a extensão. Na FU são realizadas atividades 

sociais e de solidariedade que beneficiem a comunidade acadêmica e a comunidade com um 

todo. Este estudo tem como objetivo descrever a concepção e o funcionamento da FU do 

Curso de Farmácia da Escola de Ciências da Saúde. Metodologia: No presente relato de 

experiência descrevemos programas e atividades desenvolvidas por estudantes na Farmácia 

Universitária de 2007 a 2017. Resultados: a Farmácia Universitária é voltada para o ensino 

farmacêutico com parâmetros técnico-científicos, legais e éticos caracterizando-a como 

estabelecimento de saúde. Tem em sua infraestrutura laboratório de manipulação, salas 

administrativas, salas para prestação de serviços farmacêuticos e loja comercial. 

Considerando a prestação de serviços são atendidos 350 clientes/dia, 30 atendimentos de 

serviços farmacêuticos/mês e a manipulação de 4000 fórmulas/mês. A FU participa de ações 

de extensão no Campus como a Campanha de Uso Racional de Medicamentos onde é feita 

conscientização sobre o descarte correto de medicamentos. Possui coleta de medicamentos 

vencidos desde 2008 tendo sido encaminhado até 2017 cerca de 650 kg de medicamentos para 

o descarte correto. Os alunos realizam na FU os estágios obrigatórios de Farmácia 

Comunitária e Gestão Farmacêutica (90 horas), de Farmácia de Manipulação e Indústria de 

Medicamentos (105 horas), de Estágio Final (415 horas) e aulas de Farmácia Clínica e 

Atenção Farmacêutica (AF). As atividades dos alunos seguem um programa estabelecido 

entre os professores supervisores e os farmacêuticos que acompanham os alunos nos estágios. 

Desde sua implantação a FU teve 925 alunos em estágios. A FU disponibiliza aos alunos 

experiências em diferentes âmbitos, inseridos na realidade do mundo do trabalho e alinhados 

ao projeto pedagógico da Faculdade. A FU está em constante avaliação e buscando a 

adequação de atividades para o ensino de excelência no âmbito do profissional farmacêutico. 
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A formação dos profissionais da saúde exige um profissional integrado às realidades 

sanitária e social do país com suas contradições. No caso do Brasil, um país de dimensões 

continentais e diversidade étnico-racial, e que possui o maior sistema de saúde pública do 

mundo – o SUS (Sistema Único de Saúde). A formação do farmacêutico assim como as 

demais profissões da saúde passa por constante transformação acompanhando as necessidades 

da sociedade em transformação. As Instituições de Ensino Superior (IES) necessitam de 

modelos didático-pedagógicos dinâmicos que ajustem a formação profissional às necessidades 

sociais. Na formação farmacêutica observamos a mudança do modelo de ensino, que deixou 

de ser tecnicista para uma formação mais humanística, social, generalista, mas sem perder o 

seu veio técnico-científico. O paciente usuário do medicamento visto na sua integralidade 

biopsicossocial e espiritual.  Para compreendê-lo e prestar-lhe bons serviços, é preciso 

farmacêutico que, além dos conhecimentos técnicos, se aproprie conhecimentos filosóficos, 

sociológicos, ontológicos e outros, além de apurada visão social. 

O farmacêutico é o profissional da área de Saúde com formação centrada nos 

fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com 

formação em análises clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em prol do 

cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. A formação deve ser pautada em 

princípios éticos e científicos, capacitando-o para o trabalho nos diferentes níveis de 

complexidade do sistema de saúde, por meio de ações de prevenção de doenças, de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, bem como em trabalho de pesquisa e desenvolvimento de 

serviços e de produtos para a saúde. A formação do farmacêutico deve ser humanista, crítica, 

reflexiva e generalista
1
.  

As diretrizes curriculares nacionais para formação farmacêutica apontam à necessária 

articulação entre conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, estruturadas nos eixos 

de cuidado em saúde, tecnologia e inovação em saúde e gestão em saúde.  

 

A Farmácia Universitária (FU) é um estabelecimento de saúde que disponibiliza 

serviços e procedimentos farmacêuticos ao indivíduo, à família e à comunidade, de modo a 

contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a prevenção de doenças e de 

outros agravos, e a melhoria dos resultados em saúde. É um cenário de prática de ensino-

aprendizagem, pesquisa e extensão com caráter formador, inovador e comprometido com a 

ética, a qualidade da educação farmacêutica e com a formação de profissionais engajados com 

a transformação social. Deve estar estruturada de tal forma que possibilite aos estudantes 

desenvolver competências para o cuidado em saúde, a tecnologia e a inovação em saúde, e 

também a gestão em saúde, No contexto da educação interdisciplinar, corresponde a um 
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ambiente que favorece a formação do farmacêutico para atuar em equipes interprofissionais, 

participando de ações integradas aos diversos níveis de atenção à saúde
2
.  

No presente relato de experiência descrevemos programas e atividades desenvolvidas 

por estudantes na Farmácia Universitária de 2007 a 2017. 

 

Marco teórico 

 

Uma das mais antigas atividades do ser humano é a de buscar, principalmente entre as 

plantas, a cura de doenças. Partindo daí, milhares de anos depois, o homem chegou à 

profissão farmacêutica, hoje, umas das profissões mais promissoras e que, no Brasil, é 

exercida em 10 diferentes áreas e 135 especialidades regulamentadas pelo Conselho Federal 

de Farmácia (CFF).  

Para muitas comunidades, o farmacêutico é profissional da saúde mais acessível ou, 

em algumas, o único. Internacionalmente se reflete quanto à subutilização da força de trabalho 

farmacêutico aos diferentes públicos e funções de saúde. As farmácias comunitárias prestam 

serviços essenciais na prevenção, promoção e recuperação da saúde e requerem força de 

trabalho treinada, competente e comprometida intelectual e emocionalmente
3
. 

A assistência farmacêutica é o conjunto de ações e de serviços que visam a assegurar a 

assistência terapêutica integral e a promoção, proteção e recuperação da saúde nos 

estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional
4
.  

A Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência 

farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se 

processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, 

farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos 

farmacêuticos e correlatos.  As farmácias são classificadas segundo sua natureza como:  

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio 

de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens 

originais;  

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas 

magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade 

hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica
4
.  

As necessidades de cuidados de saúde variam geográfica e culturalmente. Em 2007 a 

Federação Farmacêutica Internacional (FIP), em colaboração com a Organização Mundial da 
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Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Organização Científica e 

Cultural (UNESCO), formaram um Grupo de Trabalho em Educação de Farmacêutica. Essa 

força tarefa (FIP/OMS/UNESCO) indica que a formação de farmacêuticos deva ser orientada 

para competências que garantam a qualidade e necessidades de cuidados de saúde
3
.  

A formação em Farmácia no Brasil inclui, como etapa integrante e obrigatória da 

graduação, estágios curriculares, que devem estar regulamentados e institucionalizados, onde 

a Farmácia Universitária é cenário obrigatório de prática, podendo ser na IES ou em outro 

estabelecimento, relacionado à assistência farmacêutica, por meio de convênio, visando à 

execução de atividades de estágio obrigatório, para todos os estudantes do curso
1
.  

A profissão farmacêutica vive momento ímpar no Brasil. Diante da reorientação do 

papel social do farmacêutico, como membro da equipe multiprofissional de saúde, no 

contexto de consolidação do Sistema Único de Saúde, a característica mais marcante é a 

atuação na atenção direta aos usuários.  No entanto, é necessário equilíbrio entre a formação 

para o cuidado em saúde, que norteia a inserção do farmacêutico como profissional de saúde, 

e sua formação tecnológica, que prepara farmacêuticos ao desenvolvimento, produção e 

controle de medicamentos, essenciais ao processo de saúde
5
.  

Farmácia Universitária (FU) é uma forma de atividade de extensão dos cursos de 

Farmácia, sendo entendida como laboratório didático-especializado. Um cenário de vivência 

profissional que reforça o processo de aprendizagem,  a avaliação formativa, bem como a 

integração das diversas áreas de conhecimento que compõem o curso de graduação em 

Farmácia
2,6

.  

O Fórum Nacional de Farmácias Universitárias defin3a Farmácia Universitária, 

também denominada Farmácia Escola, como estabelecimento estabelecimento de saúde que 

oferece serviços farmacêuticos contribuindo para o uso racional de medicamentos. É um local 

de prática diferenciado de ensino e aprendizagem, que desenvolve atividades relacionadas aos 

medicamentos de acordo com Projeto Pedagógico do Curso vigente, com caráter formador, 

inovador e comprometido com a ética e a qualidade da educação farmacêutica
7
.  

 

Metodologia 

 

No presente relato de experiência descrevemos programas e atividades desenvolvidas 

por estudantes na Farmácia Universitária PanVel de 2007 a 2017 de acordo com PPC 3-510 

do Curso de Farmácia da Escola de Ciências da Saúde da PUCRS.  

 

Resultados 
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Interação Universidade-Empresa: A Farmácia Universitária PanVel foi inaugurada 

em 2007 e é uma parceria entre o Curso de Farmácia da Escola de Ciências da Saúde da 

PUCRS e a DIMED S/A. A Farmácia foi planejada de modo a oferecer aos alunos uma 

inserção real em práticas profissionais no mundo do trabalho de acordo com o Projeto 

Pedagógico do curso de de Farmácia, tendo como base o contexto de ensino de graduação, a 

pesquisa e a extensão universitárias e as  normas sanitárias vigentes para farmácia de 

manipulação e farmácia comunitária. 

A Farmácia universitária participa do Programa “Aqui tem Farmácia Popular” 

vinculado ao Ministério da Saúde, que distribui medicamentos para asma, hipertensão e 

diabetes, de modo gratuito, aos usuários
8
.  A Farmácia está localizada no prédio 12 da 

PUCRS (Figura 1). 

 

FIGURA 1-Fotografia da Farmácia Universitária 

 

 

Espaço físico: A FU tem uma área de 320 m
2  

com infraestrutura distribuídas em 3 

áreas principais: 1) área de manipulação de medicamentos; 2) área de farmácia comercial e 3) 

área de serviços farmacêuticos (Figura 2).  

A área de manipulação de medicamentos consta com 5 laboratórios de produção de 

produtos farmacêuticos manipulados onde são produzidos excipientes e veículos 

farmacêuticos, fórmulas dermatológicas, formas farmacêutica sólidas (sachets e cápsulas), e 

formas farmacêuticas líquidas de uso interno. Na área de manipulação há uma sala para 

recepção de matérias-primas e embalagens, almoxarifado, área para controle de qualidade de 

matérias-primas, área para limpeza de embalagens e sala de paramentação de funcionários. A 

estruturação da planta segue a lógica do fluxo de empresas farmacêuticas, facilitando as 
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atividades e processos pertinentes às atividades desenvolvidas. A comunicação entre a área de 

manipulação e entrada de materiais e embalagens, bem como a entrada e saída de produtos 

acabados se dá através de janelas duplas para evitar a contaminação da área limpa. Todas as 

atividades desenvolvidas na Farmácia Universitária constam do Manual de Boas Práticas da 

mesma. Para o gerenciamento das fórmulas produzidas é empregado o software Fórmula 

Certa®. 

 

FIGURA 2-Planta Baixa da Farmácia Universitária 

 

LEGENDA 
1-Almoxarifado  

2-Laboratório de Controle de Qualidade  

3-Laboratório de excipientes e veículos 

4-Laboratório de Líquidos de uso interno 
5-Laboratório de manipulação dermatológica  

6-Laboratório para manipulação de líquidos de uso externo 

7-Laboratório para manipulação de Sólidos  

8-Loja e área administrativa  

9-Sala de Supervisão Acadêmica  

10-Sala para Atenção Farmacêutica  

 

 

A área de farmácia comercial apresenta uma loja, um espaço para estoque de 

medicamentos, um espaço para estoque de cosméticos, espaço para atendimento telefônico e 

sala do gerente farmacêutico. A loja tem uma estação coletora para receber o descarte de 

medicamentos vencidos, conforme preconiza a logística reversa (Figura 3). Os medicamentos 

coletados são enviados para local de descarte adequado havendo segurança e rastreabilidade 

em todo processo, dessa maneira impedindo a contaminação ambiente com substâncias 

biologicamente ativas.  

 

FIGURA 3- Estação Coletora de Medicamentos 
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A área de serviços farmacêuticos possui uma sala de acordo com as normas da RDC 

44/2009 onde são realizadas a verificação da pressão arterial, glicemia capilar, colocação de 

brincos, acompanhamento farmacoterapêutico e aplicação de injetáveis.  A sala de serviços 

farmacêuticos está sendo adequada conforme RDC 197/2017 para aplicação de vacinas
9
. 

Em julho de 2018 a área da loja e serviços farmacêuticos da Farmácia Universitária  

foi reformada para atender uma demanda de melhorar espaço de venda de produtos 

cosméticos e o atendimentos aos clientes. A área de serviços farmacêuticos foi alterada para 

melhor atendimento aos pacientes e das aulas realizadas na sala já existente. Entre a sala de 

serviços e a sala de aula foi colocado vidro espelhado e sistema de sonorização para práticas 

em simulação realística (Figura 4). 

 

FIGURA 4- Sala de aula e Sala de Serviços Farmacêuticos 

 
 

Pessoal: A equipe da Farmácia Universitária é composta de 14 colaboradores. Na área 

de manipulação trabalham 1 farmacêutico responsável, 3 funcionários e um aluno bolsista. Na 

área de farmácia comercial trabalham 1 farmacêutico-gerente, 1 farmacêutico e 7funcionários. 

Na área de serviços trabalha 1 farmacêutico. 
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Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Universtária: A Farmácia 

Universitária é voltada para o ensino farmacêutico com parâmetros técnico-científicos, legais 

e éticos caracterizando-a como estabelecimento de saúde. Tem em sua infraestrutura espaço 

físico adequado à formação de profissionais farmacêuticos qualificados com habilidades e 

competências fundamentais ao exercício profissional.     Considerando a prestação de 

serviços, são atendidos média 350 clientes/dia, 30 atendimentos de serviços 

farmacêuticos/mês e a manipulação de 4000 fórmulas/mês. A FU participa de ações de 

extensão no Campus, como a Campanha de Uso Racional de Medicamentos, onde é feita 

conscientização sobre o descarte e uso correto de medicamentos desde 2008.  

Possui coleta de medicamentos vencidos desde 2008, tendo sido encaminhado até 

2017 cerca de 650 kg de medicamentos para o descarte correto. Em 2016 foi realizada uma 

campanha conjunta entre o curso de Farmácia e a Farmácia Universitária engajada na 

Campanha Nacional de Fotoeducação, promovido pelo Fórum Nacional de Farmácias 

Universitárias. A campanha foi realizada para o público do Campus da Universidade na 

Farmácia Universitária, onde participaram professores, alunos do curso de Farmácia, 

farmacêuticos e funcionários da Farmácia Universitária. Foram distribuídos 600 folders para 

pessoas que circularam pelo campus universitário orientando sobre fotoproteção, aplicação de 

filtros solares e prevenção de câncer de pele.  

Durante a formação do estudante de Farmácia, 20%¨da carga horária total correponde 

a estágios (estágios obrigatórios). No atual projeto pedagógico, 3-510, são 800 horas de 

estágios obrigatórios, que podem ser realizados na Farmácia Universitária ou em empresas 

conveniadas com a Universidade, sob orientação docente e supervisão local.  

Na FU os alunos realizam os estágios obrigatórios de Farmácia Comunitária e Gestão 

Farmacêutica (90 horas), de Farmácia de Manipulação e Indústria de Medicamentos (105 

horas), de Estágio Final (415 horas). As atividades dos alunos seguem um programa 

estabelecido entre os professores supervisores e os farmacêuticos que acompanham os alunos 

nos estágios. Desde sua implantação 925 estudantes realizaram estágios obrigatórios na  FU.  

No estágio em Farmácia Comunitária e Gestão Farmacêutica o aluno acompanha as 

atividades de gestão da empresa farmacêutica nos diferentes aspectos que garantem a 

sustentabilidade da empresa. No atendimento ao cliente é preconizada a dispensação de 

medicamentos ou produtos para saúde promovendo seu uso racional visando à melhoria da 

saúde do indivíduo, pois, na interação com o paciente, é possível identificar a necessidade do 

mesmo e orientar, tanto sobre o medicamento quanto sobre educação em saúde
10,11

.  

No estágio em Farmácia de Manipulação são preparadas cerca de  4000 fórmulas/mês, 

onde constam diferentes formulações de uso dermatológico, de uso interno, bem como, 
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produtos de uso hospitalar e para realização de exames, onde o aluno tem um roteiro pré-

estabelecido para participar de todas as atividades práticas de manipulação. 

O Estágio final pode ser realizado na Área de Farmácia Comunitária ou em Farmácia 

de Manipulação, conforme o perfil do aluno e a necessidade de aprofundamento na área em 

estudo. 

 A FU disponibiliza aos alunos experiências em diferentes âmbitos, inseridos na 

realidade do mundo do trabalho e alinhados ao projeto pedagógico do curso. Para tanto, são 

realizadas aulas de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, onde a alteração do espaço 

físico permite práticas através de simulação realística e atendimento direto ao paciente. A 

simulação realística vem sendo empregada como estratégia de ensino, treinamento e avaliação 

prática de habilidades, sendo ferramenta de treinamento inovadora e sofisticada. Utiliza 

diversos recursos para a representação de situações reais em uma área física apropriada, onde 

os participantes podem interagir e, avaliar a ação realizada
12,13

.  

A FU propicia ensino/aprendizagem para a formação clínica do aluno com foco no 

cuidado do paciente. A disponibilidade de estrutura de atendimento e realização de serviços 

farmacêuticos constitui oportunidade formativa atitudinal e de habilidades. O serviço de 

atenção farmacêutica vem ganhando espaço gradualmente e, hoje, conta com pacientes que 

fazem parte de diversos programas, entre eles, o de abandono do hábito tabágico e controle de 

peso. 

 

Considerações finais 

 

A FU conquistou o reconhecimento de local de apoio à comunidade Universitária e do 

entorno da PUCRS pela qualidade no atendimento e acolhimento dispensados. Apresenta 

todas as exigências presentes nos documentos norteadores no que tange a espaço físico, 

pessoal, atividades profissionais e formativas de uma Farmácia Universitária. Está em 

constante avaliação e buscando a adequação das atividades para o ensino de excelência no 

âmbito profissional farmacêutico e interprofissional em saúde, voltadas à comunidade em que 

está inserida. 
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