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RESUMO 

 

 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado que visa preparar educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior 
para o trabalho produtivo, devendo ser desenvolvido em ambiente de trabalho. Além 
do estágio, há, como atividade de aprendizado em serviço, a Residência Profissional 
em Saúde, destinada às profissões de saúde, sob a forma de curso de 
especialização, caracterizado por ensino em serviço e duração mínima de dois anos 
e constitui programa de integração ensino-serviço-comunidade. Há cenários onde a 
colaboração dos residentes nas atividades da graduação permite que os graduandos 
tenham a possibilidade de integrar-se às atividades da residência, porém não há 
diretrizes para nortear essa interação. Buscou-se, então, propor uma rotina de 
atividades para o estágio em farmácia hospitalar, com base na experiência de um 
residente acompanhando os estagiários em farmácia hospitalar em um hospital de 
emergência de grande porte do município do Rio de Janeiro. O relato englobou a 
vivência do serviço presenciada pelo residente, os pontos de intervenção do 
residente nas atividades rotina do serviço, somados a uma proposta de 
competências mínimas a desenvolver durante o estágio e uma sugestão de carga 
horária mínima. Entre os resultados dessa intervenção estão a revisão e melhoria de 
processos no serviço de farmácia e o estabelecimento de um programa de estágio. 
Porém, o fato de o papel assumido pelo residente não possuir caráter oficial, 
transitando entre tutor e supervisor, e, por vezes, tangendo atividades de preceptor, 
e o fato de ter sido executada em uma única unidade hospitalar e de não encontrar 
estudos ou relatos de outros residentes que fosse ao encontro do proposto, impede 
extrapolações, mas abre espaço para mais investigações a respeito 

 
 

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar. Educação em Saúde. Educação 

Continuada. Treinamento em Serviço. Educação em Farmácia. 



ABSTRACT 

 

 

Internship is the supervised school education act that aims to prepare 
undergraduate students regularly attending higher education institutions for 
productive work, and must be developed in a work environment. The is also, as a 
service learning activity, the Professional Residency in Health, destined to the health 
professionals, in the form of graduation, characterized by a teaching-service-
community integrated program, an in-service learning and with a minimum duration of 
two years. There are scenarios where the collaboration of residents in undergraduate 
activities allows undergraduates to be able to integrate themselves into the activities 
of the residence, but there are no guidelines to guide this interaction. It was then 
proposed an activities routine for the hospital’s pharmacy internship, based on the 
experience of a resident accompanying the undergraduates of the hospital’s 
pharmacy internship in a large emergency hospital in Rio de Janeiro city. The report 
included the service experience witnessed by the resident, the resident’s intervention 
points in the routine activities of the service, added to a suggestion of minimum skills 
to develop during the internship and a suggestion of minimum workload. Among the 
results of this intervention are the pharmacy service’s processes review and 
improvement and the establishment of an internship program. However, the fact that 
the role assumed by the resident does not have an official character, transiting 
between tutor and supervisor, and sometimes involving activities of preceptor, and 
the fact of having been performed in a single hospital unit and not find studies or 
reports of other residents that matches this, prevents extrapolations, but opens the 
door to further investigations about this subject 

 
 

Keywords: Hospital Pharmacy Service. Health Education. Continuing Education. 

Training in Service. Pharmacy Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É possível relacionar a atividade de estágio dentre as iniciativas de Educação 

Permanente em Saúde (EPS), ao observar que um dos conceitos encontrados na 

literatura de Educação Permanente é a aprendizagem no trabalho, onde o aprender 

e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho (BRASIL, 

2007). A EPS é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em 

consideração os conhecimentos e as experiências que os envolvidos têm. Seus 

processos têm como objetivo a transformação das práticas profissionais (BRASIL, 

2007). 

A Portaria Ministerial nº 198 de 2004, que institui a Política Nacional de Educação 

Permanente no Brasil, considera que a Educação Permanente é, na saúde, o 

estabelecimento de relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços, e entre 

docência e atenção à saúde. Além disso, a EPS realiza a agregação entre 

aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e resolutividade da clínica e da 

promoção da saúde coletiva, tornando-se ferramenta fundamental para a melhor 

formação de recursos humanos em saúde. Promovendo, não apenas uma 

oportunidade de treinamento da atividade-fim, mas integrando no processo, o 

desenvolvimento crítico do novo profissional (BRASIL, 2004a). 

A inserção da graduação no mesmo cenário de aprendizagem do residente e o 

apoio dos diferentes cursos da área de saúde, tanto no cuidado quanto na produção 

de conhecimento, constitui-se em uma estratégia diferenciada e potente, pois 

fortalece o que pode ser encontrado na literatura como “Rede Escola de Cuidado à 

Saúde” (BRASIL, 2006a). Pode-se supor que a participação de um profissional em 

formação na construção de conhecimentos de outro profissional tenha forte 

tendência a ser uma questão complexa ou problemática, porém há relatos de 

junções que conseguiram frutificar de forma enriquecedora para ambas partes, 

residentes e graduandos. 

Na obra do Ministério da Saúde que compila várias experiências de programas de 

residência multiprofissional no país (BRASIL, 2006a), pode-se encontrar relatos da 

participação dos residentes como colaboradores no desenvolvimento de aulas 
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práticas da graduação, particularmente nos módulos de Práticas Interdisciplinares e 

Multiprofissionais (PIM) dos cursos de graduação; os residentes promovendo a 

participação de estudantes de graduação e de ensino médio em visitas para 

prepará-los para atuar segundo os princípios da Estratégia de Saúde da Família; 

residentes realizando trabalhos junto a acadêmicos de disciplinas da graduação, 

tendo como cenário um município e o sistema de saúde local; além do residente 

auxiliando no desenvolvimento de pesquisas que não se restringem somente à 

produção de novos indicadores de saúde, mas se estendem à criação de novas 

metodologias de ensino em saúde. 

Esta colaboração dos residentes nas atividades da graduação permite que os 

graduandos tenham a possibilidade de integrar-se às atividades da residência tanto 

nas atividades específicas da área profissional, como nas atividades coletivas 

interdisciplinares (BRASIL, 2006a). É oportunizado aos estudantes de graduação 

tanto acompanhar as atividades do residente de sua área profissional específica, 

como participar de trabalhos coletivos interdisciplinares, onde residentes, estudantes 

de graduação e profissionais discutem, problematizam e planejam as atividades 

integradamente (BRASIL, 2006a). 

Encontra-se dentro dos Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de 

Saúde que a farmácia deverá promover, participar e apoiar ações de educação 

permanente, ensino e pesquisa nas suas diversas atividades administrativas, 

técnicas e clínicas, com a participação de farmacêuticos, demais profissionais e 

estudantes. Dentre essas estão as atividades e processos de ensino e pesquisa 

relacionados a programas de graduação, capacitação técnico-profissional, 

treinamentos em serviço, visitas técnicas, estágios curriculares e extracurriculares, 

pós-graduação lato e stricto sensu, inclusive as residências em área da saúde 

(Sbrafh, 2017). 

Em função do quantitativo de profissionais em treinamento, como médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas, seja em programas de estágio, 

treinamento profissional e residência, os hospitais de grande porte tornam-se 

excelente ambiente para a formação mais rica e ampla desses profissionais através 

da integração entre si entre as áreas e dentro dessas. O espaço com Residentes e 

estagiário é muito rico para a integração das atividades de graduação e pós-

graduação, articulando a introdução, já na graduação, de conteúdos e práticas de 
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trabalho multiprofissional e, por fim, colaborando na construção do novo processo de 

trabalho em saúde (BRASIL, 2006a). 

Assim, surge a possibilidade de intensificar essa integração entre residente e 

graduando durante o estágio, buscando promover melhoria na experiência do 

estágio e aumento na retenção dos conhecimentos a respeito do assunto. Em 

função da grande quantidade de estagiários, de várias procedências, no serviço de 

farmácia de um hospital de grande porte e da falta de um programa definido para 

padronização do estágio na instituição de lotação do Residente, surgiu a 

oportunidade de inserir o residente como figura de coordenação das atividades 

exercidas pelos estagiários e de supervisão da execução dessas atividades. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ESTÁGIO, RESIDÊNCIA, SUPERVISOR E TUTOR 

 

 

Estágio, de acordo com a Lei n. 11.788 de 2008, é ato educativo escolar 

supervisionado que visa preparar educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior para o trabalho produtivo, devendo ser 

desenvolvido em ambiente de trabalho. Na maior parte dos cursos superiores o 

estágio é obrigatório, ou seja, o cumprimento da sua carga horária é requisito para 

obtenção de diploma (BRASIL, 2008). Estágio em saúde é a atividade que visa a 

formação de profissionais capazes de se comprometer e de operacionalizar as 

mudanças necessárias na organização do cuidado à saúde, promovendo, portanto, 

uma melhoria na saúde e na qualidade de vida das pessoas (BRASIL, 2006a).  

A formação do Farmacêutico deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de Graduação em 

Farmácia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 2002) 

A ideia base para a obrigatoriedade do estágio é a sua colaboração para a 

formação plena do profissional em graduação. Em essência, o estágio visa o 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização 

da teoria oferecida no ambiente acadêmico com a prática profissional diária, 

objetivando o desenvolvimento do aluno para o trabalho e para a vida cidadã 

(BRASIL, 2008).  

Além do estágio, há a Residência Profissional em Saúde que é uma modalidade 

de ensino de pós-graduação latu sensu, destinada às profissões de saúde, sob a 

forma de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço e duração 

mínima de dois anos e constitui programa de integração ensino-serviço-comunidade 

(BRASIL, 2005; e BRASIL, 2012). 
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Somado ao conceito central de Residência, as diretrizes gerais da Residência 

Profissional em Saúde (BRASIL, 2012) trazem em seu texto que o profissional de 

saúde Residente é corresponsável pelo processo de formação e integração ensino-

serviço, desencadeando reconfigurações no campo, a partir de novas modalidades 

de relações interpessoais, organizacionais, ético-humanísticas e técnico-sócio-

políticas. 

Assim, a Residência pode ser um espaço muito rico para a integração das 

atividades de graduação e pós-graduação, introduzindo, ainda na graduação, 

conteúdos e práticas de trabalho e, por fim, colaborando na construção do novo 

processo de trabalho em saúde (BRASIL, 2006a). 

Em se tratando de atos educativos, estágio e residência deverão ter 

acompanhamento efetivo de profissionais graduados, como o professor-orientador 

da instituição de ensino e um funcionário, do quadro de pessoal da instituição 

concedente, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso, para orientar e supervisionar o estagiário ou residente 

(BRASIL, 2008).  

Botti (2008) traz em seu trabalho que a necessidade de interação entre aprendiz e 

alguém com algum grau de conhecimento prévio remete aos primórdios do 

aprendizado da maioria das ocupações, onde, por exemplo, o ensino da atividade de 

curar começava de maneira informal, com o treinamento profissional orientado por 

um prático. 

O supervisor tem o papel de medir e desenvolver conhecimentos e habilidades de 

profissionais em início de carreira em seus próprios ambientes clínicos, devendo, 

também, estimular a aplicação da teoria na prática, desenvolvendo a importante 

função de melhorar o nível de qualidade da atuação profissional (BOTTI, 2008). 

A supervisão é considerada, por alguns autores, componente essencial, que 

marca a boa qualidade do cuidado com a saúde, sendo importante para melhorar o 

serviço ofertado ao paciente. O supervisor deve exercer papel de modelo, 

conselheiro e colega, além de saber demonstrar habilidades, ser instrutor, facilitador 

e, também, saber avaliar (BOTTI, 2008). 

O tutor é aquele que se responsabiliza por ensinar e orientar, tendo o objetivo de 

zelar pelo cumprimento do programa do curso, além de buscar as metas pessoais 

do aluno (BOTTI, 2008). O tutor orienta, ensina, ajuda na busca de conhecimento e 

tem também papel importante como avaliador (BOTTI, 2008). Portanto, acredita-se o 
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que o Residente pode executar um papel hierarquicamente superior ao estagiário, 

sendo personagem importante no processo do estágio. 

O comparativo entre supervisor, tutor, preceptor e mentor trazidos por Botti (2008) 

pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1: Quadro resumo dos conceitos apresentados por Botti, 2008 
(disponível em: http://portal.cfm.org.br/images/PDF/gil_simoes.pdf) 

 

 

2.2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR 

 

 

Como parte do estágio oferecido, os estagiários eram (re)-apresentados à 

Assistência Farmacêutica, que é um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o 

medicamento como insumo essencial, visando o acesso e o seu uso racional 

(BRASIL, 2004b). 

Para melhor compreensão do processo para que o medicamento chegasse ao 

serviço de farmácia, reforçava-se o conceito de Seleção, primeira etapa do ciclo da 

Assistência Farmacêutica, que é o processo de escolha de medicamentos, baseada 

em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), visando assegurar medicamentos 

seguros, eficazes e custo-efetivos com a finalidade de racionalizar seu uso, 
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harmonizar condutas terapêuticas, direcionar o processo de aquisição, produção e 

políticas farmacêuticas (BRASIL, 2006b). 

Por se tratar de uma unidade orçamentária pública de saúde, o hospital utiliza-se 

de um conjunto de procedimentos com vista a obter produtos mediante compra, 

transferência ou produção, o mais próximo possível da programação estabelecida e 

baseada em uma lista de medicamentos previamente selecionados (BRASIL, 

2006b). A aquisição de medicamentos pelo serviço de farmácia ocorria de duas 

formas, uma centralizada na figura do poder executivo e outra onde cada unidade 

orçamentária utilizava de seus recursos para decidir o que adquiriria. 

Independentemente da forma, ambas ocorriam por processo licitatório, que é regido 

pela Lei 8.666 (BRASIL, 1993). 

Uma vez que o medicamento chega ao serviço de farmácia ele passa por um 

conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por finalidade 

assegurar as condições adequadas de conservação dos produtos, englobando a 

recepção / recebimento dos medicamentos; estocagem e guarda dos medicamentos; 

conservação dos medicamentos; e controle de estoque (BRASIL, 2006b). 

Mediante demanda, o medicamento é deslocado de seu local de Armazenamento 

para suprir as unidades de saúde de medicamentos, em quantidade, qualidade e 

tempo oportuno. Essa distribuição de medicamento deve garantir rapidez e 

segurança na entrega, eficiência no controle e informação (BRASIL, 2006b). 

Por fim o medicamento que chega ao paciente deve ser de boa qualidade, na 

dose prescrita, na quantidade adequada; acompanhado de informações suficientes 

para o uso correto deste e embalado de forma a preservar sua qualidade. A 

dispensação deve ser o atendimento específico ao paciente e, portanto, deve levar 

em conta as necessidades e características também específicas daquele paciente, 

no momento do atendimento. (MARIN, 2003) 

Além dos conceitos de Assistência Farmacêutica, o estágio também oferta alguns 

aspectos teóricos que envolvem a formação em farmácia hospitalar, como 

Integração farmacêutico / equipe multiprofissional no âmbito hospitalar; Atendimento 

à saúde: níveis primário, secundário e terciário no SUS; Planejamento e gestão 

hospitalar: requisitos técnicos construtivos e funcionais, recursos financeiros e 

humanos; Controle de estoques e armazenamento de materiais e medicamentos; 

Participação do farmacêutico em comissões hospitalares, tais como: Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Comissão de Suporte Nutricional (CSN) e 
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Comissão de Parecer Técnico (CPT) (CFF, 2008). Conceitos práticos como 

Sistemas de distribuição de medicamentos; Objetivos e perspectivas de implantação 

e desenvolvimento da farmácia clínica; e Aconselhamento farmacêutico ao paciente: 

orientação e educação também foram abordados 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

 

Propor uma rotina de atividades para o estágio em farmácia hospitalar, com 

base na experiência do residente acompanhando os estagiários em farmácia 

hospitalar em um hospital de emergência de grande porte do município do Rio de 

Janeiro. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 

Propor ações do Residente junto aos estagiários; 

Analisar as atividades oferecidas pelo estágio, a partir de pontos chave para a 

formação do estagiário; 

Propor modificações no processo de treinamento com base nas atividades 

executadas e seu impacto nessa formação. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

A experiência, se deu em um hospital municipal de grande porte na cidade do 

Rio de Janeiro e contempla o que foi vivido pelo Residente entre abril de 2015 a 

dezembro de 2016, período em que assumiu, extraoficialmente, a função de 

supervisor de estágio no hospital. 

Dos farmacêuticos lotados no hospital, quatro, incluindo a rotina e a chefe de 

serviço, são cadastradas junto ao centro de estudos como preceptoras de residentes 

e estagiários. 

Todos os estagiários estavam regularmente inscritos em uma das instituições e 

firmaram contrato com o centro de estudos do hospital. 

Quando os residentes do programa 2015, incluindo o pesquisador, chegaram à 

Farmácia, a chefe do serviço, que também era uma das preceptoras, estava 

completando seu terceiro mês no serviço, isso somado ao quantitativo de estagiários 

recebidos no período, gerou, inicialmente, dificuldade em alocar esses estagiários 

dentro da farmácia e certo desconhecimento a respeito das atividades que deveriam 

ser empenhadas por eles, o que aumentou a demanda por ajuda na condução dos 

estagiários. Além disso, não havia nenhum documento ou registro a respeito de 

como executar ou conduzir o programa de estágio, o que torna toda a experiência 

relatada pioneira no cenário onde foi desenvolvida.  

Na rotina do Serviço de Farmácia havia as atividades de: 

• Fracionamento: Fracionar os sólidos orais em suas embalagens 

primárias para a entrega do medicamento ao paciente em sua menor unidade, 

ou seja, por comprimido. Na unidade hospitalar de lotação do residente, a 

responsabilidade do fracionamento é do residente de primeiro ano. Assim, 

anteriormente à chegada dos estagiários ao fracionamento, o residente pega 

os medicamentos cujo fracionamento é necessário na CAF, relaciona-os no 

livro de fracionamento, gera etiquetas e coloca em gavetas para que os 

estagiários fracionem. O livro de fracionamento é um livro ata onde são 

registrados os medicamentos que chegam à sala de fracionamento e é 

atribuído a cada lote de medicamento um lote interno do serviço de farmácia. 



22 

As etiquetas do fracionamento são geradas com auxílio de uma planilha do 

Excel®, onde consta o nome do princípio ativo do medicamento, a 

concentração desse princípio ativo, o lote interno desse medicamento e sua 

validade. 

• Ambulatório: Para os fins deste relato deve se entender ambulatório 

como um espaço físico na farmácia onde ocorre a dispensação de 

medicamentos para paciente que não estão internados no hospital. O 

ambulatório foca-se em dispensar medicamentos do componente básico da 

assistência farmacêutica elencados na RENAME (BRASIL, 2015), para 

pacientes em acompanhamento pré ou pós-cirúrgico, munidos de receituário 

emitido pelo próprio hospital, salvo algumas situações específicas (por 

exemplo, dispensação de Oseltamivir – Tamiflu®). Ao serem designados para 

ficarem no ambulatório, os estagiários são formalmente apresentados à 

técnica de enfermagem que trabalha no ambulatório da farmácia, sendo ela a 

responsável pelo ambulatório quatro dias por semana. Ela apresenta para os 

estagiários os medicamentos disponíveis para dispensação e explica como 

era o processo para dispensação de medicamentos no ambulatório. 

• Distribuição: Refere-se à ação de separar os medicamentos em 

quantidade para 24 horas de tratamento para distribuição pelos setores do 

hospital. Nesta etapa do processo, o auxiliar de farmácia, observando as 

quantidades descritas na PCCC realiza a separação dessas quantidades para 

envio para a respectiva clínica. Assim como no ambulatório, esta atividade 

também apresenta profissionais do próprio serviço como responsáveis pelo 

treinamento do estagiário. 

• Triagem: A atividade de triagem engloba a impressão do censo 

ocupacional do hospital, o recebimento e a conferência das prescrições com o 

censo e a quantificação de terapia presente nas prescrições para 24h. 

Normalmente, os médicos mandam imprimir as prescrições diretamente na 

farmácia em duas vias, uma para colocarem nos prontuários nos andares e 

uma para a farmácia e, no momento de irem buscar suas vias, eles, além de 

recolherem suas cópias, assinam e carimbam a cópia da farmácia. As 

prescrições são agrupadas, então, pela clínica a que pertencem. Sempre que 

se inicia um tratamento com antibiótico, o prescritor envia à farmácia uma 

justificativa de uso de antibiótico. Após recebida essa justificativa, o 



23 

farmacêutico registrava o início do tratamento, duração e posologia, visando 

programar todo o tratamento daquele antibiótico para o paciente e garantir 

seu suprimento. Na pasta também fica sinalizada a quantidade ainda 

disponível de antibiótico para abertura de novos tratamentos. 

• CAF: A Central de Abastecimento Farmacêutico é a unidade de 

assistência farmacêutica que serve para a guarda de medicamentos e 

correlatos, onde são realizadas atividades relativas à sua correta recepção, 

estocagem e distribuição (ROSA; GOMES; REIS, 2006). Além disso, na 

unidade relatada, também é imputada da responsabilidade de separar as 

cotas semanais e mensais das clínicas, separar a parte do hospital na 

permuta de medicamentos e conferir a contraparte que chega e manter os 

medicamentos em bom estado para utilização.  

A Tabela 1 apresenta resumidamente as atividades exercidas em cada setor, 

independentemente do residente, juntamente com as intervenções do residente, 

competências mínimas que deveriam ser desenvolvidas em cada atividade para 

assegurar o aproveitamento naquela atividade, porcentagem da carga horária 

sugerida para cada atividade e a sugestão de carga horária mínima. 

A experiência relatada traz a colaboração do residente como supervisor dos 

estagiários. Suas ações foram fruto da sua observação do que o serviço poderia 

ofertar para o melhor treinamento possível dos profissionais em formação, seu 

mapeamento de atividades para inserção destes graduandos e do apontamento de 

possíveis intervenções do próprio residente para que as atividades se 

apresentassem como oportunidade de aprendizado e enriquecimento para os 

estagiários envolvidos. A observação, o mapeamento e os potenciais de intervenção 

foram apresentados e autorizados pela chefia do serviço antes de serem colocados 

em prática. 

A condução da supervisão se deu muitas vezes de forma empírica, e, em função 

do longo período da experiência, algumas atividades e comportamentos foram 

modificados durante o processo, visando melhoria do estágio ofertado. Durante toda 

a experiência relatada, o residente buscou conciliar posicionamentos 

experimentados nos estágios da própria formação; expectativas de como deveria ser 

proporcionado o fornecimento do conhecimento durante o estágio; e as demandas e 

desígnios da chefia do serviço em relação as atividades executadas pelos 

graduandos.
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Setor Atividades regulares Intervenção do Residente 
Competência(s) 

Mínima(s) 

Porcentagem 
de Carga 
Horária 

Carga 
Horária 
Mínima 

Fracionamento 

Fracionamento de sólidos orais em sua 
embalagem primária 

Explicação do processo; Demonstração; e 
Arguição reversa Ser capaz de fracionar 

medicamentos explicando cada 
uma de suas etapas. 

9,30% 12h 

Fracionamento de sólidos orais com violação da 
sua embalagem primária 

Explicação do processo; Explicação da redução 
da validade; Demonstração; e Arguição reversa 

Gestão dos medicamentos fracionados 
Inserção do estagiário na rotina de 

abastecimento de medicamentos a fracionar 

 Demonstrar entendimento no 
gerenciamento de estoque do 

fracionamento. 

Ambulatório 

Dispensação de medicamentos (prontos para 
uso) mediante apresentação de receituário 
válido 

Explicação do processo; Demonstração; 
Observação da execução com feedback 

posterior; e Intervenção complementar posterior 

Ser capaz de executar a 
dispensação de medicamentos, 
fornecendo informações para 

promover uso racional 

16,30% 21h 
Dispensação de medicamentos 
(extemporâneos) mediante apresentação de 
receituário válido 

Dispensação de medicamentos (de uso 
controlado) mediante apresentação de 
receituário válido 

Distribuição 

Separação de terapia para 24h no modelo 
coletivo de distribuição Contextualização teórica sobre sistemas de 

distribuição; e Explicação sobre medicamentos 
de alto custo 

Ser capaz de separar os 
medicamentos para 24h, 

compreendendo as vantagens 
e desvantagens dos sistemas 

de distribuição e sua 
aplicabilidade. 

18,60% 24h Separação de terapia para 24h no modelo 
individualizado de distribuição para clínicas 
específicas 

Triagem 

Impressão do censo da ocupação do hospital 

Apresentação do espaço físico e das pessoas 
envolvidas; Contextualização entre triagem e 

demais atividades da farmácia; Demonstração 
da atividade (quando o Residente estava na 

triagem); Disponibilização da lista de 
medicamentos com nome comercial e seus 

princípios ativos 

Ser capaz de triar as 
prescrições, quatificando a 

terapia necessária para 24h, 
por clínica, incluindo 

medicamentos de uso 
controlado e antibióticos 

20,90% 27h 

Quantificação da terapia necessária para 
determinada clínica por 24h 

Conferência das receitas que respaldavam a 
prescrição de medicamentos de uso controlado 

Verificação da programação de 
antibioticoterapia 

Tabela 1: Relação das atividades regulares em cada setor, intervenção do Residente e cargas horárias sugeridas (elaborada pelo autor) 
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Setor Atividades regulares Intervenção do Residente 
Competência(s) 

Mínima(s) 

Porcentagem 
de Carga 
Horária 

Carga 
Horária 
Mínima 

CAF 

Recebimento de medicamentos; Apresentação e 
aplicação das Boas Práticas de Armazenamento 
de Medicamentos 

Apresentação do espaço físico e das pessoas 
envolvidas; Explicação da atividade fim do setor 

(quando não havia farmacêutico na CAF) 

Ser capaz de verificar se os 
medicamentos estão sendo 
mantidos em condições que 
garantam que sua qualidade 

seja garantida 

16,30% 21h 
Separação das cotas das clínicas 

Ser capaz de separar as cotas 
por clínica, contextualizando 

com os sitemas de distribuição 
de medicamentos 

Validação da devolução dos medicamentos feita 
pelas clínicas 

Ser capaz de relacionar o que 
foi devolvido pela clínica, 
avaliar seu estado geral e 

disponibilizar este 
medicamento para uso 

Realização de inventário rotativo   

Adminsitrativo 

Inserção de dados para alimentação do sitema 
informatizado 

    

9,30% 12h 

  

Instrução a respeito da permuta de 
medicamentos (contextualizando etapas do ciclo 
da assitência farmacêutica, conceitos da curva 

ABC e aspectos econômicos aplicados à 
medicamentos); Demonstração da atividade; e 

Supervisão da execução. 

Ser capaz de realizar uma 
permuta entre unidades, 

entendendo como os conceitos 
apresentados se encaixam no 

processo 

Outras 
atividades 

Visita às demais dependências do hospital 
Apresentação do hospital; Contextualização 
teórica a respeito das clínicas e algumas 
terapias 

  

9,30% 12h 
Proposta de Visita Técnica 

Inserção do estagiário na Visita Técnica; 
Supervisão da execução; e Contextualização 
teórica 

Ser capaz de executar uma 
visita técnica entendendo sua 
necessidade e quais os 
principais pontos de verificação 

  
Aula a respeito do Ciclo da Assitência 
Farmacêutica Hospitalar e sua aplicação no 
contexto do Município do Rio de Janeiro 

Ser capaz de relacionar o ciclo 
da assitência farmacêutica às 
rotinas de um hospital público 
municipal 

Tabela 1: Relação das atividades regulares em cada setor, intervenção do Residente e cargas horárias sugeridas (elaborada pelo autor) cont. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O critério empregado na divisão dos setores foi técnico, levando em conta a 

atividade a executar dentro do fluxo de processos do serviço de farmácia como um 

todo, promovendo a entrega do medicamento ao paciente que dele precisasse. Era 

apresentado ao estagiário, assim que o mesmo iniciava suas atividades na farmácia 

o trajeto que o medicamento percorria do momento de sua chegada à CAF até o 

momento que chegava ao paciente internado ou ambulatorial (Figura 2). 

Além do programa de estágio, a experiência foi proveitosa para o serviço de 

farmácia, por identificar setores com potencial para se aumentar ou diminuir a 

relação de atividades, como remanejamento das devoluções do administrativo para 

a CAF; e para gerar oportunidade de melhoria de algumas atividades exercidas que, 

após a chegada de expressivo número de estagiários, mostraram-se falhas ou 

passíveis de melhoria, como a forma de execução da visita técnica antes do 

programa de estágio. O estágio oferecido colaborou, inclusive, para a produção de 

vários POPs, que colaboraram para melhoria dos processos do serviço. 

Foram recebidos, durante o período do relato, aproximadamente cem 

estagiários, graduandos em Farmácia provenientes de sete instituições de ensino 

superior públicas e privadas do município do Rio de Janeiro (Tabela 2). 

Tabela 2: Quantidade de estagiários / IES (elaborada pelo autor) 
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Figura 2: Divisão das atividades da Farmácia encadeadas até sua chegada ao paciente (Elaborada pelo autor) 

SIM 

NÃO 

QUANTIFICAÇÃO DA 
TERAPIA PARA 24H 

MEDICAMENTO CHEGA 
AO PACIENTE 

ARMAZENAMENTO 
NA CAF 

 

MEDICAMENTO CHEGA AO 
SERVIÇO DE FARMÁCIA 

DEVOLVER PARA A 
EMPRESA DE 

ORIGEM 

 

CAF 

A DOCUMENTAÇÃO 
(NOTA FISCAL) ESTÁ 

CORRETA? 

SEGREGAR PARA 
DESCARTE 

DISTRIBUIÇÃO  

DITRIBUIÇÃO 
INTERNA NA 
FARMÁCIA 

AMBULATÓRIO 

FRACIONAMENTO 

MEDICAMENTO 
FRACIONADO 

TRIAGEM  

TRIAGEM DAS 
PRESCRIÇÕES 

SEPARAÇÃO DA 
TERAPIA PARA 24H 

OS MEDICAMENTOS 
ESTÃO EM BOAS 

CONDIÇÕES PARA 
USO? 

DIGITALIZAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES DE SAÍDA 

DOS MEDICAMENTOS 

ADMINISTRATIVO  



28 

5.1 ACOLHIMENTO 

 

 

O Residente participava da entrevista da chefia do serviço com os candidatos ao 

estágio e, normalmente, no primeiro dia ou durante a primeira semana do estagiário 

ele era levado para conhecer a estrutura física da farmácia e, periodicamente, do 

restante do hospital. Essa visita às clínicas do hospital propiciava aos estagiários 

conhecerem não apenas a estrutura física do hospital, mas também os serviços 

hospitalares oferecidos pela unidade. Um a um, os andares eram apresentados aos 

estagiários pelo residente, que elencava as clínicas que ficavam naquele andar, com 

exceção das unidades fechadas, da Clínica médica e da Pediatria, as outras clínicas 

eram basicamente cirúrgicas, e fazia perguntas aos estagiários. O teor das 

perguntas variava desde o tipo de intervenção feita pela Cirurgia Geral, passando 

por modelos de distribuição de medicamento, prevenção de contato, Comissão de 

Controle a Infecção Hospitalar (CCIH), metas de segurança do paciente, até chegar 

a medicamentos mais utilizados pelas clínicas e mais devolvidos à farmácia. 

 

 

5.2 FRACIONAMENTO 

 

 

Ao chegarem pela primeira vez ao fracionamento, os estagiários eram 

apresentados à estrutura física da sala de fracionamento e eram instruídos, pelo 

residente, a respeito do procedimento da atividade. O residente demonstrava onde 

deveriam pegar o medicamento a fracionar e suas respectivas etiquetas, que 

deveriam ser conferidas quanto às suas informações, evitando que um medicamento 

fosse etiquetado com as informações relativas a outro. Deveriam pegar então os 

blisters e, com auxílio de uma tesoura, proceder o corte do blister de forma a separar 

todos os comprimidos do blister um a um, seguindo da etiquetagem dos mesmos. Ao 

final do processo, um único comprimido, ainda em sua embalagem primária, estaria 

devidamente identificado. Os comprimidos fracionados e etiquetados deveriam ser 

agrupados de vinte em vinte unidades e, então, selados para facilitar o controle do 

estoque de medicamentos na sala de fracionamento. 
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Todas essas etapas eram demonstradas pelo residente ao estagiário com uma 

quantidade próxima a dez comprimidos. Em seguida, o residente imputava ao 

estagiário a responsabilidade de repetir o que foi feito, explicando “de volta” para o 

residente como seria. Caso houvesse alguma ação em desacordo, o residente só 

interrompia se essa ação comprometesse significativamente a qualidade do 

medicamento fracionado, caso contrário, esperava-se até o fim da explicação 

reversa do estagiário para apontar a falha no processo indicando como ele poderia 

proceder para evitar incorrer novamente naquele mesmo erro, utilizando-se muito 

expressões como “Eu normalmente faço assim...” ou “Para evitar que isso aconteça 

prefiro fazer...”, e sempre reforçando que errar faz parte do processo de aprendizado 

e que os erros cometidos naquele momento serviriam para consolidar o 

aprendizado. 

Havia medicamentos que tinham sua apresentação em frasco, sendo necessário 

o uso de luva para seu fracionamento e higienização da bancada com álcool antes 

do início do processo. Além disso, quando houvesse o rompimento da embalagem 

primária deveria ser feito um cálculo da redução da validade deste medicamento 

para 25% do tempo restante. Nesses casos, os comprimidos eram vertidos 

diretamente no saco plástico que lhes serviria de embalagem primária e selados, 

sendo a etiquetagem feita na superfície externa da nova embalagem primária deles. 

Igualmente eram agrupados de vinte em vinte unidades e selados para controle do 

estoque de medicamentos na sala de fracionamento. Mesmo havendo um fluxo 

laminar no setor, não eram feitos fracionamentos de líquidos. 

Toda violação de embalagem primária desnecessariamente, contato direto de 

comprimidos com superfícies não higienizadas ou medicamentos verificados fora 

dos padrões mínimos de qualidade deveriam ser segregadas para posterior 

descarte. 

 

 

5.3 AMBULATÓRIO 

 

 

Caso a técnica de enfermagem que trabalhava no ambulatório da farmácia 

estivesse em horário de almoço ou fosse o dia que ela não ia ao hospital, os 

auxiliares de farmácia e os residentes se alternavam no atendimento do ambulatório. 
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Quando o residente era encarregado, os estagiários eram levados ao espaço físico 

do ambulatório e apresentado a eles o procedimento de dispensação. 

Primeiramente deveriam verificar se o receituário era do próprio hospital e se o 

mesmo tinha sido disponibilizado pelo médico em duas vias, pois a farmácia retinha 

uma delas. Uma vez conferido o receituário, os medicamentos deveriam ser pegos 

em quantidade suficiente para atender o tratamento completo para até um mês, em 

caso de uso crônico, exceto em se tratando de medicamento de uso controlado, 

onde a dispensação deveria prever quantidade suficiente para atender até 90 dias 

de tratamento.  

Os estagiários eram instruídos a orientar o paciente a respeito do correto uso do 

medicamento no momento da entrega, bem como informar para que serviria aquele 

medicamento, por exemplo: 

 

“O médico prescreveu Dipirona, um comprimido, em caso de dor, para 

tomar com intervalo de até seis em seis horas. Isso quer dizer que, se o (a) 

senhor (a) estiver sentindo dor, vai tomar um comprimido e não deve tomar 

outro pelas próximas seis horas. É bom evitar o uso desse medicamento de 

estômago vazio, ou seja, coma alguma coisa – uma fruta, um biscoito – e 

depois tome o medicamento”. Orientação fornecida pelo residente à 

pacientes do ambulatório 

 

Orientações a respeito do não uso de anti-inflamatórios em jejum para evitar 

irritação gástrica (BRASIL, 2010), correta reconstituição de suspensões ou soluções 

extemporâneas, evitar interrupção de antibioticoterapia, evitar uso concomitante de 

comprimidos sinérgicos e correto armazenamento (evitar armazenar medicamentos 

na cozinha ou no banheiro, guardar em lugar arejado e sem incidência de sol) eram 

as mais frequentes na dispensação dos medicamentos para o público. 

Os estagiários, primeiramente assistiam a dispensação feita pelo residente e, em 

seguida, eram colocados para executar a tarefa sob supervisão. Quando alguma 

informação não era fornecida, o residente completava no fim da dispensação e, 

posteriormente, reforçava com o estagiário a importância daquela orientação. 

Quando se tratava de paciente pediátrico que demonstrava interesse nos seus 

“remédios” o estagiário era incentivado a fazer dupla orientação: à criança e ao 

responsável, deixando a parte mais técnica para explicar ao responsável. Como 



31 

certa vez que residente e estagiário estavam no ambulatório, chegou uma mãe e 

sua filha, uma menina com idade entre sete e nove anos. A mãe entregou uma 

receita de Amoxicilina com Clavulanato de Potássio suspensão oral e Dipirona 

gotas. Como o estagiário não havia ficado no ambulatório ainda, o residente fez o 

atendimento. Com os dois frascos da Amoxicilina e outros dois de Dipirona em 

mãos, o residente leu o nome na receita e perguntou se seria a mãe, porém, 

prontamente, a menina se identificou como sendo dela o nome. O residente explicou 

para a menina a respeito da manutenção dos horários do antibiótico durante toda a 

terapia e que a Dipirona deveria ser tomada apenas se ela sentisse dor. Para a mãe, 

o residente explicou como deveria ser feita a reconstituição da suspensão, que 

deveria ser feita em um frasco de cada vez e que, mesmo se a garota apresentasse 

melhora, não deveria suspender o tratamento. 

Após entregar o medicamento e prover orientações pontuais a respeito daquela 

terapia, o estagiário era instruído a perguntar se o paciente tinha alguma dúvida a 

respeito da terapia ou das orientações passadas. Em caso de resposta negativa, o 

estagiário desejava um bom dia e chamava o próximo paciente, caso houvesse. Se 

a resposta, porém, fosse positiva, o estagiário deveria ratificar as orientações 

passadas ou sanar as possíveis dúvida. 

Houve um episódio em que o ambulatório apresentou grande demanda de 

pacientes, tornando necessário mais de uma pessoa atendendo ao mesmo tempo, 

logo o residente e dois estagiários iniciaram o atendimento simultâneo, porém, no 

momento da orientação, o residente orientou como de costume e o estagiário, ainda 

iniciante não o fez. A senhora atendida pelo residente foi embora, enquanto a que 

que estava sendo atendida pelo estagiário olhou para ambos – estagiário e residente 

– e disse: “Ah não! Quero a explicação que nem foi com ela (apontando a senhora 

indo embora) ”. Isso levou o residente a incentivar o estagiário a prover as 

informações a respeito da terapia e reforçar a orientação a todos os estagiários que 

a dispensação é a entrega de medicamentos de qualidade com orientação e 

informações suficientes para o uso correto (MARIN, 2003). 
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5.4 DISTRIBUIÇÃO 

 

 

As principais contribuições do residente nessa atividade eram a separação dos 

medicamentos de alto custo e o esclarecimento a respeito do sistema de doses. 

Chama-se de medicamento de alto custo, os medicamentos que tem custo 

individual elevado e estão representativamente listados no componente 

Especializado da assistência farmacêutica (BRASIL, 2015). Tais medicamentos 

representam parte significativa da despesa com aquisição de medicamentos do 

hospital. Esses medicamentos, quando presentes na a Planilha de Contagem por 

Centro de Custo (PCCC), deveriam ser separados pelo profissional ou estagiário 

que executou a triagem. Era muito comum, quando ainda estavam começando, que 

os estagiários esquecessem de preencher a “folha do alto custo”, como era 

chamada a lista de controle, o que culminava em disparidades entre essa contagem 

e o estoque físico. Então, quando o residente executava o treinamento desses 

estagiários, reforçava a necessidade de preenchimento dessa lista antes da efetiva 

separação dos itens presentes nela, para evitar o esquecimento de registrar essa 

retirada. 

Dentro do sistema de doses, a única que não era utilizada na farmácia da 

unidade relatada, era a dose unitária. Anteriormente à chegada do residente, a 

farmácia contou com efetivo significativo de auxiliares, o que tornou possível a 

migração para dose individualizada, porém esse efetivo foi cortado. Assim, a 

farmácia distribuía medicamentos basicamente por dose coletiva, enviando todos os 

medicamentos para as clínicas separados apenas por princípio ativo e forma 

farmacêutica. Além desses medicamentos, as clínicas recebiam cotas semanais 

e/ou mensais de frascos multidose de medicamentos ou medicamentos muito 

consumidos, como dipirona ampola. 

A exceção da dose coletiva eram as cinco clínicas intensivistas, que eram 

referidas como “fechadas” em função da baixa rotatividade de pacientes nelas: 

Centro de Terapia Intensiva (CTI), Unidade de Paciente Graves (UPG – CTI II), 

Unidade Coronariana (UCo), Centro de Tratamento de Queimados Adulto (CTQ-A) e 

Centro de Tratamento de Queimados Infantil (CTQ-I). Como se verificava mais de 

um modelo de distribuição de medicamentos, o residente via uma oportunidade de 

não apenas conceituar os modelos, como diferencia-los em função da rotina de 
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distribuição, evidenciando as ações diferentes entre modelos e a repercussão 

dessas ações na farmácia e nas unidades de cuidado. 

 

 

5.5 TRIAGEM 

 

 

Normalmente os estagiários, quando encaminhados para essa atividade, 

ficavam sob responsabilidade do plantonista, havendo pouca intervenção do 

Residente nesta etapa do processo. 

Era necessário, por uma decisão da chefia da farmácia com acordo com a 

direção, que os medicamentos de uso controlado apresentassem uma receita 

separada devidamente carimbada e assinada pelo prescritor para que fossem 

dispensados. Caso chegasse na farmácia apenas a prescrição com a indicação de 

uso de medicamento controlado sem a receita avulsa, esse medicamento não seria 

enviado. 

Existe, no serviço de farmácia, uma planilha impressa que serve para 

quantificação da terapia prescrita, a PCCC, que apresenta uma lista dos 

medicamentos padronizados pela unidade agrupados por forma farmacêutica 

dividida em três folhas: antibióticos e injetáveis (folha um); medicamentos de uso 

controlado e outros (folha dois); e sólidos orais (folha três). Ao iniciar a triagem da 

terapia, o agente executor da triagem deveria pegar duas cópias de cada folha e 

colocar uma folha de papel carbono entre elas, para que o registro seja feito em 

duplicidade, pois uma cópia era enviada para a clínica juntamente com os 

medicamentos, enquanto outra cópia ficava na farmácia para o controle 

administrativo e possíveis consultas posteriores referente ao envio dos 

medicamentos. 

Para cada prescrição, a pessoa que está triando deve verificar quais 

medicamentos são solicitados e sua posologia, para que possa, então, colocar na 

PCCC quanto daquele medicamento aquele paciente precisa para 24 horas de 

terapia. Esse processo deve ser repetido para cada paciente daquela clínica até que 

todos tenham sua terapia quantificada e a planilha indique o total de cada 

medicamento que aquela clínica necessita para suprir a terapia de seus pacientes 

por 24h. Uma vez finalizada essa quantificação, a pessoa que a fez deve passar as 
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PCCCs preenchidas para os auxiliares para que eles separem os medicamentos 

(ver Dispensação). 

Dentro da atividade de triagem os estagiários eram instruídos a não enviar 

frascos de medicamentos multidose, como xaropes ou bisnagas de pomadas, pois 

os mesmos eram enviados em cotas semanais (ver CAF). 

Nessa atividade, o Residente acaba auxiliando na apresentação dos espaços 

utilizados e disponibilizando uma lista de medicamentos por princípio ativo e sua 

nomenclatura comercial para os estagiários, pois muitos médicos preenchiam a 

prescrição com nomes comerciais ao invés do princípio ativo. Inicialmente essa lista 

foi uma iniciativa dos próprios estagiários da primeira turma, que anotavam em um 

caderno princípios ativos e nomes comerciais para evitar o questionamento 

frequente a outros, posteriormente, o residente pegou essa lista rudimentar, 

formatou e acrescentou outras substâncias, chegando à lista final que era 

disponibilizada aos estagiários, como pode ser verificado no Apêndice A. 

 

 

5.6 ADMINISTRATIVO 

 

 

Nessa atividade também haviam profissionais rotineiros, os agentes 

administrativos, o que diminuía a ação do residente na supervisão e 

acompanhamento do estagiário nesta etapa. Dos setores onde os estagiários 

deveriam passar esse era o de menor duração. Inicialmente, neste momento os 

estagiários apenas aprendiam a alimentar o sistema com a informação da saída dos 

medicamentos da farmácia. 

Alguns estagiários também tiveram a oportunidade de realizar permuta de 

medicamentos entre unidades visando contornar o desabastecimento de alguns 

medicamentos. Os estagiários primeiro eram instruídos a respeito do processo, 

depois acompanhavam o residente efetivando uma permuta e, por fim, realizavam, 

sub supervisão e acompanhamento, uma permuta. Essa atividade foi acrescida ao 

plano de atividades, mesmo não tendo sido cumprida por todos os estagiários, pois, 

quando devidamente supervisionada e esclarecida, apresentava-se como excelente 

contextualização teórico–prática, englobando: 
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• Etapas do ciclo da assistência farmacêutica: como programação, aquisição 

e armazenamento; 

• Conceitos de curva ABC: analisava-se o consumo médio para avaliar 

quanto seria possível disponibilizar para a permuta; e 

• Aspectos econômicos: a troca era realizada preço a preço, ou seja, o valor 

final do que seria enviado por uma das partes deveria ser o mais próximo 

possível do valor final do enviado pela outra parte. 

Uma vez finalizada a tratativa da permuta, era elaborado um documento em três 

vias e elas eram entregues à equipe da CAF para separação. 

Percebeu-se, posteriormente, que o setor administrativo era o mais propício para 

apresentar aos estagiários a escrituração do livro de controlados e incentiva-los a 

executar essa atividade, com acompanhamento do residente. Viu-se nessa atividade 

oportunidade de trazer para a vivência o controle de que trata a portaria n° 344 de 

1998, e familiarização com suas substâncias e listas (BRASIL, 1998). Além disso, 

alguns estagiários auxiliaram na separação dos documentos de movimentação do 

sistema para fins de auditoria, mas ambas atividades foram extraordinárias e 

pontuais, não representando parte do plano de atividades. 

 

 

5.7 CAF 

 

 

Inicialmente, a CAF era gerenciada por dois agentes administrativos que 

atendiam às demandas, auxiliavam com inventários, separavam medicamentos e 

supriam os sub estoques do ambulatório e da dispensação. Posteriormente, a 

gestão da CAF da unidade passou a ser feita por uma empresa terceirizada, 

passando a contar com agentes de logística e a figura de um farmacêutico sempre 

presente. A partir deste momento os estagiários começaram a passar pela CAF 

durante o estágio. 

Como havia um farmacêutico presente, ele ficava responsável por acompanhar 

os estagiários durante sua passagem pela CAF, orientando a respeito de boas 

práticas de armazenamento de medicamentos, e apresentando a rotina de contagem 

de medicamentos, verificação da validade, devolução de medicamentos e como 
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seriam separadas as cotas das clínicas. Na CAF realmente não havia interação 

nenhuma com o residente além da alocação em setores. 

 

 

5.8 VISITA TÉCNICA 

 

 

A visita técnica consiste em visitar uma das clínicas do hospital, para avaliar o 

estado dos medicamentos disponíveis para uso dos pacientes e as suas condições 

de armazenamento. A responsabilidade da visita técnica na unidade hospitalar 

apresentada era, inicialmente, de todos os residentes e, posteriormente, dos 

residentes de segundo ano. Um dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 

elaborado durante o período analisado, programava um cronograma de visita às 

clínicas, de forma que todas eram visitadas a cada trimestre, porém mesmo antes 

disso as visitas técnicas faziam parte das atividades em que o estagiário era 

inserido. 

Assim, o residente, chamava até três estagiários que estivessem na farmácia 

para seguir com ele até a clínica que seria visitada naquele dia. Ao chegar ao posto 

de enfermagem da clínica eleita, o residente se apresentava para o representante da 

enfermagem e explicava que o grupo ia verificar os medicamentos do posto, para 

conferir se todos estavam dentro da validade. Feito isso, informava aos estagiários 

que os medicamentos deveriam ser checados, um a um, observando se era possível 

encontrar e identificar lote e validade daquele medicamento, se ainda estava dentro 

do período de validade, se não apresentava nenhuma mudança nas caraterísticas 

físicas, se o blíster permanecia íntegro, no caso de comprimidos, ou se o 

medicamento era proveniente de amostras grátis. Todo medicamento que não 

estivesse de acordo com o listado era segregado para. 

Além da verificação de validade, a visita técnica também avaliava os estoques 

mantidos pela enfermagem. Portanto o residente, em acordo com a enfermeira 

presente no posto, recolhia e levava de volta para a farmácia o excesso de 

medicamentos encontrado no posto. Dependendo da clínica visitada, a quantidade e 

a qualidade desse recolhimento variava bastante, pois algumas enfermeiras, com a 

justificativa de “a farmácia não mandar suficiente” guardavam quantidade acima do 

necessário para aquela clínica. 
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Tanto na ida até o local da visita como na volta, o residente reforçava a 

necessidade deste tipo de atividade, visto que o medicamento é de responsabilidade 

do farmacêutico, independente dele estar trancado na CAF ou no armário do posto 

de enfermagem da Clínica Médica. Também eram feitas perguntas na ida até a 

clínica, do residente para os estagiários, a respeito de boas práticas de 

armazenamento dos medicamentos no ambiente hospitalar, e na volta para a 

farmácia, a respeito de alguns dos medicamentos encontrados fora de condição de 

uso. 

Quando encontrava algum medicamento fracionado que a etiqueta não era mais 

legível, algum blister inteiro no bin ou algum blister violado, o residente chamava os 

estagiários entregava a eles o item em desacordo e pedia que eles avaliassem 

porque aquele medicamento deveria ser segregado para descarte. Isso era feito 

para incentivar que o estagiário desenvolvesse o hábito de olhar todos os aspectos 

do medicamento que poderiam potencialmente comprometer sua qualidade antes de 

libera-lo para o uso do paciente. 

 

 

5.9 SUPERVISÃO DOS ESTAGIÁRIOS 

 

 

Durante o período relatado, além das atividades do serviço em que agia como 

supervisor e das atividades que compunham a proposta da residência, o residente 

exerceu atividades paralelas que visavam a melhoria do aprendizado dos estagiários 

e das condições oferecidas pelo estágio. 

Para melhor controle, o residente elaborou uma folha de registro de carga 

horária para os estagiários preencherem na chegada e na saída da farmácia, que 

deveria ser ratificada por algum farmacêutico, residente ou do staff, como pode ser 

observado no Apêndice B. Semanalmente, o residente recolhia todas as folhas de 

registro, contabilizava as horas cumpridas e lançava essas informações em uma 

planilha digital (figura 2). Os estagiários eram relacionados alfabeticamente e, como 

cor de fundo da célula, era identificado a que instituição pertenciam. Abaixo dos 

nomes estavam os campos referentes aos setores que os estagiários deveriam 

passar, os que estão coloridos de cinza representam que o estagiário havia passado 

por aquele setor. Na última linha da tabela (CH TOTAL), era somado a hora 
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cumprida na última semana às horas cumpridas. Os valores apresentados abaixo da 

tabela (HORAS QUE FALTAM) são a contabilização das horas que faltavam para a 

finalização do estágio, e exibem o resultado de uma fórmula que subtrai a carga 

horária cumprida da carga horária total a cumprir da instituição daquele estagiário, 

que podem ser observadas abaixo da tabela. A data e o horário da transcrição da 

carga horária eram devidamente registrados na tabela e uma imagem dela era 

enviada para os estagiários por rede social. 

Figura 2: Exemplificação da planilha de controle da carga horária (Elaborada pelo autor) 

 

Alguns estagiários precisaram que suas avaliações fossem feitas antes do total 

cumprimento da carga horária, para atender essa solicitação cobrava-se apenas que 

ele tivesse cumprido mais de 80% da carga horária, informação que também era 

acompanhada pela tabela 

Durante o estágio, era ofertada aos estagiários uma aula sobre assistência 

farmacêutica no município do Rio de Janeiro. Essa aula era, originalmente, um 

trabalho que foi apresentado sobre seleção de medicamentos no município em uma 

das disciplinas teóricas da residência na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Foi acrescido ao trabalho as demais etapas do ciclo da assistência farmacêutica, 

todas voltadas para a realidade da prefeitura do Rio de Janeiro. A preceptora, e 

chefe do serviço, solicitou, em um primeiro momento, que o trabalho fosse 



39 

apresentado a ela e aos estagiários e, a partir de então, ela solicitou que a aula 

fosse dada a todos os estagiários. Sendo, inclusive, o residente convidado a fazer 

essa apresentação em uma das seis instituições de ensino superior (IES) 

conveniadas à farmácia. 

O residente também auxiliou em atividades acadêmicas paralelas ao estágio, 

como na revisão dos relatórios que deveriam ser apresentados nas IES, 

promovendo uma revisão das atividades executadas e revisando a relação teoria-

prática descrita; no auxílio na busca por referências de trabalhos que os estagiários 

iam apresentar, mostrando onde buscar, como realizar essa busca e quais critérios 

primar na qualidade do material encontrado; no esclarecimento de dúvidas das 

aulas, quando confrontadas com a rotina do serviço, sanando divergências entre 

teoria e prática ou dúvidas provenientes do mal entendimento; e na sugestão de 

temas e formatos metodológicos de Trabalhos de Conclusão de Curso. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Em todas as instituições provedoras de estagiários o estágio aparece como 

evento tardio, ou seja, mais próximo ao fim do curso. Não há, na literatura revisada, 

nenhuma norma que estabeleça que o estágio deva ser realizado tardiamente 

(BRASIL, 2002). Mesmo não havendo normatização a respeito da execução tardia 

do estágio, essa abordagem é mais utilizada por prover às instituições que 

receberão esses estagiários, com graduandos possuidores de conceitos e noções 

básicas e fundamentais à boa execução das atividades propostas. No tocante ao 

estágio em farmácia hospitalar, poderia se requerer, minimamente, que o estagiário 

tivesse noções mínimas de assistência farmacêutica e de farmacologia para melhor 

execução e aproveitamento do estágio. 

Em função das diferentes cargas horárias (figura 3), foi necessário que se 

abordasse o período em cada setor como uma porcentagem da carga horária total 

do estágio. Também foi possível, graças a essa diversidade de cargas horárias, 

apontar uma carga horária mínima para que o estagiário ficasse em cada setor, 

proporcionando oportunidade para melhor aproveitamento de cada setor visitado. 

Inclusive, a instituição III (carga horária 220 horas) propôs aos seus alunos no último 

período avaliado que fizessem 20% da carga horária em uma instituição pública e 

80% em uma instituição privada ou vice-versa, visando não apenas o aprendizado 

do estágio, mas também a possibilidade da vivência nos dois cenários. 

 

Figura 3: Cargas horárias das IES (Elaborada pelo autor) 
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Além disse, experiência permitiu, não apenas que se firmasse o programa de 

estágio da instituição, como estreitou o laço do serviço de farmácia com algumas 

das IES. Coordenadores de curso e professores responsáveis por disciplina de 

estágio estabeleceram contato mais próximo com o Residente e com o serviço de 

Farmácia e sua chefia, reconhecendo o residente como significativo agente para que 

essa aproximação se desse. Estabeleceu-se que o estagiário seguiria o fluxo de 

atividades apresentado na figura 4 para que o conhecimento técnico relativo ao 

estágio fosse sendo construído gradativamente. 

 

Figura 3: Fluxo proposto durante o estágio (Elaborada pelo autor) 

 

No entanto, sem uma função formalizada e autonômica, o Residente passou por 

recorrentes episódios de impotência na resolução de situações burocráticas dos 

estagiários, sendo mais reconhecido como supervisor pelas IES do que pelo Centro 

de Estudos, representação acadêmica da SMS-RJ no hospital. E nos episódios que 

o Centro de Estudos se dispôs a reconhecer o caráter de supervisor, acabou 

esbarrando na falta de respaldo documental para tal. 

Como resultado das atividades de supervisão, também foi convidado para ser 

coorientador de uma das estagiárias em seu trabalho de conclusão de curso e para 

retornar ao Serviço de Farmácia para ministrar, novamente, a aula sobre assistência 

farmacêutica no município do Rio de Janeiro. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

O fato de ter sido executada em uma única unidade hospitalar e de não 

encontrar estudos ou relatos de outros residentes que fosse ao encontro do proposto 

somados à especificidade do cenário explorado e à impossibilidade de se mensurar 

a repercussão da inserção do residente como supervisor de estágio acabam por 

limitar os achados. Há, na farmácia hospitalar, serviços que não eram executados na 

unidade, ou seja, hospitais que possuam manipulação de quimioterápicos, nutrição 

parenteral, medicamentos injetáveis ou farmacotécnica; serviço de farmácia clínica 

ou de atenção farmacêutica; serviço de farmacovigilância; ou de segmento 

farmacoterapêutico de pacientes específicos podem contribuir com outras facetas 

para a formação do estagiário. 

A presença de um programa de estágio permite melhor reavaliação de 

processos dentro do serviço de farmácia, avaliando se é executado da melhor forma, 

se está vinculado ao setor que melhor pode executa-lo e se há potencial para 

melhoria e/ou reformulação 

O contato constante e direto do Residente com os estagiários gera uma 

percepção destes que aquele pode ser responsável por eles e que a ele que devem 

se reportar, mas não há nenhuma fundamentação documental ou legal para o 

reconhecimento do Residente como possível preceptor ou supervisor. Uma vez que 

é graduado e está em processo de especialização, o Residente possui arcabouço 

teórico para executar a supervisão de estagiários, caso apresente ensejo, vontade e 

concessão da chefia do serviço e da preceptoria. 

Para que a função do residente possa ser devidamente oficializada dentro das 

instituições, é preciso uma discussão da formalização do seu papel de supervisor, 

até para que ele possa contribuir de forma mais efetiva nas questões 

administrativas. Outros estudos são necessários para que seja possível confirmar, 

quantitativamente, o impacto da intervenção do Residente na formação do estagiário 

e quão significativa é essa intervenção. 
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APÊNDICE A – LISTA DE MEDICAMENTOS 

 

NOME COMERCIAL PRINCÍPIO ATIVO 

Aldactone ESPIRONOLACTONA 

Aldomet METILDOPA 

Ambisome ANFOTERICINA B 

Amplictil CLORPROMAZINA 

Amitril AMITRIPTILINA 

Ancoron AMIODARONA 

Aprezolina HIDRALAZINA 

Atensina CLONIDINA 

Biovir LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 

Brondilat ACEBROFILINA 

Buscopam HIOSCINA (ESCOPOLAMINA) 

Capoten CAPTOPRIL 

Cedilanide DESLANOSÍDEO 

Clavulim AMOXICILINA + CLAVULANATO 

Clexane ENOXAPARINA 

Decadron DEXAMETASONA 

Depakene ACIDO VALPRÓICO 

Diasec / Imosec LOPERAMIDA 

Digesan BROMOPRIDA 

Dormonid MIDAZOLAM 

Dulcolax BISACODIL 

Eliquis GLICAZIDA 

Fenergam PROMETAZINA 

Flagil METRONIDAZOL 

Floratil SACCHAROMICES BOULARDII 

Fluimucil ACETILCISTEÍNA 

Gardenal FENOBARBITAL 

Hemax ERITROPOETINA 

Hidantal FENITOÍNA 

Kaletra LOPINAVIR + RITONAVIR 

Kanakion VITAMINA K 

Kefazol CEFAZOLINA 

Lanexat FLUMAZENIL 

Lasix FUROSEMIDA 

Luftal DIMETICONA 

Macrodantina NITROFURANTOÍNA 



 

Marevam VARFARINA 

Meticortem PREDNISONA 

Monocordil MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 

Nebacetin NEOMICINA + BACITRACINA 

Plasil METOCLORPRAMIDA 

Plavix CLOPIDOGREL 

Polaramine DEXCLORFENIRAMINA 

Pradaxa DABIGATRANA 

Precedex DEXMEDETOMIDINA 

Prostavasin ALPROSTADIL 

Puran T4 LEVOTIROXINA 

Quelicin SUXAMETÔNIO 

Rivotril CLONAZEPAM 

Rocefim CEFTRIAXONA 

Sorcal POLIESTIRENO 

Tazocin PIPERACICLINA + TAZOBACTAN 

Tegretol CARBAMAZEPINA 

Tilatil TENOXICAM 

Transamin AC. TRANEXÔMICO 

Tridil NITROGLICERINA 

Trileptal OXICARBAMAZEPINA 

Unasym AMPICILINA + SULBACTAM 

Valium DIAZEPAM 

Vastarel TRIMETAZIDINA 

Vicog VIMPOCETINA 

Zofran ONDANSETRONA 

Zylium RANITIDINA 

Zyloric ALOPURINOL 

Zyvox LINESOLIDA 
 
 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B – FOLHA DE PONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


