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                                                     RESUMO 

 

Este estudo objetiva refletir sobre o processo de formação na área de farmácia hospitalar 

nas Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado do Rio de Janeiro. A partir da 

elaboração das Diretrizes Curriculares (2002), o perfil do egresso passa a ser pautado em 

uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, contrapondo-se ao modelo de 

formação tecnicista adotado anteriormente. A metodologia desta pesquisa utilizou a 

abordagem qualitativa com dois momentos. O primeiro momento privilegiou a análise 

documental, realizada sobre as informações, nas páginas eletrônicas, das vinte Instituições 

de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro, que ofertam o curso de farmácia, no nível 

de graduação. Para o segundo momento foi elaborado um roteiro de entrevistas semi-

estruturadas, aplicado a seis farmacêuticos pertencentes à diretoria da SBRAFH – Rio de 

Janeiro. O objetivo foi conhecer a percepção dos mesmos sobre o campo de formação em 

Farmácia Hospitalar, contrapondo e complementando o material levantado na análise 

documental. Os resultados permitiram apontar a existência de uma defasagem na formação, 

tanto por parte da instituição, do curso ou da própria disciplina. Foi uma experência positiva 

relacionar o campo que envolve as instituições de formação com o campo da produção do 

cuidado. Todo material obtido pode ser fonte importante de reflexão, considerando uma 

tendência transformadora, para as instituições de ensino e para demais profissionais da área 

de saúde, que estejam envolvidos direta ou indiretamente com o SUS. 

 

Palavras-chave: Formação em Saúde; Diretrizes Curriculares; Curso de Farmácia; Farmácia 
                        Hospitalar. 
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.                                                   ABSTRACT 

 
 
 
This study aims to reflect on the process of training in hospital pharmacy in Higher Education 

Institutions (IES) of the State of Rio de Janeiro. With the development of the Curriculum 

Guidelines (2002), the profile of egress shall be based on a generalist, humanist, critical and 

reflexive opposition to the model previously adopted technical training. The methodology of 

this research used a qualitative approach with two stages. The first time a privileged 

document analysis, performed on the information in the electronic pages of the twenty higher 

education institutions of the State of Rio de Janeiro, that offer the pharmacy course at the 

undergraduate level. For the second time was a roadmap for semi-structured interviews, 

applied to six pharmaceuticals belonging to the board of SBRAFH - Rio de Janeiro. The 

objective was to know their perception about the training camp in Hospital Pharmacy, 

contrasting and complementing the material examined in the documentary analysis. The 

results show the existence of a gap in training, both for the institution, the course or the 

discipline. It was a rich experience to relate the positive field that involves the instiuições 

training to the field of care provision. All material obtained can be important source of 

reflection, a trend considering transforming to educational institutions and other health 

professionals who are directly or indirectly involved with SUS. 

 
 
Keywords: Health Training, Curriculum Guidelines, Course of Pharmacy, Pharmacy  
                    Hospital.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
 
 

GRÁFICO  I - Evolução do número de  cursos de graduação em farmácia no Brasil,                         

                      1960-2008, f.16.      

GRÁFICO II -  Vagas e concluintes do curso de graduação em farmácia no Brasil, 

                       2000-2009, f.16.        

GRÁFICO III – Evolução dos cursos de graduação em farmácia no Brasil, segundo 

                         a natureza jurídica,  2000-2009, f. 17.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA I     -     IES do Estado do Rio de Janeiro apresentando sigla, ano de licença  inicial                                                             

para funcionamento e categoria administrativa, f. 19. 

TABELA II      -      IES do Estado do Rio de Janeiro e seus respectivos CPC(s), f. 33. 

TABELA III     -     IES do Estado do Rio de Janeiro e diversos dados para análise, f. 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ABRASCO 
ABP 
CAAE 
CBES 
CEUCEL 
CEE 
CEP 
CFE 
CFF 
CNE 
CNE/CES 
CONEP 
CPC 
DCNSAÚDE 
 
DCNF 
DOU 
ENADE 
FABA 
FESO 
FSJ 
FMC 
IDD 
IES 
IFRJ 
IMS 
INEP 
LDBEN 
MEC 
NOB-RH/SUS 
 
OMS 
ONU 
RedeObservaRH 
SBRAFH 
SIGRAS 
SUS 
UBM 
UERJ 
UEZO 
UFRJ 
UFRuralRJ 
UFF 
UGF 
UNESA 
UNIABEU 
UNIGRANRIO 

Associação Brasileira de pós Graduação em Saúde Coletiva 
Aprendizagem Baseada em Problemas 
Certificado de Apresentação e Apreciação Ética 
Centro Brasileiro de estudos da Saúde 
Centro Universitário Celso Lisboa 
Comissões de Especialistas em Ensino 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Conselho Federal de Educação 
Conselho Federal de Farmácia 
Conselho Nacional de Educação 
Conselho Nacional de Educação/Câmara Educação Superior 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
Conceito Preliminar de Curso 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Universitários da Área 
da Saúde 
Diretrizes Curriculares Nacionais de curso de graduação em Farmácia 
Diário Oficial da União 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
Faculdade Bezerra de Araújo 
Fundação Educacional Serra dos Órgãos 
Fundação São José – Centro Universitário São José de Itaperuna 
Faculdade de Medicina de Campos 
Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados 
Instituição de Ensino Superio 
Instituto Federal do Rio de janeiro 
Instituto de Medicina Social 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
Ministério da Educação e Cultura 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o Sistema Único 
de Saúde  
Organização Mundial da Saúde 
Organização das Nações Unidas 
Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde no Brasil 
Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde 
Sistema Informação Graduação em Saúde 
Sistema Único de Saúde 
Centro Universitário Barra Mansa 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Universidade Estadual da Zona Oeste do Rio de Janeiro 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Universidade Federal Fluminense 
Universidade Gama Filho 
Universidade Estácio de Sá 
Universidade da Associação Brasileira Ensino Universitário 
Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy 



12 

 

UNIG 
UNIPLI 
UNISUAM 
UNIVERSO 
USS 

Universidade Iguaçu 
Universidade Plínio Leite 
Universidade Augusto Mota 
Universidade Salgado Oliveira 
Universidade Severino Sombra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

SUMÁRIO 

1. Apresentação 

2. Introdução 

3. Fundamentação teórica e justificativa 

- As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia 

- As análises iniciais para o desenvolvimento do projeto 

4. Objetivos: geral  

                     específicos 

5.  Metodologia 

- Procedimentos éticos 

6. Apresentação e discussão dos resultados 

     - análise documental 

    - entrevistas 

8. Considerações finais 

9.  Referências 

10. Anexos  

Anexo A - Roteiro de entrevista semi-estruturada a ser aplicado aos 

 profissionais participantes da diretoria da SBRAFH, regional Rio de Janeiro. 

Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

profissionais participantes à diretoria da SBRAFH, regional Rio de Janeiro.  

14 

15 

21 

26 

32 

34 

34 

35 

38 

39 

39 

60 

70 

72 

77 

 



14 

 

1. Apresentação 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades 

Muda-se o ser, muda-se a confiança  

Todo o mundo é composto de mudanças 

Tomando sempre novas qualidades (Camões, 1569) 

                                             

As modificações fazem parte do ser humano e da sociedade, constituindo a própria 

história, com seus retrocessos e avanços. Estudá-las, portanto, representa um desafio 

promissor diante da perspectiva de responsabilidade para com a vida. Afinal esta é uma 

maneira de escapar das tendências reprodutoras, buscando reconhecer como as mudanças 

vão influindo para melhorar ou dificultar a vida, como numa construção, em que podemos 

intervir de diferentes maneiras. 

As mudanças ocorridas na vida profissional da pesquisadora a levaram a  pleitear 

uma vaga no Mestrado em Saúde Coletiva. Após quinze anos desenvolvendo um trabalho 

em uma farmácia homeopática, atuou como professora substituta da disciplina de Farmácia 

Homeopática II, na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. A partir 

dessa experiência e o desejo de atuar no meio acadêmico, considerou que muito contribuiria  

em seu trajeto, o Curso de Mestrado em Saúde Coletiva.  

Com a atuação profissional em um hospital da Fundação Municipal de Saúde em 

Niterói, foram somados os interesses e afetos a partir da pesquisa sobre a formação 

profissional farmacêutica na área de farmácia hospitalar. 

O curso de Mestrado em Saúde Coletiva da UFF possui duas linhas de pesquisa. 

Uma delas possui uma vasta inserção nos diversos temas relacionados ao Planejamento, 

Formação, Avaliação em Saúde, e Bioética, priorizando estudos na área dos modelos 

tecnoassistenciais em saúde, processos e tecnologias de trabalho, associados à avaliação 

de sistemas e serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde e/ou da Saúde 

Suplementar, além de estudo sobre a Formação em Saúde. 

 Aliado a estes aspectos, mantém presente neste curso a discussão da importância 

da transdisciplinaridade no processo de organização do trabalho em saúde. Assim, houve 
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espaço para que este projeto de estudo tornasse realidade e apresentasse mais uma 

contribuição para a melhoria das relações entre os sujeitos sociais envolvidos no cuidado à 

saúde da população.   

 

   

2. Introdução 

Das várias mudanças significativas que vêm ocorrendo nos últimos anos no Brasil, há 

dois temas relevantes para esta proposta de estudo, que também repercutem em novos 

hábitos na sociedade: a expansão do ensino superior brasileiro e a diversidade nos cursos 

de farmácia, gerada pela expansão. 

O primeiro tema: a expansão do sistema educacional de ensino superior brasileiro. Na 

última década foi surpreendente seu crescimento, tanto em amplitude como em velocidade, 

levando à presença no mercado de várias Instituições de Ensino Superior (IES). O mercado 

respondeu positivamente à abertura dada pelo governo. Destacando Gurgel (2003, p.126): 

“... o Brasil, em sua reforma constitucional, reclassificou a educação e a 

saúde, passando-as à área competitiva, o que significa dizer ceder 

espaço para a disputa do setor privado”. 

A Constituição Federal do Brasil em seu artigo 205 trata da educação, visando a 

alcançar três objetivos: o completo desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Considerando ainda Gurgel (2007, p. 22): “A 

ideologia do mercado como referência é o ponto de partida para vários reducionismos do 

discurso mercantilista da educação”. E sob esse olhar, restam para segundo plano os dois 

outros objetivos da educação: o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania. 

      Já no segundo tema pode-se observar a evolução da oferta de cursos de farmácia no 

Brasil no GRÁFICO (I), que exibe um crescimento acelerado, no período de 1960 a 2008. 
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GRÁFICO (I)   

 

Fonte: FERNANDES et al., 2008 p. 44, re-elaborado pela autora.   

 Através de pesquisa realizada na Rede Observatório de Recursos Humanos em 

Saúde no Brasil (RedeObservaRH) Estação de Trabalho Instituto Medicina 

Social/Univeridade Estado Rio de Janeiro (IMS/UERJ), pode-se obter  a evolução do número  

de vagas disponíveis e número de concluintes para o curso de graduação, no Brasil, de 

2000 – 2009, apresentadas no Gráfico (II). 

 

Fonte: SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2011, re-elaborado pela autora. 
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São observadas, através das linhas ascendentes, o crescimento tanto em oferta das 

vagas nos cursos, como no número de concluintes. Vale ressaltar que não há equilíbrio 

neste crescimento, ou seja, o número de vagas ofertadas não é acompanhado 

proporcionalmente ao número de concluintes. 

 Outro dado importante a ser notado está no crescimento da oferta dos cursos de 

farmácia no Brasil, no período de 1995 – 2007, segundo a natureza jurídica da instituição, ou 

seja, se pública ou privada. Este crescimento não se deu de maneira uniforme, ocorrendo 

maior crescimento na esfera privada, em contraposição à esfera pública. Esta evolução é 

apresentada no Gráfico (III). 

Gráfico (III) 

 

Fonte: INEP/MEC,SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ da ROREHS, 2009, re-elaborado pela        

autora. 

 

Em síntese, o estudo mencionado da RedeObservaRH, em relação aos cursos de 

farmácia no Brasil, no período de 2000 a 2009, destacou, entre outros dados: um forte 

crescimento na oferta de cursos superiores de farmácia no país, um desequilíbrio entre o 

número de vagas ofertadas e o número de concluintes e maior participação das instituições 

privadas em relação às instituições públicas (RedeObservaRH, 2011). 
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  Neste momento, vale ressaltar as palavras de Fernandes et al. (2008, p.45):   

“A análise dos cursos de farmácia permite afirmar que a ausência de 

planejamento se faz sentir claramente. Expandiram-se vagas sem nenhuma 

preocupação, quer com a qualidade de ensino quer com a dosagem da 

expansão da demanda de profissionais pelo mundo do trabalho. A resultante é 

um grande número de cursos deficientes e invadidos por mantenedores, não 

raro, desprovidos de vocação para educar”. 

 No Estado do Rio de Janeiro constata-se que o aumento ocorreu principalmente, 

quanto à natureza jurídica, no número de IES de ordem privada. As IES públicas cresceram 

150% em relação ao seu próprio número em um período de 65 anos. Eram duas faculdades 

em 1945 e cinco em 2011. Já as IES particulares cresceram 1500%, em 25 anos, em 

relação ao seu próprio número, pois havia uma faculdade em 1985 e quinze no ano de 2010 

(BRASIL, 2011).  

     No total há vinte IES, que oferecem o curso de farmácia, sendo: quinze privadas e 

cinco públicas. Em termos percentuais há 75% de faculdades de farmácia em IES 

particulares e 25% em IES públicas. É válido observar também que de 1945 até 1985, as 

duas únicas faculdades de farmácia do Estado do Rio de Janeiro eram federais, sendo uma 

na cidade do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a outra em 

Niterói, a Universidade Federal Fluminense (UFF).  

 O movimento de crescimento de IES continua no ano de 2010, época de realização 

deste estudo, e foram encontradas mais três novas instituições, sendo uma privada e duas 

públicas. Pode-se atribuir a abertura das IES públicas ao Programa de Apoio à Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Com este programa o 

Governo Federal adota uma série de medidas para a retomada do crescimento do ensino 

superior público, dando condições para que as universidades federais promovam expansão 

física, acadêmica e pedagógica na rede federal de educação superior. Este programa teve 

inicio em 2003 e possui previsão de conclusão em 2012 (BRASIL, 2010).                  

    Cada IES pode apresentar mais de um estabelecimento oferecendo o curso de 

farmácia, o que eleva o número total de cursos oferecidos no Estado do Rio de Janeiro para 

trinta e sete, segundo MEC/INEP.  
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Tabela (I) – IES, com curso de farmácia, no Estado do Rio de Janeiro apresentando Sigla, 

Ano de Licença                                    Inicial para Funcionamento e Categoria Administrativa. 

 Nome da Instituição Sigla 
 

Ano de licença 
inicial 
funcionamento 

Natureza 
jurídica 

01 Universidade Federal do Rio de 
Janeiro  

UFRJ 1945 *Pública 

02 Universidade Federal Fluminense   UFF 1945 *Pública 

03 Universidade do Grande Rio Prof.  
José de Souza Herdy  

UNIGRANRI
O 

1985 Privada 

04 Universidade Estácio de Sá UNESO 1997 Privada 

05 Universidade Iguaçu  UNIG 1997 Privada 

06 Centro Universitário de Barra 
Mansa 

UBM 1998 Privada 

07 Universidade Severino Sombra  USS 1998 Privada 

08 Faculdade Bezerra de Araújo  FABA 1998 Privada 

09 Centro Universitário Augusto 
Motta 

UNISUAM 2000 Privada 

10 Universidade Gama Filho  UGF 2001 Privada 

11 Faculdade de medicina de 
Campos 

FMC 2002 Privada 

12 Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO 2002 Privada 

13 Centro Universitário Plínio Leite  UNIPLI 2002 Privada 

14 Centro Universitário Celso Lisboa CEUCEL 2004 Privada 

15 Instituto Federal de Educação, 
Ciência 
 E Tecnologia do Rio de Janeiro  

IFRJ 2006 *Pública 
 

16 Centro Universitário Serra dos 
Órgãos 

FESO 2006 Privada 

17 Universidade da Associação 
Brasileira Ensino Universitário 

UNIABEU 2008 Privada 

18 Universidade Estadual da Zona 
Oeste  do Rio de Janeiro  

UEZO 2010 *Pública 

19 Fundação São José - Itaperuna FSJ 2010 Privada 

20 IUniversidade Federal Rural do 
Rio de janeiro 

UFRuralRJ 2010 *Pública 

Fonte: MEC/INEP 2007 e e-MEC 2011 adaptada pela autora e disponíveis em: 

<http//www.educacasuperior.inp.gov.br/cur_pesq_estado.stmMEC/INEP 2007/ >. Acesso em 

outubro/2010  e <http://emec.mec.gov.br/> . Acesso em outubro de 2011. 

      Segundo o Conselho Federal de Farmácia, em 2008, o número de farmacêuticos inscritos 

no total de todas as atividades, no âmbito nacional, era 114.370. Destes 5.529 estão atuantes 

em farmácias hospitalares. O que corresponde dizer que aproximadamente 5% dos profissionais 

estão atuando em farmácia hospitalar no Brasil (CEFARMA, 2008).  

http://emec.mec.gov.br/
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 Em 2010 foi realizado o 1º Censo Brasileiro de Farmácia Hospitalar, pela Comissão 

de Farmácia Hospitalar do Conselho Federal de Farmácia, com apoio da SBRAFH. Segundo 

o estudo, em que foram considerados os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde, o número de farmacêuticos hospitalares, encontrados no país, foi de 10625 

profissionais. Deste total, 4300 desenvolvem suas atividades em hospitais privados, 

enquanto 6325 atuam em hospitais públicos. A média de farmacêutico nos hospitais 

privados é de 0,9 profissional/instituição, enquanto nos hospitais públicos este valor sobe 

para 3,1 farmacêuticos/instituição hospitalar. O percentual de farmacêuticos hospitalares em 

relação ao número total de farmacêuticos no país, inscritos nos Conselhos Regionais, foi 

apresentado com o valor de 4,05%, pois o número de farmacêuticos inscritos é de 135380 e 

destes, 5489 são farmacêuticos hospitalares (SBRAFH, 2010).  

 Considerando este número crescente de profissionais atuantes sendo absorvido na 

produção de cuidados aos pacientes é necessário refletir sobre o processo de formação, que 

também é responsabilidade das Instituições de Ensino Superior. A formação em farmácia 

hospitalar requer uma série de componentes, que vão desde a humanização, o acolhimento, 

o gerenciamento, a logística, a distribuição de informações, o seguimento 

farmacoterapêutico, o ensino e pesquisa, entre outras atividades (MAGARINOS-TORRES; 

OSÓRIO-DE-CASTRO; PEPE, 2007). 

           Com base nestas considerações, esta pesquisa se delineia sobre a formação do 

profissional farmacêutico em IES do Estado do Rio de Janeiro, que busca através da análise 

documental e da percepção de profissionais participantes da diretoria da SBRAFH Rio de 

Janeiro, uma resposta para a seguinte questão norteadora: 

      Como estão sendo formados os estudantes de farmácia, na área de farmácia 

hospitalar, pelas IES no Estado do Rio de Janeiro? 

A relevância da pesquisa, segundo Kahlmeyer-Mertens et al., (2007), pode ser vista, 

diferencialmente, por três observadores diferentes, dependendo do ponto de vista. São eles: 

a sociedade, o pesquisador e o pesquisado.  Quanto à sociedade, esta pesquisa trará 

subsídios para um conhecimento mais profundo e real da formação dos profissionais da área 

de farmácia hospitalar, focadas nas diretrizes básicas do SUS. Se estas diretrizes estão 

sendo seguidas, espera-se um resultado que repercuta favoravelmente na qualidade da 

assistência farmacêutica recebida pelos usuários. Ainda no que diz respeito à sociedade, 
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esta pode ser particularizada nas sociedades de ensino e transmissão de conhecimentos, 

que receberão os resultados deste estudo como forma de alimentação de dados para 

discussões e aperfeiçoamentos futuros. 

 Por tratar-se de um estudo desenvolvido na área da Saúde Coletiva considera-se 

como relevante também a aproximação da discussão sobre formação em saúde com o 

campo da prática do cuidado, e que desta maneira, poderá apresentar potencial para 

ampliar, adensar e estimular a reflexão aos demais profissionais atuantes na área da saúde, 

que discutem e vivenciam situações relacionadas ao dia a dia, no processo de efetivação do 

SUS. Processo este que não é estático e encontra-se permanentemente em construção, 

com possibilidades de mudanças nos campos do saber, do fazer e do poder. 

      O pesquisador, ao final do trabalho, contribuirá para a oferta de um resultado claro e 

transparente, que será amplamente divulgado. Também passará a ter um novo olhar sobre o 

tema da formação profissional farmacêutica, particularizando a área hospitalar. Neste 

contexto encontram-se também os orientadores que através de comparações poderão 

observar espaços para interrogações, conclusões e novas idéias para continuação do 

estudo em outras fontes de observação. O Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 

da UFF através do estímulo da apresentação e debate estará colaborando para todo o meio 

acadêmico.  

 Sabe-se, entretanto, que toda pesquisa também apresenta limites e que podemos 

considerar que o estudo de uma disciplina isoladamente não é suficiente para elucidação de 

todo um contexto, tendo em vista a complexidade de tensões presentes nos processos 

decisórios internos e externos à formação. 

  

 

 

3. Fundamentação Teórica e Justificativa 

          Há várias experiências de inovações no ensino em saúde aliadas ao serviço 

desenvolvido e às políticas públicas. Estudos que desenvolvem a questão da integralidade e 
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da formação profissional assumem espaços em publicações tais como “Ensinar Saúde: a 

integralidade e os SUS nos cursos de graduação na área da saúde” de Pinheiro, Ceccim e 

Mattos (2006) e “Ensino – Trabalho – Cidadania: novas marcas ao ensinar integralidade” no 

SUS dos mesmos autores. Este último reúne vários textos com experiências inovadoras, 

“que coloca em cena situações singulares, trazendo interrogações sobre saúde, processos 

de gestão da vida e das práticas de formação” (p. 9) nas áreas de medicina, enfermagem, 

odontologia e fisioterapia. O curso de farmácia não foi citado. 

A presente pesquisa buscou conhecer o tipo de orientação que as disciplinas de 

farmácia hospitalar dos cursos de farmácia da IES desenvolvem. Perguntamo-nos: os cursos 

apresentariam inovação nas orientações pedagógicas? Conseguiriam desenvolver 

interdisciplinaridade nas práticas e saberes? Existiriam cursos carreados com “mudanças 

cosméticas”, segundo Bermond et al (2008), somente para seguir as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Farmácia e manter sua orientação com bases totalmente voltadas 

para o tecnicismo?  

Segundo Professor Cimino, “a Farmácia Hospitalar é uma unidade tecnicamente 

aparelhada para promover as clínicas e demais serviços, de medicamentos e produtos afins 

de que necessitam para normal funcionamento” (CIMINO, 1973). 

      Para a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH): 

“a farmácia hospitalar é a unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por 

profissional farmacêutico, ligada, hierarquicamente, à direção do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades de assistência ao paciente”(SBRAFH, 1997, p 1-7). 

      O conceito elaborado pelo Prof. Cimino foi o pioneiro e a comparação das duas fontes 

revela que a conceituação da SBRAFH é mais elaborada, atualizada e abrangente, com um 

enfoque interdisciplinar, e que a visão da farmácia hospitalar mostra-se mais pertinente para 

as expectativas dos dias atuais, revelando as transformações que ocorreram durante o 

período. 

           Menezes (1994) demonstrou atenção ao delineamento a ser seguido para os 

caminhos da farmácia hospitalar e fez um amplo estudo sobre a situação do ensino dessa 

disciplina e apontou como conclusão que todos os cursos de graduação de farmácia do 

Brasil deveriam tê-la em suas matrizes curriculares. Na época foi sugerido pelo autor um 
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conteúdo programático uniforme para todos os cursos, além da disciplina teórico-prática 

apresentar um estágio com supervisão docente. 

         As palavras de Menezes (1994) podem ser consideradas atuais quando se referem 

aos hospitais como empresas complexas e com aprimoramento intenso. Os hospitais, como 

instituições, têm grande interesse na formação de coletivos humanos na área da saúde, pois 

necessitam de acompanhamento técnico constante.  Neste contexto também está incluída a 

farmácia hospitalar. 

  No processo histórico da farmácia hospitalar no Brasil observa-se uma fase artesanal, 

quando o farmacêutico além da guarda e dispensação de medicamentos também 

desenvolvia a manipulação da maioria dos insumos consumidos no hospital. Assim, o 

farmacêutico era considerado profissional de grande importância no contexto hospitalar 

(MENEZES, 1994). 

 A ascenção da indústria farmacêutica foi um processo que contribuiu para o 

afastamento do farmacêutico das funções da farmácia hospitalar, que, a partir de então, 

passou a ser encarada meramente como depósito de produtos acabados, deixando de lado 

a arte da formulação. Nos anos de 1930 eram poucas as farmácias hospitalares que ainda 

manipulavam medicamentos para os pacientes. O campo de trabalho valorizado passou a 

ser a indústria farmacêutica e as instituições de ensino procuravam atender esta nova 

demanda. O farmacêutico hospitalar passou a ser substituído por leigos. A portaria 316/77, 

do Ministério da Saúde também colaborou para o afastamento do farmacêutico da farmácia 

hospitalar. Com ela determinou-se que hospitais de pequeno porte, aqueles com até 200 

leitos, estariam desobrigados da presença do farmacêutico em suas dependências 

(MENEZES, 1994). 

        Na década de 80 iniciaram-se os movimentos em direção oposta a tais imposições. 

Foi criado o curso de especialização e mestrado em farmácia hospitalar na UFRJ e vários 

seminários sobre o tema foram realizados divulgando e discutindo a idéia do profissional 

farmacêutico voltar a se inserir no âmbito dos hospitais (MENEZES, 1994). 

 No final dos anos 90,num contexto mais abrangente da profissão, foram formalizadas 

políticas públicas na área de medicamentos, que confluiram na mesma direção imaginada 

pela 8ª Conferência Nacional de Saúde(1986), tais como: Política Nacional de 
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Medicamentos (Portaria 3916/98), publicação da Relação Nacional de Medicamentos 

(RENAME); estabelecimento do Medicamento Genérico através da lei 9787 de 10 de 

fevereiro de 1999, criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e incentivo 

à Assistência Farmacêutica Básica (Portaria 176 de 8 de maio de 1999) (SANTOS,1999). 

 Outro documento de importância, que trará reflexos para os rumos a serem seguidos 

pelo seguimento farmacêutico, foi a Declaração de Tókio. Trata-se de uma publicação da 

OMS, de 1993, resultado de um trabalho de grupo que se reuniu nesta cidade para discutir o 

papel do farmacêutico no sistema de atenção á saúde, definindo este profissional  como um 

dispensador também de atenção em saúde. Assim abriu-se um espaço para ampliação da 

prática farmacêutica, inclusive na área da farmácia hospitalar (DADER, 2008). 

 Os profissionais organizaram-se e voltaram a ocupar um espaço que estava vago 

dentro da estrutura hospitalar, através de uma nova abordagem. Um documento que merece 

ser mecionado é a “Carta de Goiania”, que foi apresentada no ato de encerramento do VI 

Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, em 2007. Nele ocorrreu o III Encontro de 

Professores de Farmácia Hospitalar, onde os professores já demonstravam preocupação 

com o ensino desenvolvido, além enfatizarem a necessidade da discussão de conteudos 

programáticos e metodologias pedagógicas que fossem voltadas para metodologia ativas de 

ensino-aprendizagem, com destaque a problematização e aprendizagem baseada em 

problemas (ABP), como estratégias, preconizadas pela OMS, focadas na construção do 

conhecimento e no conceito de integralidade (SBRAFH, 2007).  

 Em dezembro de 2010, através da portaria 4283, o Ministério da Saúde revogou a 

portaria 316/77 e aprovou as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e 

aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. A partir daí adota 

o conceito de Farmácia Hospitalar como sendo a unidade clínico-assistencial, técnica e 

administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, 

dirigida exclusivamente por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e 

integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao 

paciente. Dentre as diretrizes estão o desenvolvimento de ações inseridas na atenção 

integral à saúde (BRASIL, 2010). 

Dentro da visão da integralidade do cuidado, a farmácia hospitalar, além das 

atividades logísticas tradicionais, deve desenvolver ações assistenciais e técnico-científicas, 
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contribuindo para a qualidade e racionalidade do processo de utilização dos medicamentos e 

de outros produtos para a saúde e para a humanização da atenção ao usuário. Esta 

atividade deve ser desenvolvida, preferencialmente, no contexto multidisciplinar, 

privilegiando a interação direta com os usuários (BRASIL, 2010).  

       A atuação da farmácia hospitalar se preocupa com os resultados da assistência 

prestada ao paciente e não apenas com a provisão de produtos e serviços. Como unidade 

clínica, o foco de sua atenção deve estar no paciente e nas suas necessidades e, no 

medicamento como o instrumento (GOMES e REIS, 2003).  

      As transformações nos cursos de graduação em saúde é tema bastante discutido por 

KOIFMAN e SAIPPA-OLIVEIRA (2006) que ressaltam que a educação não deve ser vista 

como único agente de mudança, mas que a estrutura dos serviços de saúde também possua 

participação sobre o processo de formação.  

           Os mesmos autores também  afirmam que dentro da produção de conhecimento, com 

objetivos de transformações e mudanças, é necessária a articulação entre os profissionais 

que compõem a equipe de saúde, e a visão destes com a “organização das diversas redes 

de produção e gestão do cuidado” (p. 115). 

O processo de formação dos profissionais de saúde deve basear-se em metodologias 

participativas, interativas e considerar os cenários do SUS como parte da produção 

pedagógica. Estes mesmos cenários, quando a reflexão envolve os processos de ensino-

aprendizagem, também podem afetar positivamente as atitudes dos trabalhadores trazendo 

uma nova forma de significado do mundo do trabalho em saúde (FRANCO, 2009). 

       

A responsabilidade da Saúde Coletiva está presente também ao trazer propostas para 

inovar na formação e na educação em saúde, contemplando a “construção de projetos de 

vida, de liberdade e de felicidade, com a viabilização dos sonhos pessoais e  profissionais 

por  saúde” (CARVALHO e CECCIM, 2007). 

 

 O sistema hegemônico de atendimento à saúde atual é “medicalizante, 

superespecializado, excessivamente tecnológico e hospitalocêntrico”. Há necessidade de 

mudanças, que incorporem a “revalorização da prática clínica e o desenvolvimento de novos 

paradigmas gerenciais”. E no que se refere ao profissional farmacêutico, há uma 
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necessidade de resgatar seu papel como “profissional da saúde” (HECKLER e OLIVEIRA, 

2008, p.108).  

      Na área da farmácia, é observada a deficiência de artigos sobre  a formação de 

profissionais de saúde para a farmácia hospitalar (MAGARINOS-TORRES; OSÓRIO-DE-

CASTRO; PEPE, 2007).          

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais e o Curso de Farmácia 

       O currículo do curso de farmácia passou por três modificações: em 1962, sob o 

parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) 268 /62, que fixou o currículo de farmácia, 

onde em um primeiro momento formava-se o farmacêutico e numa segunda etapa o 

farmacêutico-bioquímico. Em 1969, sob o parecer CFE 287/69, foi estabelecido um novo 

currículo com três ciclos e no último ciclo a escolha da habilitação: bioquímica ou 

medicamentos. Já no ano de 2002 sob a resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) 02/02 instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Farmácia (DCNF) trouxe a partir daí a 

tentativa de implantação de uma mudança no perfil do curso, refletindo assim, no 

profissional a ser formado (FURTADO, 2008). Na mesma época os demais cursos da área 

de saúde também tiveram suas Diretrizes Curriculares instituídas. 

      As DCNF (2002) salientam um pensamento transformador, movido por anseios da 

sociedade, tomados por perspectivas de mudanças. Estas transformações foram 

acompanhadas pela promulgação da Constituição Brasileira de 1988, que inscreveu a saúde 

entre os direitos sociais e de responsabilidade do Estado. 

      Em 1990, o SUS (Sistema Único de Saúde), instituído pela Constituição Federal de 

1988 e regulamentado posteriormente entre outras pela lei Lei 8080/90, apontou para um 

sistema integrado de assistência à saúde e garantido pelo Estado. Seus princípios faziam 

parte da Reforma Sanitária e pressupunham uma reordenação nos serviços de saúde, 

reorganização da gestão setorial e transformações nas instituições de ensino permitindo 

assim que esses profissionais estivessem comprometidos com conceitos de competências 

políticas, científicas, éticas e humanistas (PINHEIRO, R. et al., 2006).  
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      Segundo Marin et al. (2003) os princípios do SUS podem ser classificados em 

princípios éticos/doutrinários e princípios organizacionais/operativos. Nos princípios éticos 

destacam-se: equidade, integralidade, universalidade de acesso. A equidade no acesso às 

ações e aos serviços de saúde pode ser definida para “assegurar prioridade ao acesso aos 

grupos excluídos e com precárias condições de vida, considerando as desigualdades 

decorrentes da organização social” (VASCONCELOS e PACHE, 2007). A integralidade na 

atenção à saúde caracteriza-se pelo “direito das pessoas serem atendidas no conjunto de 

suas necessidades e os serviços de saúde devem estar organizados de modo a oferecer 

todas as ações requeridas por essa ação integral” (MARIN et al., 2003, p.13). Já a 

universalidade de acesso “assegura o direito à saúde a todos os cidadãos e o acesso sem 

discriminação ao conjunto das ações e serviços de saúde ofertados pelo sistema” 

(VASCONCELOS e PACHE, 2007). Já os princípios organizacionais/operativos foram 

estabelecidos: a descentralização, a regionalização e hierarquização, e a participação dos 

cidadãos. Os princípios são interdependentes e para que aos princípios éticos sejam 

alcançados há a necessidade de que os princípios organizacionais se concretizem através 

de ações e intervenções reais. 

      Segundo Pinheiro et al. (2006, p. 230):  

“o relatório da 9ª Conferência Nacional de Saúde (1993) já recomendava a 

transformação no desenho dos cursos da área de saúde, em prol da formação 

de profissionais com uma visão integral, comprometimento social e formação 

geral capazes de fazer frente à precoce especialização dos profissionais, além 

da efetiva integração entre instituições de ensino e sistema de saúde”.  

 Cabe salientar, que entre os marcos legais que registram a necessidade de 

transformação na formação dos profissionais da área da sáude está a Norma Operacional 

Básica de recursos Humanos para o SUS (NOB-RH/SUS) de fevereiro de 2002 , resultado 

das orientações normativas das conferências de saúde, e que podem ser realçadas com as 

palavras de Saippa-Oliveira (2009, p.21): 

“Uma formulação de diretrizes curriculares para os cursos universitários da 

área deve contemplar: as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e 

demográfico das várias regiões do país; a implementação de uma política de 

formação de docentes orientada para o SUS; a formação de gestores capazes 

de romper com os atuais paradigmas de gestão e a garantia de recursos 
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financeiros e operacionais necessários ao desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão voltados à lógica da saúde enquanto direito, expressos 

na agenda do SUS’.    

    Nesse movimento, as DCNF (2002) seguiram, quase que impulsionadas, a 

implantação de um novo modelo para a formação do profissional farmacêutico. Uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde, com rigor científico e intelectual e capacitado ao exercício de atividades 

referentes aos fármacos e medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, 

produção e análise de alimentos. Com a implantação dessas novas diretrizes, esperava-se 

uma mudança radical na filosofia do ensino de farmácia nas universidades. Até então 

centrados em habilidades tecnológicas, os cursos de farmácia deveriam estar preparados 

para oferecer conhecimentos que contemplassem interdisciplinaridade da profissão, enfoque 

em problemas regionais, bem como a possibilidade de reciclagem. Para que isso 

acontecesse seria necessária uma reestruturação do projeto político pedagógico do curso. A 

pedagogia tradicional (da transmissão e do condicionamento), dos últimos tempos passou a 

não atender as expectativas do processo ensino/aprendizagem para a formação profissional 

(CACF-UNESP; 2006)! 

          A importância dada pelas DCNF (2002) ao SUS é vista em um parágrafo:  

“A formação do Farmacêutico deverá contemplar as necessidades sociais da 

saúde, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado 

de referência e contra-referência e o trabalho em equipe, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

  Em 2004, através de outra resolução, a CNE/CES de número 223, de 04 de agosto, 

dá o prazo máximo de dois anos para a implantação das DCNF 2002. Ou seja, 

considerando-se o tempo estipulado para se fazer cumprir a resolução, desde 2006, todas 

as IES já deveriam estar adaptadas ao novo modelo de formação. 

 Com o número crescente de IES e as modificações das DCNF (2002), o Conselho 

Federal de Farmácia, através de sua comissão de ensino, focalizou também a grande 

diversidade que há entre os cursos de farmácia no Brasil, e lançou duas publicações: “Os 

desafios da Educação Farmacêutica no Brasil” (FERNANDES et al., 2008) e “Modelo 
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Referencial de Ensino para uma formação farmacêutica com qualidade” (BERMOND et 

al., 2008). 

 No que se refere à publicação “Os desafios da Educação Farmacêutica no Brasil” 

(FERNANDES et al.2008, p.13), a maior evidência desse trabalho foi constatar que é 

significativo o número de IES em Farmácia que não soube trabalhar a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a inserção de etapas seqüenciais lógicas de 

estágio com programas de aprendizagem aplicáveis à realidade local. Além de outras duas 

importantes observações:  

“Melhorar a educação farmacêutica nacional para atender as necessidades da 

população. Manter o ensino e sua excelência técnica em equilíbrio com a 

relevância social, preparando o estudante para atuar na atenção básica á 

saúde e estar inserido no SUS.”  

      A segunda publicação, feita pelo CFF, é “Modelo Referencial de Ensino para uma 

formação farmacêutica com qualidade” (BERMOND et al., 2008, p.114), traz algumas 

conclusões, entre elas: 

“Um grande número de cursos mantém currículos sem alteração na sua 

essência, inviabilizando a operacionalidade social, demonstrando assim que as 

mudanças têm sido mais cosméticas do que de conteúdos”. 

      Ou seja, diversas situações foram identificadas em decorrência das DCNF 2002. 

Mesmo que estas diretrizes tenham sido amplamente discutidas anteriormente com as 

partes envolvidas, a questão prática para sua implantação parece ter gerado vários 

equívocos. Continuando com Bermond et al. (2008, p.113): 

“Não é razoável e nem desejável que as Instituições de Ensino Superior 

Farmacêuticas adotem um único modelo ideal. Isso significaria sufocar a 

dimensão de pluralidade de um currículo, em nome de uma suposta 

universalidade ou homogeneidade de conhecimentos”. 

      É preciso coerência na formação farmacêutica no país. Para que isto ocorra é 

necessário o envolvimento de todos, que de alguma maneira tenham uma correlação com o 

tema. Estão incluídos nesta esfera alunos, professores, coordenadores de curso, entidades 

de classe e profissionais atuantes no setor. Ainda com Bermond et al. (2008, p.114):  
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“A reeducação não é um processo simples. O caráter sistêmico dos modelos 

de ensino envolve a adoção de novos princípios, vinculando conhecimentos de 

base aos conhecimentos específicos para o pleno exercício da profissão”. 

      Em 07 de abril de 2009, no DOU, foi publicada a Resolução número 4 do Ministério da 

Educação (MEC), que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação a área de saúde, entre os quais o de 

Farmácia. O documento oficializa o estabelecimento de uma carga horária mínima de 4.000 

horas para o curso de graduação em Farmácia (cada hora-aula com 60 minutos), bem como 

duração de cinco anos. O CNE informou que a nova carga horária passou a vigorar no ano 

de 2010. “A carga horária mínima anterior à resolução era de 3200horas e existiam cursos 

com carga horária de aproximadamente 2800 horas, que foi resultado da ausência, até 

então, de uma regulamentação específica” (REVISTA RIOPHARMA, 2009, p. 20). 

      O CFF demonstra preocupação em relação à legalidade dos diplomas e com a 

formação dos novos farmacêuticos, e expõe o seguinte:  

“A exagerada expansão do número de faculdades tem provocado uma acirrada 

concorrência pela disputa de alunos, que nem sempre é salutar. Diminuem-se 

as cargas horárias, compactam-se programas de ensino, reduz-se o número de 

professores titulados, sacrificam-se as infra-estruturas, ofertam-se 

oportunidades para alunos transferidos entre outras facilidades” (CECY, 2009, 

p. 32). 

      “A função maior dos Conselhos é garantir que seus profissionais sejam capazes de 

atender à sociedade com competência técnica e princípios éticos”. Daí ser compreensível a 

intenção inicial do CFF em inscrever em seus quadros apenas profissionais que comprovem 

uma formação com qualidade e com coerência às DCNF. CECY (2009, p. 33) trouxe para o 

debate a discussão do artigo 14 da resolução 464 do CFF, de julho de 2007,  que impunha a 

comprovação, por parte dos formandos, de que no curso realizado fossem contemplandas 

todas as competências e habilidades descritas nas DCNF. Esta comprovação deveria ser 

realizada pela análise do projeto pedagógico e do histórico escolar pelo CFF. Caso o 

currículo fosse insatisfatório, a inscrição no conselho profissional seria negada. Esta medida 

acarretou grande insatisfação e discussão entre os egressos, pois o formando poderia ter 

concluído sua formação num curso reconhecido pelo MEC e posteriormente estaria 

impedido de exercer sua profissão pelo conselho profissional.  
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Para tentar dirimir este impasse o CFF colocou em discussão um novo projeto de 

resolução, que mantinha a análise do projeto pedagógico, e criava a inscrição com restrição, 

ou seja, o profissional atuaria nas áreas cuja formação fosse efetivamente comprovada. 

(CECY, 2009, p. 33).  

A nosso ver, ocorre assim, a instauração de um impasse legal, quando o CFF adota 

medidas que extrapolam seu âmbito. Há determinações legais para a implantação e 

acompanhamento da qualidade dos cursos das IES, e estas medidas estão sob a supervisão 

do Ministério da Educação; 

           Dentro deste contexto é pertinente o questionamento sobre as regras determinadas 

pelo Ministério da Educação e Cultura para permissão do funcionamento de cursos tão 

desnivelados em sua estrutura. 

      As regras determinantes para a qualificação dos cursos de IES, para todo o país, 

estão baseadas no CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso. Trata-se de um indicador 

criado pelo INEP, que varia de um a cinco, e indica previamente a situação dos cursos de 

graduação no país. Cursos que obtiverem CPC um e dois serão automaticamente incluídos 

no cronograma de visitas dos avaliadores do INEP. Os demais casos, ou seja, cursos com 

conceito igual ou maior que três, podem optar por não receber a visita dos avaliadores e, 

assim, transformar o CPC em conceito permanente. Cursos com conceito três são aqueles 

que atendem plenamente aos critérios de qualidade para funcionarem. Da mesma forma, 

cursos com conceito cinco são considerados cursos de excelência. O conceito permanente 

servirá como referência para subsidiar o processo de regulação dos cursos de graduação no 

país.  

      O CPC é composto por diferentes variáveis, que traduzem resultados da avaliação de 

desempenho de estudantes, infra-estrutura e instalações, recursos didático-pedagógicos e 

corpo docente. As variáveis utilizadas em sua composição foram retiradas do ENADE, 

incluindo o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e o 

questionário socioeconômico – e do Cadastro de Docentes. Os valores atribuídos a cada 

uma dessas variáveis estão explicitados no quadro:  
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Quadro nº1 Composição das variáveis do CPC 

    ENADE 40% Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

 

IDD 

 

30% 

Indicador de diferença entre o desempenho observado e o 
esperado (quanto o curso contribuiu para o desenvolvimento das 
habilidades acadêmicas das competências profissionais e do 
conhecimento específico do aluno, considerando o perfil do aluno 
que ingressa no curso). 

 

 

 

VARIÁVEIS 
DE INSUMO 

 

 

 

30% 

10,2% (infra-estrutura e instalações físicas - os equipamentos 
disponíveis são suficientes para o número de estudantes 
(práticas)). 

27,1% (recursos didático pedagógicos – os planos de ensino 
contemplam:objetivos,procedimentos de ensino e avaliação; 
conteúdo da disciplina e biografia). 

 

62,7% 

Campo 
docente 

38,9% (% de professores (no mínimo) doutores no 
curso). 

23,8% (% de professores em regime parcial ou 
integral (não horista) no curso). 

Fonte: MEC/INEP. Disponível em http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/outras/news08 21 imp.htm 

Acesso em 24/08/ 2009. Re-elaborado pela autora. 

 Os órgãos de classe demonstram suas preocupações em publicações atuais para 

uma reestruturação do modelo de formação que atenda as DCNF 2002. Na abrangência 

legal há resoluções que dão respaldo às cobranças por melhorias na formação. 

Consideramos, portanto, um momento oportuno para realização de um estudo sobre a 

formação profissional na área de farmácia hospitalar no Estado do Rio de Janeiro. 

As análises realizadas para o desenvolvimento da pesquisa 

   Assim a pesquisa pelo CPC dos cursos de farmácia de IES Estado do Rio de Janeiro 

teve início em junho de 2009. Após vários acessos ao sítio do INEP, chegou-se à  

elaboração de uma tabela com os dados do CPC de cada IES pesquisada. 

http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/outras/news08%2021%20imp.htm
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     Este resultado foi confirmado em agosto de 2009, quando o INEP divulgou a relação 

de todos os cursos e seus respectivos CPC(s). O trabalho realizado pelo INEP teve 

abrangência nacional e foi amplamente divulgado pela imprensa.  

      Para o curso de farmácia das IES do Estado do Rio de Janeiro obteve-se a seguinte 

configuração:  

 

TABELA (II) – IES do Estado do Rio de Janeiro e seus respectivos CPC(s) 

 Nome da Instituição Município Sigla CPC 

01 Centro Universitário de Barra 
Mansa  

Barra Mansa UBM 2 

02 Faculdade Bezerra de Araújo  Rio de Janeiro FABA 2 

03 Universidade Gama Filho Rio de Janeiro UGF 2 

04 Universidade Iguaçu Itaperuna UNIG 2 

05 Universidade Iguaçu   Nova Iguaçu UNIG 2 

06 Universidade Salgado de 
Oliveira- 

Niterói UNIVERSO 2 

07 Universidade Salgado de 
Oliveira- 

São Gonçalo UNIVERSO 2 

08 Centro Universitário Augusto 
Motta  

Rio de Janeiro UNISUAM 3 

09 Faculdade de Medicina de 
Campos  

Campos FMC 3 

10 Universidade do Grande Rio 
Prof. Jose de Souza Herdy 

Caxias UNIGRANRIO 3 

11 Universidade Estácio de Sá Campos UNESA 3 

12 Universidade Estácio de Sá Rio de Janeiro UNESA 3 

13 Universidade Federal 
Fluminense  

Niterói UFF 3 

14 Universidade Severino 
Sombra   

Vassouras USS 3 

15 Centro Universitário Plínio 
Leite 

Niterói UNIPLI 4 

16 Universidade Federal do Rio 
de Janeiro  

Rio de Janeiro UFRJ 4 

17 Centro Universitário Celso 
Lisboa  

Rio de Janeiro CEUCEL S/C 

 Fonte: Elaborada pela autora com dados MEC/INEP/ Indicador Preliminar 
dos Cursos de Graduação – Ano referência 2007 -  S/C – sem concluintes 

 

      Da observação dos resultados, das 17 IES, uma não possui concluinte, está 

representada na tabela pelas iniciais “S/C”. Sete IES obtiveram CPC “dois” como resultado, 

o que indica que haverá necessidade de visita dos avaliadores do quadro do INEP/MEC. 
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Outras sete IES obtiveram CPC igual a “três”. Somente duas IES obtiveram CPC igual a 

“quatro”. E nenhuma obteve CPC igual a “cinco”. Ou seja, nenhuma das 17 IES do estado do 

Rio de Janeiro, das apresentadas aqui, pode ser considerada de excelência. Por outro lado 

chama atenção o fato que dos melhores conceitos obtidos (conceito quatro) ficaram 

distribuídos entre duas IES, sendo uma privada e outra pública.  

          Além das IES citadas na TABELA (II) há ainda três IES no Estado do Rio de Janeiro 

que não apresentaram concluintes e não foram citadas pelo MEC/INEP. São elas: Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Centro Universitário 

Serra dos Órgãos (FESO) e Universidade da Associação Brasileira de Ensino Universitário 

(UNIABEU). 

   4. Objetivos 

       Objetivo geral: 

 O objetivo desta pesquisa foi analisar a formação em farmácia hospitalar nos cursos 

de graduação das Instituições de Ensino Supeior do Estado do Rio de Janeiro, com base em 

uma análise documental e na percepção dos farmacêuticos participantes da diretoria da 

SBRAFH Rio de Janeiro, sobre formação dos acadêmicos do curso de farmácia.      

 

      Objetivos específicos: 

Para auxiliar nessa pesquisa, outras variantes foram consideradas, tais como:  

 Analisar documentos sobre a formação em farmácia, mais especificamente farmácia 

hospitalar: artigos, políticas relacionadas, ementas e referênciais bibliográficos.                                                                                                                              

 Analisar a carga horária total dos cursos, 

 Analisar carga horaria da disciplina de farmácia hospitalar,  

 Analisar a carga horária prática e estágios, 

 Analisar o material encontrado nos documentos relacionando-os com as entrevistas 

realizadas,   
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5. Metodologia  

 A metodologia empregada adotou a abordagem qualitativa com dois momentos: 

análise documental e realização de entrevistas semi-estruturadas com profissionais 

farmacêuticos participantes da diretoria da SBRAFH, regional Rio de Janeiro. 

A análise documental é utilizada quando há necessidade em analisar documentos 

existentes que possam contribuir para a realização da investigação (KAHLMEYER-

MERTENS et al, 2007). 

Tendo em vista o objeto de estudo e mediante os objetivos gerais e específicos, a 

opção pela análise documental apresentou-se coerente, tendo sido feita através de pesquisa 

das grades curriculares, dos projetos pedagógicos, das ementas e das referências 

bibliográficas de cada IES disponível para a disciplina de farmácia hospitalar. Esse material 

foi obtido através de disponibilidade, via internet, no site de cada Instituição de Ensino 

Superior. Para Olabuenagla e Spiuza (1989, apud TOGNOLI, 2006, p.75) “a leitura desses 

documentos deve ser total e completa, e sendo assim não basta captar apenas o conteúdo 

manifesto do texto, deve-se levar em conta o seu conteúdo latente”. O olhar sobre o 

conteúdo encontrado nos documentos foi preferencialmente qualitativo. 

A pesquisa qualitativa tem sua origem na antropologia, e é um método atualmente 

incorporado à pesquisa em saúde, como uma ciência interpretativa (Da MATTA, 1987). A 

apropriação da antropologia por profissionais de saúde, no Brasil, apresenta-se como um 

movimento complexo e recursivo de troca de saberes entre profissionais em busca de 

conhecimentos. E traz como resultado a legitimidade desta ciência, sob o olhar das 

instituições, dos gestores e dos profissionais do setor saúde, que já buscam na sua 

presença a análise das realidades sanitárias (MINAYO, 2005). 

Na pesquisa qualitativa é relevante o estudo das relações sociais devido ao 

incremento da diversificação das formas de vida. Essa diversificação exige uma nova 

sensibilidade para o estudo empírico dessas questões. A consideração das análises dos 

significados subjetivos da experiência diária e a das análises dos discursos e narrativas 

tornam-se peças importantes para este estudo (FLICK, 2009).   
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 A aproximação da área de formação com o campo de trabalho foi uma preocupação 

presente e que culmimou na realização das entrevistas semi-estruturadas com profissionais 

farmacêuticos participantes da diretoria da SBRAFH, regional Rio de Janeiro   

A SBRAFH é uma sociedade profissional criada em 2005, com sede em São Paulo e 

que recentemente, no dia 18 de setembro de 2010, deliberou sobre a criação de uma 

regional no Rio de Janeiro, com eleição para os participantes da diretoria da nova unidade, 

que é composta por seis farmacêuticos. A escolha de seus participantes como elementos 

chaves para serem entrevistados neste projeto de pesquisa, tem como justificativa estarem 

estes profissionais envolvidos em profundidade com o compromisso profissional e realização 

de processos que determinam os possíveis caminhos que a profissão irá trilhar. As 

entrevistas, marcadas com antecedência, em local designado pelo entrevistado.  

Foi elaborada a aplicação do roteiro de entrevista semi-estruturado em uma entrevista 

piloto para que fossem realizados os ajustes necessários. 

No roteiro semi-estruturado de entrevista, constaram questões sobre a percepção do 

profissional quanto à formação desenvolvida atualmente em farmácia hospitalar, no que diz 

respeito às DCNF de 2002 e as diretrizes do SUS, assim como a coleta de sugestões para o 

bom desenvolvimento da formação profissional na área (Anexo A).  

Posteriormente, foram realizadas entrevistas individuais com os profissionais 

farmacêuticos participantes da SBRAFH seccional Rio de Janeiro, precedidas da entrega e 

solicitação de assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecioa (ANEXO B). 

Foram realizadas seis entrevistas, utilizando-se para isto um gravador, em locais pré-

agendados com os entrevistados, no período de junho a julho de 2011. Imediatamente após 

a realização de cada entrevista, deu-se sequência ao procedimento de transcrição do 

material gravado, pela pesquisadora. Ao final dessa etapa realizamos a análise qualitativa 

das entrevistas aproximando os dados obtidos ao material elaborado anteriormente para a 

fundamentação teórica. Para manter a confidencialidade dos entrevistados foram utilizadas 

letras do alfabeto grego (Alfa, Beta, Gama, Delta, Épsilon e Omega) para suas designações. 

Quanto ao critério de inclusão e exclusão dos participantes na pesquisa, foi 

considerado critério para inclusão para as entrevistas realizadas, ser participante da diretoria 
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da SBRAFH, regional Rio de Janeiro. O critério de exclusão foi o participante não querer 

participar da entrevista.       

     Utilizando o roteiro para entrevista semi-estruturada e com a visão da totalidade das 

respostas feita através da leitura e releitura do material, chegou-se a um ordenamento em 

categorias temáticas, objetivando a análise dos dados obtidos. Assim sendo, foram 

identificadas quatro categorias: 

1) Percepção do entrevistado sobre o ensino de FH  

2) Percepção do entrevistado quanto as IES seguirem as DCNF 2002 

3) Percepção do entrevistado quanto as IES discutirem as diretrizes do SUS 

4) Sugestões feitas 

O relato da trajetória das modificações ocorridas, desde o projeto inicial até o projeto 

que foi efetivamente realizado, mostra como o caminho da pesquisa assumiu novos espaços 

e delineamentos na medida em que outras interfaces passaram a estar presentes no 

contexto. O projeto inicial apresentado e aprovado na seleção do Mestrado em Saúde 

Coletiva da UFF em novembro de 2009 trazia como proposta, uma pesquisa qualitativa 

através de um estudo de caso comparativo em duas IES do Estado do Rio de Janeiro, sendo 

uma IES privada e uma IES pública. O critério utilizado para escolha dessas IES foi a nota 

atribuída pelo CPC. As duas instituições escolhidas possuiam o maior CPC, igual a 4, em 

relação as outras que apresentavam CPC 3 ou 2, conforme tabela II. O estudo seria o 

acompanhamento da disciplina de Farmácia Hospitalar nas duas IES por um semestre. 

Partiu-se para o contato, ainda que informal, para conhecer a disponibilidade das Instituições 

em participarem do projeto. Na IES pública houve acolhimento da proposta e muita 

disponibilidade na participação. Porém o mesmo não foi observado na instituição privada, 

onde foi percebido pela pesquisadora, a impossibilidade de continuidade do contato.  

O projeto apresentado no momento da qualificação, então, se delineou por um estudo 

somente na IES pública. As buscas iniciais seriam revertidas para um aprofundamento nesta 

única instituição, através de um estudo de caso, utilizando como metodologia a pesquisa 

qualitativa. 
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Após as sugestões apresentadas pela banca examinadora, optou-se pelo 

realinhamento do projeto reestruturando-o para os moldes em que foi desenvolvido, ou seja, 

uma pesquisa qualitativa com uma análise documental aliada a análise de entrevistas semi-

estruturadas.  

        

 Procedimentos éticos 

Sob o ponto de vista ético, esta pesquisa respeitou a legislação vigente, através da 

resolução 196/96, assim como decisões da CONEP (Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa) e CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), visando a assegurar os direitos e deveres 

que dizem respeito aos sujeitos da pesquisa e à comunidade científica. 

 O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), sob protocolo número 323/10, em 16/11/2010, 

e aprovado para realização em 17/12/2010 com Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE): 6134.0.000.258-10.  

Dentro da área de saúde, toda pesquisa deve ser amparada e respaldada no 

consentimento informado. Segundo Goldim (2000, p. 82), “também pode ser denominado de 

termo de consentimento livre esclarecido (resolução 196/96 e 251/97)”. 

Neste projeto foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi 

enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, sob a forma 

de modelos. O modelo constante no anexo B para participação das entrevistas semi-

estruturadas aos participantes da diretoria da SBRAFH, regional Rio de Janeiro.  

  Os profissionais farmacêuticos tiveram a liberdade de participarem ou não da 

pesquisa. Estes também puderam negar-se a responder a qualquer pergunta específica ou 

decidir em qualquer momento não mais participar da pesquisa e dar por encerrada sua 

participação em qualquer momento da mesma. Também foi garantida a confidencialidade do 

conteúdo das respostas, ou seja, não houve identificação em qualquer momento da 

divulgação dos resultados da pesquisa. 
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Todo o material obtido durante a pesquisa (documentos, transcrições e gravações das 

entrevistas) será mantido sob a guarda da pesquisadora por um período de cinco anos. 

 

6. Apresentação e discussão dos resultados 

A metodologia empregada adotou abordagem qualitativa, com duas etapas: a análise 

documental sobre dados obtidos das IES e entrevistas semi-estruturadas realizadas com a 

diretoria da SBRAFH, seccional Rio de Janeiro que possui em sua totalidade seis 

profissionais, ocupando cargos de presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretarios e 1º e 2º 

tesoureiros. E assim para elaboração do resultado e discussão do estudo obtido, foi dividido 

em dois momentos:  

Momento 1 - Análise documental, onde foram analisadas as informações sobre carga 

horária total dos cursos de farmácia das IES do Estado do Rio de Janeiro, carga 

horária da disciplina de farmácia hospitalar, ementas disponíveis e bibliografia 

recomendada. Todo material analisado foi obtido através da busca nos sites das 

instituições disponíveis na Internet. 

Momento 2 - Realização das entrevistas, com os profissionais pertencentes à diretoria 

da SBRAFH, seccional Rio de Janeiro, seguida de análise.  

Momento 1 – análise documental 

A análise documental consiste em um método investigativo com coleta e análise de 

conteúdo dos dados. Na coleta é possível discutir aspectos como localização, natureza e 

seleção. Por outro lado, na análise dos conteúdos aborda-se um conjunto de procedimentos 

para interpretação do material a ser investigado (CALADO, 2005). Foi adotado o conceito de 

documento como sendo “todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram 

como indícios de sua ação e que podem revelar suas idéias, opiniões e formas de atuar e 

viver” (SILVA et al, 2009 p. 4554).    

Segundo Pimentel (2001) as pesquisas documentais são constituídas de três fases, 

quer sejam: a coleta dos dados, a organização do material coletado e a análise documental. 

Flick (2009) afirma que o tipo mais comum de dado qualitativo utilizado é o texto. Uma 

especificidade da pesquisa qualitativa é a união entre os processos de coleta e análise dos 
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dados, pois a coleta e análise dos primeiros dados podem sugerir novas questões e 

perguntas para a pesquisa. 

 No processo de reflexão sobre o ensino de farmácia hospitalar, foi utilizado como 

fonte para a busca dos documentos, as páginas eletrônicas disponíveis nos sites das IES. 

Antes, porém, julgou-se necessário saber sobre o contexto que vislumbrou as 

reformas para os currículos dos cursos de saúde do Brasil, assim como a publicação das 

DCNF em 2002. Trazer para discussão os conceitos que os termos “currículo” e “disciplina” 

podem assumir, e associar ao processo de formação do farmacêutico. 

Até a promulgação da lei 9394, em 1996, que trata das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), os cursos superiores guiavam-se pelo currículo mínimo, onde 

a técnica e o instrumental eram priorizados. O currículo mínimo caracterizava-se por 

questões como fragmentação do eixo formador, dicotomia entre teoria e prática e 

desarticulação entre conteúdos e disciplinas além da utilização de práticas pedagógicas 

tradicionais. Com a LDBEN a graduação passa a ser interpretada como uma etapa inicial da 

formação, gerando um profissional reflexivo e considera sempre um posterior processo de 

educação continuada. Assim através da LDBEN os currículos mínimos foram substituídos 

pelas DCN (ARAUJO e PRADO, 2008).  

Em 1997 iniciou-se o processo de discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) através de convocação das IES pelas Comissões de Especialistas em Ensino (CEE) 

a apresentarem propostas a serem encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação 

(CNE). Os debates tomaram corpo através de encontros, seminários e discussões por meio 

eletrônico (SANTANA   et al., 2005). 

Para a construção das DCN foram utilizadas as seguintes referências: a Constituição 

Federal de 1988; a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (nº 8.080 de 19/9/1990); a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394 de 20/12/1996); a Lei que aprova o 

Plano Nacional de Educação (nº 10.172 de 9/1/2001); o Parecer da CES/ CNE (nº 776/97 de 

3/12/1997); o Edital da SESu / MEC nº 4/97 de 10/12/1997; o Parecer da CES/ CNE nº 

583/2001 de 4/4/2001; a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, da 

Conferência Mundial sobre o Ensino Superior – ocorrida em Paris no ano de 1998 e 

promovida pela UNESCO (DELORS, 1999); o Relatório Final da 11ª Conferência Nacional 



41 

 

de Saúde, realizada de 15 a 19/12/2000; o Plano Nacional de Graduação do ForGRAD de 

maio/ 1999; os Documentos da OPAS, OMS e Rede UNIDA e os instrumentos legais que 

regulamentam o exercício das profissões da saúde (MARANHÃO, s/d in SANTANA et al, 

2005). 

Uma das metas das DCN é conferir maior autonomia às IES na definição dos 

currículos de seus cursos. Para isso, explicitam as competências e habilidades que devem 

ser desenvolvidas por meio de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das 

demandas sociais, no qual a graduação constitui etapa inicial de formação no processo de 

educação permanente (SANTANA et al, 2005).  

Ressaltamos que atualmente os termos “competências” e “habilidades” vêm sendo 

utilizados amplamente na área de Formação em Saúde, a partir da elaboração das DCN, 

embora não exista consenso no campo Educacional sobre isso. Existem outras propostas 

conceituais para descrever o que se espera dos profissionais de saúde formados nos cursos 

de graduação. Consideramos que esse seja um campo fértil para o debate, porém não 

abordaremos tal dilema neste trabalho.  

A concepção das Diretrizes Curriculares teve como alicerce quatro pilares da 

educação contemporânea, a saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

e aprender a ser, apresentados por Delors num encontro da UNESCO (ARAUJO; PRADO 

2008). 

O ensino farmacêutico no Brasil passou por várias etapas de busca de alterações e 

uniformizações curriculares, resultando em três modificações curriculares ocorridas em 

1962, 1969 e 2002 (LEITE et al , 2008). 

Com as Diretrizes Curriculares Nacionais houve uma alteração significativa para o 

perfil do profissional a ser formado. As habilitações, presentes nos currículos anteriores - 

bioquímica, indústria e alimentos - deixaram de existir. O âmbito de formação passou a 

abranger todas as áreas das ciências farmacêuticas. O caráter tecnicista deu lugar à 

formação de um profissional com conhecimentos técnicocientíficos, permeados de 

atividades de caráter humanístico, com capacidade de criticar, refletir e ser um agente de 

mudanças. As novas abordagens implicam saberes e competências diversas especialmente, 
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preparar o futuro profissional para assumir as mudanças que o momento exige (BERMOND 

et al., 2008). 

Se pelo currículo mínimo seus domínios estavam a cargo de saberes voltados para o 

olhar tecnicista, a partir das DCNF espera-se um profissional com uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva devendo atuar em todos os níveis de atenção a saúde e 

integrado e conhecedor do sistema de saúde do país, o SUS (LEITE et al., 2008). 

No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, as DCNF apresentam um 

modelo flexível que se confronta com as estruturas hierárquicas e autoritárias anteriores, 

que estavam presentes no currículo mínimo. A mudança para a formação desse novo 

profissional farmacêutico foi baseada em movimentos anteriores. Entre esses estão a 

Reforma Sanitária Brasileira, que nasceu na segunda metade dos anos 70, com 

representação de entidade Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CBES) e Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), com desejo crescente de 

liberdade democrática contra a ditadura militar, presente desde 1964 (SANTOS, 2009). 

  Pelas DCNF, o curso de farmácia deve possuir conteúdos essenciais, que são: 

ciências exatas, ciências biológicas e saúde, ciências humanas e sociais e ciências 

farmacêuticas. Autores como Araujo e Prado (2008) associam esses quatro conteúdos 

essenciais aos quatro pilares da educação contemporânea denominado por Delors. 

 

Nas DCNF (2002) a formação do farmacêutico tem por objetivo dotar o profissional de 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

gerais: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento, e educação permanente.  É também preconizado que os conteúdos 

essenciais devem estar devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do 

cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. 

Esses conteúdos devem contemplar: 

I - Ciências Exatas - incluem-se os processos, os métodos e as abordagens físicos, 

químicos,matemáticos e estatísticos como suporte às ciências farmacêuticas; 

II - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 

moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 

tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, microbiológicos, 
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imunológicos, genética molecular e bioinformática em todo desenvolvimento do processo 

saúde-doença, inerentes aos serviços farmacêuticos; 

III - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas imensões 

da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes 

sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais e conteúdos 

envolvendo a comunicação, a economia e gestão administrativa em nível individual e 

coletivo, como suporte à atividade farmacêutica; 

IV - Ciências Farmacêuticas – incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados com 

a pesquisa e desenvolvimento, produção e garantia da qualidade de matérias primas, 

insumos e produtos farmacêuticos; legislação sanitária e profissional; ao estudo dos 

medicamentos no que se refere à farmacodinâmica, biodisponibilidade, farmacocinética, 

emprego terapêutico, farmacoepidemiologia, incluindo-se a farmacovigilância, visando 

garantir as boas práticas de dispensação e a utilização racional; conteúdos teóricos e 

práticos que fundamentam a atenção farmacêutica em nível individual e coletivo; conteúdos 

referentes ao diagnóstico clínico laboratorial e terapêutico e conteúdos da bromatologia, 

biosegurança e da toxicologia como suporte à assistência farmacêutica. 

       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 (DCNF 2002). 

       Para aprofundar o tema abordado, considerou-se importante ampliar a discussão 

sobre os conceitos de currículo e disciplina, visto que nossa análise centra-se no tema de 

farmácia hospitalar, que está inserida nas estruturas curriculares dos cursos de farmácia, 

alterados pela DCNF, nas IES do Estado do Rio de Janeiro. 

      A discussão sobre o tema currículo tem sido abordada por diversos autores. A 

apresentação de algumas visões que confluem em um mesmo sentido neste estudo salienta 

uma forma mais abrangente de perceber o campo a ser discutido. 

      Para Araujo e Prado (2008, p. 103) o currículo pode ser um “conjunto de experiências 

ou objetivos a serem atingidos, conjunto de habilidades e valores, conjunto de conteúdos a 

serem avaliados, ou ainda contribuição para formar identidades. Deve ser entendido como 

um conceito amplo, que não deve ser desvinculada do contexto social” 
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Para LEMOS (2005) o currículo deve ser visto como uma “realidade dialética, 

construída e superada por seus diferentes atores”. Para a autora o fato das diferenças 

estarem presentes de modo tão marcantes no mundo atual surge a “necessidade da 

formação de cidadãos que questionem a realidade instituída e pensem e criem novas formas 

de existência coletiva”. 

Para Moreira e Silva (2009, p.08), o “currículo não é um elemento inocente e neutro 

de transmissão desinteressada do conhecimento social”. E vai mais além quando considera 

que o “curriculum está implicado em relação de poder, na transmissão de visões 

particuçlares e interessadas. Tendo uma história, vinculada a forma específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação”.   

Koifman (1998 p.42), em concordância com Tadeu (2009) salienta, ainda, que “a 

formulação dos currículos não são neutras, nem muito menos produtos assépticos da 

elaboração e instrumentação de técnicas. Representam, sim, o resultado sintético de um 

processo de debate ou, muitas vezes, uma silenciada e oculta luta entre posicionamentos, 

interesses e projetos sociais, políticos, culturais e pedagógicos opostos e, muitas vezes, 

antagônicos. O processo de definição das políticas curriculares não é unívoco nem isento de 

contradições e tensões”. 

Associando os pensamentos e conceitos sobre currículo à implantação das Diretrizes 

Curriculares no Curso de Farmácia, que preconizou uma mudança total no profissional a ser 

formado, pode-se concordar com os autores citados, pois muitas dificuldades surgiram na 

interpretação e aplicação das DCNF, gerando vastas discussões e tensões na área do 

ensino farmacêutico (LEITE et al., 2008). 

Bermond et al.(2008 p.16), quando reportam-se aos cursos de farmácia no Brasil, 

consideram que os modelos de ensino vigentes nas Instituições de Ensino Superior  pouco 

refletem as necessidades de mudança e também não vislumbram as repercussões futuras 

das transformações que são necessárias, e ainda afirmam que “os processos de 

transformação social exigem criação de pontes de conhecimentos por meio de edificação 

contínua destes e a aplicabilidade profissional.”  

  E quanto à disciplina, quais conceitos poderiam ser aplicados para a denominação de 

discussão de “disciplina”? Focalizando o campo pedagógico o termo “disciplina indica as 
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atividades de ensino ou o ensino de uma área do conhecimento, instaurando a ênfase em 

informações isoladas que passam a valer por elas mesmas, e não por sua capacidade de 

ajudar o homem a compreender o mundo, sua realidade e a posicionar-se diante de seus 

problemas vitais e sociais” (Luck, 2001, in ALBUQUERQUE 2009 p.264). 

Para Albuquerque (2009) esta compartimentalização existente nos cursos de 

graduação em saúde reflete no profissional em formação, gerando um profissional instituído 

sobre um paradigma reducionista e fragmentado. O autor sugere a interdisciplinaridade e a 

complexidade como formas de transpor a organização disciplinar disposta atualmente. 

Este pensamento é reforçado por Saippa-Oliveira, Koifman e Pinheiro (2006, p.213) 

que concordam que “as disciplinas pensadas de modo compartimentalizado conferem 

caráter unidimensional aos conhecimentos, criando uma visão reduzida e recortada de 

determinada temática”. 

Após as reflexões apresentadas sobre as DCNF e sua implantação; sobre o 

pensamento ampliado nos conceitos de currículo e o tom restritivo dado ao termo disciplina, 

pode-se então, com ampliação do olhar, retornar ao movimento de observação dos dados 

encontrados, assim como foi chegar até eles.  

No  momento da pesquisa que se refere à realização da análise documental, ocorreu 

no mês de outubro de 2011 onde foram acessadas as vinte páginas eletrônicas, referentes 

as vinte IES que ofertam o curso de farmácia no Estado do Rio de Janeiro. 

Nas páginas eletrônicas as buscas foram pela carga horária total do curso de 

farmácia, estrutura curricular, projeto político pedagógico, oferta da disciplina de farmácia 

hospitalar, carga horária da disciplina de farmácia hospitalar, localização na estrutura 

curricular, ementa da disciplina, referências bibliográficas e carga horária de estágio em 

farmácia hospitalar ofertada. 

Utilizou-se como referencial para análise a proposta apresentada pelo CFF, em 2008, 

na publicação “Modelo Referencial de Ensino para uma Formação Farmacêutica com 

Qualidade” que indicou os seguintes parâmentros de conteúdo programático, como sugestão 

para a disciplina de farmácia hospitalar: 

Teórico 

1. Humanização das relações farmacêutico/paciente  
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1.1 Acolhimento  

1.2 Integração farmacêutico/equipe multiprofissional no âmbito hospitalar 

2. Organização hospitalar. 

2.1 Atendimento à saúde: níveis primário, secundário e terciário  

2.2 O hospital: histórico, definição e funções, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) 2.3 Classificação dos hospitais 

2.4 Organização administrativa e técnica  

3. Planejamento e gestão hospitalar: requisitos técnicos construtivose funcionais, recursos 

financeiros e humanos  

4. Controle de estoques e armazenamento de materiais e medicamentos  

5. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT): seleção e padronização de materiais e 

medicamentos 

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

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Comissão de Suporte Nutricional (CSN)e Comissão 

de Parecer Técnico (CPT)  

7. Sistemas de distribuição de medicamentos  

8. Manipulação farmacêutica hospitalar  

9. Farmácias-satélites  

10. Legislação  

11. Objetivos e perspectivas de implantação e desenvolvimento da farmácia clínica  

12. Objetivos e perspectivas de implantação e desenvolvimento da atenção farmacêutica  

13. Elaboração de perfil farmacoterapêutico de pacientes.  

14. Acompanhamento farmacêutico a pacientes hospitalizados 

15. Monitorização terapêutica de pacientes  

16. Participação do farmacêutico em situações de emergência: intoxicações 

17.Participação do farmacêutico em projetos de pesquisa clínica  

18. Aconselhamento farmacêutico ao paciente: orientação e educação  

19. Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM)  

Prático 

1. Manipulação farmacêutica hospitalar: misturas intravenosas, nutrição parenteral, 

quimioterapia antineoplásica, saneantes, outras formas farmacêuticas para fins diagnósticos 

e Terapêuticos 

2. Elaboração de perfil farmacoterapêutico de pacientes 

3. Acompanhamento farmacêutico a pacientes hospitalizados  
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4. Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM): elaboração e provimento de 

informações sobre medicamentos  

5. Sistemas de distribuição de medicamentos  

6. Farmácias-satélites  

7. Objetivos e perspectivas de implantação e desenvolvimento da farmácia clínica 

8. Objetivos e perspectivas de implantação e desenvolvimento da atenção farmacêutica 

9. Monitorização terapêutica de pacientes  

10. Participação do farmacêutico em situações de emergência: intoxicações  

11. Participação do farmacêutico em projetos de pesquisa clínica  

12. Aconselhamento farmacêutico ao paciente: orientação e educação.             

Como forma de obtenção de dados para análise foi considerada a busca, nas 

ementas disponíveis da disciplina de Farmácia Hospitalar, por termos-chave tais como: 

humanização das relações farmacêutico/paciente, acolhimento, integração 

farmacêutico/equipe multiprofissional no âmbito hospitalar. Estes  termos-chave encontram-

se descritos no Modelo Referencial de Ensino para uma Formação Farmacêutica com 

Qualidade, para a disciplina de Farmácia Hospitalar e foi utilizado aqui como padrão, além 

destes termos serem coerentes com as DCNF, com o SUS e com a linha de discussão que 

este estudo propõe.  

Os resultados: 

 Com os dados obtidos foi possível elaborar uma tabela, com as várias informações 

obtidas. Dessa forma listamos: a carga horária total (CHT) do curso de farmácia oferecida 

pela IES, a presença ou não da estrutura curricular (EC), do projeto político pedagógico 

(PPP), e da disciplina de farmácia hospitalar (FH), assim como sua carga horária (FHT).  

A relação entre a carga horária total do curso e a carga horária da disciplina foi 

calculada, em percentual, e encontra-se disponível na coluna (T/dis%). A localização (Loc) 

da disciplina na estrutura curricular também poderá ser obtida diretamente. Foi compilada a 

disponibilidade das ementas (EME), a busca por termos-chave (Tchave) e a existência de 

referências bibliográficas (Rbib), além da oferta por estágio, considerando inclusive a carga 

horária (CHEst). Cruzando dados de uma coluna com outra ou mais, podem-se obter 

informações gerais sobre o ensino da disciplina ofertada pelas IES do Estado do Rio de 

Janeiro. 
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TABELA (III) -     IES do Estado do Rio de Janeiro e diversos dados para análise 

 IES CHT EC PPP FH CHd T/dis% Loc EME TChave Rbib CHEst 

1 Ufrj 4590 Sim Sim Sim 30 1,1 8º Sim Sim Não 90 

2 Uff 5400 Sim Não Sim 36 3,6 8º Sim Não Não 160 

3 Unigranrio Nd Nd Nd Sim Nd Nd Nd Não Não Não Nd 

4 Unesa 4319 Sim Não Sim 80 1,8 7º Não Não Não Nesp 

5 Unig 4200 Sim Não Sim 40 0,9 6º Sim Não Não 120 

6 Ubm 4000 Sim Não Sim 60 1,5 7º Não Não Não Nesp 

7 Uss 4194 Sim Sim Sim 50 1,19 5º Sim Sim Não Nesp 

8 Faba 4460 Sim Não Nd Não Não Não Não Não Não Não 

9 Unisuam 4620 Sim Não Sim 40 0,86 4º Não Não Não Nesp 

10 Ugf Não Sim Não Sim Nd não 5º Não Não Não Nesp 

11 Fmc 5624 Sim Não Sim 68 1,45 7º Sim Não Sim Nesp 

12 Universo 4050 Sim Não Sim 30 0,74 6º Não Não Não 105 

13 Unipli Nd atua
liz 

Não Sim Nd Não 8º Não Não Não Nesp 

14 Ceucel 4248 Sim Não Sim 80 1,9 10 Não Não Não 120 

15 Ifrj 5238 Sim Sim Sim 54 1,0 8º Sim Não Sim Nesp 

16 Feso 4004 Sim Sim Sim 50 1,2 5º Não Não Não Nesp 

17 Uniabeu 4240 Sim Não Sim 40 0,94 5º Não Não Não Nesp 

18 Uezo 5420 Sim Sim Sim 60 0,90 5º Sim Sim Sim Nesp 

19 FJS Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

20 UFRuralRJ Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

Fonte: elaborada pela autora em 10/11. 

 
 
 
Legenda: CHT=carga horária total do curso                  EC=estrutura curricular 
                PPP=projeto político pedagógico                   FH=farmácia hospitalar 
                CHd=carga horária da disciplina                    EME=ementa 
                Loc=localização na estrutura curricular          Rbib=referência bibliográfica 
                TCh=Termo-chave                                          CHEst= carga horária estágio 

                T/dis(%)=carga horária disciplina/carga horária total do curso 

Nd-não disponível esta informação na página da IES 

nesp-não especificado       

atualiz = em atualização 
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          Quanto à análise da carga horária total dos cursos de farmácia das IES do Estado do 

Rio de Janeiro, das vinte instituições, cinco não disponibilizaram esta informação nas 

páginas eletrônicas. Das quinze analisadas, observou-se que a instituição com menor carga 

horária total apresentada foi com 4000horas, enquanto a maior apresentou 5420horas. Isto 

representa uma diferença de 1420horas. 

       Segundo a resolução número 4 do MEC, de 7 de abril de 2009, que dispõe sobre 

carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação na área de saúde, a carga horária mínima para os cursos de graduação em 

farmácia é 4.000 horas (cada hora-aula com 60 minutos), bem como duração de cinco anos, 

e estava prevista para entrar em vigor no ano de 2010 (BRASIL, 2009). 

“A carga horária mínima anterior à resolução era de 3200 horas e existiam 

cursos com carga horária de aproximadamente 2800 horas, que foi resultado 

da ausência, até então, de uma regulamentação específica” (REVISTA 

RIOPHARMA, 2009, p. 20). 

           Considerando a resolução acima e os dados obtidos pela pesquisa, das vinte IES, 

quinze delas estão de acordo com a resolução. É fato citar que no inicio do estudo, foi 

encontrada IES ofertando o curso com carga horária total inferior a 4000h. Observa-se então 

que a resolução foi um passo importante para equiparação dos cursos, no que se refere à 

carga horária total, onde é esperado que essa carga horária seja efetivamente cumprida em 

termos quantitativos e qualitativos. 

           Outra questão que nos parece pertinente se refere à diferença da carga horária total 

do curso de farmácia, entre as IES, que chegou a ser de 1420 horas, que representa 35,5%. 

Questionamos: podemos afirmar que um aluno sairá mais qualificado por ter cursado em 

uma instituição com uma carga horária maior?  E, ainda, no que se refere à natureza 

jurídica, a IES com maior carga horária pertence a uma Instituição pública e a com menor 

carga horária a uma instituição privada. Qual seria a relação entre os dois dados? Ou será 

que esse é apenas um dado casual? 

           Quanto à estrutura curricular, das vinte IES pesquisadas, quinze apresentaram sua 

estrutura curricular em suas páginas eletrônicas. Em uma delas foi encontrada a designação 

“em atualização”. Em quatro delas, esta informação não está disponível. A disposição das 
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estruturas curriculares (ou matriz curricular, ou grade curricular, de acordo com a instituição) 

das quinze instituições onde se obteve esta informação foi variada. A grande maioria, ou 

seja, onze delas somente descreveram seriadamente os períodos com as respectivas 

disciplinas. Desta maneira não é possível identificar a relação entre as disciplinas. Outras 

duas instituições apresentaram sob a forma de diagrama em preto e branco, dispondo as 

disciplinas em sequência associada ao período, demonstrando as interdependências entre 

elas. Este modelo é bem comum na apresentação do currículo antigo, ou seja, anterior à 

DCNF. Outras tres instituições utilizaram além do diagrama, a utilização de cores 

identificando áreas afins, tornando-os mais próximos do modelo proposto pelo padrão aqui 

utilizado, além de parecer ser o mais próximo de realizações efetivas de mudanças. Cabe 

notar que destas duas últimas, uma é pública e outra é privada. 

           Com respeito à apresentação do projeto pedagógico, das vinte instituições 

observadas, cinco disponibilizaram seus projetos pedagógicos. Os projetos são bastante 

extensos e elaborados. Todos, com produção de versões bem recentes, com data dos anos 

de 2007 a 2011. Possuem, de modo geral, apresentação do curso de farmácia, 

contextualização, justificativa, objetivos, perfil do egresso, organização curricular, sistema de 

avaliação, descrição das instalações físicas e laboratórios, seção de informática, ementas e 

referencial bibliográfico. Cabe salientar a observação da semelhança entre eles, tendo em 

vista tratarem do mesmo obejto, no caso o curso de farmácia.    

           A presença da disciplina de farmácia hospitalar foi encontrada em dezessete IES. Em 

três instituições não foi possível obter essa informação. Talvez em duas delas, tal fato possa 

ser explicado pela recente implantação do curso. Na fase de estudos preliminares, para a 

realização desta pesquisa, em 2009, essa mesma busca foi feita e constatou-se que uma 

das instituições não ofertava a disciplina de farmácia hospitalar. Isto demonstrava a 

possibilidade de haver um profissional formado, apto a assumir funções e responsabilidade 

técnica por uma farmácia hospitalar sem ter tido a disciplina em seu curso. Pelos dados 

obtidos durante a pesquisa, essa situação não foi deflagrada no material levantado nas 

dezessete instituições estudadas. Não se deve desconsiderar que em três instituições a 

informação específica não estava disponível.  

           A carga horária da disciplina de farmácia hospitalar foi encontrada em quatorze das 

vinte instituições pesquisadas, variando entre trinta e oitenta horas. Pode-se chegar a uma 

média de carga horária de cinquenta e uma horas. Poderia ser classificada esta carga 
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horária como razoável? Ideal? Ou simplesmente satisfatória? Uma resposta para esta 

pergunta pode ser encontrada na fase qualitativa desta mesma pesquisa, quando há 

sugetões feitas sobre os profissionais da diretoria da SBRAFH-Rio de Janeiro. É importante 

especificar que esta pesquisa destinou-se somente a disciplina teórica. Não foi possível 

obter carga horária destinada às aulas práticas. 

           A criação de um indicador foi uma maneira para adotar parâmentros sobre a carga 

horária destinada à disciplina de farmácia hospitalar, em relação à carga horária total do 

curso de graduação. Para isto, foi utilizada uma regra de três simples. Os dados são 

apresentados na tabela na coluna denominada (T/dis%). Este valor variou entre 0,6% a 

1,8% da carga horária total do curso e representa 36 horas e 80 horas respectivamente. A 

instituição com valor igual a 0,6% apresentou uma carga horária total grande em relação à 

carga horária da disciplina, enquanto a instituição que apresentou o valor igual a 1,8% 

destinou uma carga horária maior para a disciplina em questão. A instituição onde a carga 

horária da disciplina possui menor valor se trata de instituição pública e a que possui maior 

valor é uma instituição privada. Mais uma vez salienta-se que a pesquisa destinou-se 

somente a disciplina teórica, e isto pode ser um ponto de fragilidade, já que a parte prática 

não está sendo considerada até este momento. 

           Considerando que 4% de profissionais farmacêuticos, com inscrição ativa nos 

conselhos regionais, se dedicam ao trabalho na área de farmácia hospitalar, não seria 

aconselhável uma maior carga horária destinada para a formação nessa área? É válido 

considerar que a farmácia hospitalar tem se mostrado em franca expansão, e que o 

farmacêutico pode atuar em várias funções no hospital, desde as que se referem à clinica e 

ao paciente, às que se referem à logística e licitações entre outras (SBRAFH, 2010). 

           Das vinte instituições pesquisadas obteve-se a informação sobre a localização da 

disciplina na estrutura curricular em dezesseis delas. Nas quatro restantes, este dado não 

estava disponível. Pode-se encontrar a disciplina de farmácia hospitalar desde o quarto 

período até o décimo período. Percebe-se, por este exemplo, uma possibilidade bem ampla 

de variação das disciplinas nas estruturas curriculares.  

            A ideia da busca pela ementa está associada, também, à busca pelos termos-chave 

presentes na própria ementa. Das vinte instituições, sete apresentaram a ementa da 

disciplina. Foram encontradas ementas bastante completas, destacando os diversos temas 
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da farmácia hospitalar, assim como a presença de ementas originalmente sucintas. Os 

pontos abragentes, focados por elas, foram: o hospital, a logística, farmacovigilância, 

comissão de infecção hospitalar entre outros. Uma das disciplinas possui a denominação de 

farmácia hospitalar e atenção farmacêutica, com isso houve a percepção da carga horária 

estar dividida entre os dois temas, o que é reforçado com a apresentação da ementa, onde a 

presença dos dois focos está claramente representada. Por outro lado, foi observada uma 

repetição de expressões nas ementas, o que foi sugestivo de simples reprodução de um 

material pronto, sendo utilizado com poucas modificações por outras instituições.  

           Foram considerados os seguintes termos-chave: “humanização”, “acolhimento” e 

“relação multiprofissional”, pois esses termos estavam presentes no modelo referencial 

utilizado como padrão e, das sete IES que apresentaram as ementas, três apresentaram 

algum dos termos na ementa da disciplina de farmácia hospitalar. Vale salientar que  outras 

formas de procura puderam ser instauradas, como exemplo a busca por outras disciplinas 

que apresentassem temas pertinentes aos termos-chave. Assim foram encontradas 

disciplinas a fins como: aproximação ao campo da saúde, humanização na saude, educação 

e promoção em saúde. Este é um indicativo que o fato de não ter sido encontrado o termo-

chave na disciplina de farmácia hospitalar, o tema pode estar sendo discutido em outra 

disciplina gerando assim uma grade de interrelação dos assuntos tratados na formação e 

constantes da estrutura curricular. Cabe então um estudo mais aprofundado sobre este 

tema.  

             De um modo geral, podemos afirmar, estreitando o olhar somente para as ementas 

disponíveis da disciplina estudada, que ainda há uma presença do viés tecnicista conferido 

ao currículo anterior? 

            No que se refere às recomendações bibliográficas, do total de vinte IES, três 

disponibilizaram lista de referências. As indicações que se repetiram em pelo menos duas 

das três IES foram: “GOMES, M.J.V. M. ; REIS, A.M.M. Ciências Farmacêuticas: Uma 

abordagem em farmácia hospitalar.1ª Ed., São Paulo: Atheneu, 2006”; “MAIA NETO, Júlio 

Fernandes. Farmácia hospitalar e suas interfaces com a saúde. São Paulo: RX, 2005”; e 

“OLIVEIRA, AC & Cols. Ministério da Saúde – Guia Básico para Farmácia Hospitalar. 

Brasília, 1994”. 
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           Algumas indagações nos ocorrem, sem desconsiderar a importância da 

recomendação das referências citadas: visto que a área em questão tem se destacado e 

ampliado, como descrito neste trabalho, a recomendação de utilização de publicação mais 

recente e atual seria considerado pertinente? Por que não considerar as orientações sobre a 

própria legislação? Também sentimos falta da recomendação de artigos publicados em 

revistas científicas.  

           A explicitação da carga horária de estágio pode ser observada em seis instituições, 

ficando uma variação de carga horária entre 90 e 220 horas. De acordo com as DCNF a 

carga horária para estágio deve ser de 20% da carga horária total do curso. Não foi possível 

determinar, através desta fonte de informação, se o estágio em farmácia hospitalar é 

obrigatório ou não no curso, assim como não foi possível saber onde os alunos realizam o 

acompanhamento dos estágios. Também nos parece importante saber se o estágio ocorre 

no hospital da própria instituição e, quando houver a ocorrência do estágio, se o aluno será 

orientado por um professor capacitado para isto. Este pode ser considerado um ponto frágil 

desta pesquisa, o que indica que novos estudos devam ser realizados sobre a implantação 

das DCNF, que preconizam que 20% da carga horária deve ser estágio para a carga horária 

total do curso.  

A seguir apresentamos uma análise descritiva por IES, considerando que o 

detalhamento de cada instituição fornece dados importantes que, esperamos, podem 

subsidiar novas pesquisas. Os nomes das instituições são apresentados posto que os 

mesmos encontram-se disponíveis nos sítios de internet, constituindo-se em material 

público. 

- UFRJ- 

Apresentou o projeto político pedagógico amplo, datado de 2011, que é uma revisão 

do projeto pedagógico generalista implantado em 2007. Possui duas disciplinas obrigatórias 

relacionadas à Farmácia Hospitalar, que são farmácia hospitalar e farmacotécnica 

hospiitalar, Estão presentes na estrutura curricular, no 8º período, com carga horária de 

30horas cada uma delas. Nos conteúdos programáticos não foram encontrados os termos 

relacionados à humanização e ao acolhimento. Uma busca mais atenta à estrutura curricular 

levantou a possibilidade desses tópicos serem tratados em outras disciplinas, como “saúde 

coletiva”, “políticas de saúde” e “assistência e atenção farmacêutica”, promovendo um 
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processo de inter-relacionamento entre as disciplinas, o que é desejado. Ainda no conteúdo 

programático foi encontrado o termo: “Integração farmacêutico/equipe multiprofissional da 

área da saúde” que se aproximou do termo “Integração do farmacêutico à equipe 

multiprofissional no âmbito hospitalar” que é sugerido pelo modelo referencial aqui adotado.  

O estágio supervisionado destinado à Farmácia Hospitalar contemplou carga horária de 

90horas. Não trouxe indicação de referencial bibliográfico. 

Ementa: Princípios de Administração e Legislação aplicada a FH; Suprimento de 

materiais e Medicamentos; Padronização, Aquisição, Armazenamento, Controle de 

Qualidade, Controle de Estoque e Dispensação de Medicamentos e Material médico-

hospitalar. Participação do Farmacêutico nas Comissões de Controle Infecção Hospitalar, 

Farmacovigilância, Farmacoterapêutica e Nutrição Parenteral; Integração do farmacêutico à 

equipe multiprofissional da área de saúde, através de uma assistência voltada para o uso 

correto dos medicamentos e seus correlatos.  

-UFF- 

No sítio de internet não estava disponível o Projeto Político Pedagógico. 

Disponibilizou a ementa e não foi encontrado nada referente à humanização e ao 

acolhimento. A disciplina foi encontrada no 8º período, com 36 horas. O estágio 

supervisionado obrigatório constou de 160horas no 10º período. Não trouxe indicação de 

referencial bibliográfico. 

Ementa: Contexto de farmácia no planejamento hospital. Organização dos serviços 

hospitalares. Competência da FH. Atividade do farmacêutico no setor. A farmácia clínica e o 

corpo clinico do hospital. Tipos de estruturas das farmácias hospitalares. Informações na 

dinâmica da FH. 

-UNIGRANRIO- 

Não disponibilizou ementa, nem grade curricular. Não trouxe indicação de referencial 

bibliográfico. Apresentou somente os nomes das disciplinas constantes no curso. 
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- UNESA- 

Foi encontrado o curso de graduação em farmácia com período mínimo para ser 

completado igual a 5 anos, ou seja 10 semestres. Não disponibilizou ementa. Não trouxe 

indicação de referencial bibliográfico. A disciplina de Farmácia Hospitalar estava inserida no 

7º período com carga horária de 80 horas. 

- UNIG- 

A disciplina de Farmácia Hospitalar constou de carga horária de 40horas e estava 

presente no 6º período. O Estágio Supervisionado obrigatório em Farmácia Hospitalar 

apresentou 120 horas no 6º período. Não trouxe indicação de referencial bibliográfico. 

Apresentou ementa da disciplina e na busca por termos-chaves nada foi encontrado relativo 

à humanização, acolhimento ou integração farmacêutico serviço multiprofissional.  

Ementa: O Hospital. A Farmácia Hospitalar. Sistema de distribuição de doses. Central 

deabastecimento farmacêutico. Logística e Gestão de Estoque. Padronização de 

medicamentos. Farmácia Clínica. Farmacoeconomia. 

-UBM- 

A disciplina de farmácia hospitalar foi encontrada sendo oferecida no 7º periodo com 

carga horária de 60 horas e carga horária total de 4000 horas. A estrutura curricular foi 

encontrada. Não disponibilizou as ementas. Não trouxe indicação de referencial bibliográfico. 

 

-USS- 

  Disponibilizou a estrutura curricular, onde foi observada a oferta da disciplina no 5º 

período. Apresentou as ementas das disciplinas. Na busca pelos termos-chave foi 

encontrada a “contribuição do farmacêutico junto às equipes multiprofissionais”. Nas 

recomendações bibliográficas estão presentes as seguintes indicações: A bibliografia básica: 

GOMES, M.J.V. de M.; REIS, A.M.M. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia 

hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2001. 558 p. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E 

PROMOÇÃO À SAÚDE. Guia básico para afarmácia hospitalar. Brasília: Ministério da 
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Saúde, 1994. 175 p. MAIA NETO, J.F. Farmácia hospitalar: um enfoque sistêmico. Brasília: 

Thesaurus, 1995. 123p. A bibliografia complementar apresenta: FONSECA, S.M.  et al.  

Manual de quimioterapia antineoplásica. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2000. 164 p. 

AULTON, M. E.  Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. FERREIRA, A. Guia Prático de Farmácia Magistral. 2ª ed. 2002.THOMPSON, J. A 

Prática Farmacêutica na Manipulação de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed. 2006. 

BRUNTON, L.L.; LAZO, J.S.; PARKER, K.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas 

da Terapêutica. 11ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 201.                                                                                                                            

Ementa: Compreensão das atividades e responsabilidades profissionais do 

farmacêutico no ambiente hospitalar e sua contribuição junto às diversas equipes 

multiprofissionais, na promoção da saúde. 

- FABA- 

A carga horária total do curso encontrada foi de 4460. Não apresentou ementa das 

disciplinas. Não trouxe indicação de referencial bibliográfico. 

-UNISUAM – 

A carga horária total do curso encontrada foi  de 4620. Disponibilizou a estrutura 

curricular. A disciplina foi encontrada no 4º período com carga igual  a  2 créditos, com 

equivalência a 40 horas. Apresentou estágio obrigatório em farmácia hospitalar com 200 

horas. Não trouxe indicação de referencial bibliográfico. 

-UGF – 

           Disponibilizou a estrutura curricular onde foi encontrada a disciplina de farmácia 

hospitalar no 5º período. Não disponibilizou a carga horária total do curso, nem a carga 

horária das disciplinas. Não trouxe indicação de referencial bibliográfico. 

-FMC- 

           Foram encontrados dados divergentes no site quanto à carga horária total do curso. 

Na pagina inicial informava uma carga horária de 5624horas. Pela página da matriz 

curricular informava 4659horas. Pela matriz, a disciplina está inserida no 7º período com 68 

horas. Houve também falha, quando da busca pelo conteúdo programático. Foi encontrada a 
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denominação farmácia hospitalar e o conteúdo programático trazia dados relativos à 

fitoterapia. Disponibilizava ementa. Na busca pelos termos-chave na ementa da disciplina 

nada foi encontrado. Em relação ao referencial bibliográfico apresenta os seguintes dados: 

Bibliografia básica: FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladmir Mendes. Prática 

farmacêutica no ambiente hospitalar: do planejamento à realização. São Paulo: Atheneu, 

2006. 287 p. ISBN 8573797614 MAIA NETO, Júlio Fernandes. Farmácia hospitalar e suas 

interfaces com a saúde. São Paulo: RX, 2005. 315 p.ISBN 8588682044. Bibliografia 

complementar: MAIA NETO, Julio Fernandes. Farmácia hospitalar: um enfoque sistêmico. 

Brasilia: Thesaurus, c1990. 141 p.  

           Ementa: Competência do serviço de Farmácia Hospitalar, gerenciamento prático da 

Farmácia Hospitalar; padronização de medicamentos; gestão de estoques; central de 

abastecimento farmacêutico. Aulas práticas, associadas aos fundamentos teóricos. 

Farmacotécnica Hospitalar. Garantia da Qualidade. Formulação, Implementação e Avaliação 

de Projetos.Manual de Políticas e Procedimentos.  Aulas práticas Associadas aos 

Fundamentos Teóricos.  Sistemas de distribuição de medicamentos; sistemas de 

manipulação, fracionamento reenvase; qualidade na farmácia hospitalar, informação sobre 

fármacos; marketing farmacêutico.  

-UNIVERSO- 

            A página eletrônica disponibilizou a carga horária total do curso é de 4050 horas.  

Disponibilizou também o fluxograma do curso, onde se pode encontrar a disciplina de 

farmácia hospitalar no 6º período com carga horária de 30 horas. Apresentou, também, 

estágio supervisionado em farmácia hospitalar com 105 horas. Não trouxe indicação de 

referencial bibliográfico. 

-UNIPLI – 

          O acesso ao endereço eletrônico disponibilizou uma página inicial que informou sobre 

o tempo de duração do curso, sendo este de cinco anos. Não disponibilizou a matriz 

curricular, ementas ou referencial bibliográfico. Apresentou uma relação das disciplinas, 

entre elas está farmácia hospitalar. Durante o período da pesquisa a UNIPLI passou a ser 

gerida pelo Grupo Anhanguera. A negociação foi realizada em dezembro de 2010.   
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-CEUCEL- 

          Apresentou estrutura curricular com a carga horária das disciplinas. O curso completo 

possui 4007 horas podendo ser cursado, no mínimo em cinco anos (10 períodos). A 

disciplina de FH apresentou-se no 10º período com carga horária de 80 h. No 10º período foi 

encontrado estágio supervisionado em farmácia hospitalar com carga horária de 120 h. Não 

foram encontradas ementas. Não houve indicação de referencial bibliográfico. 

- IFRJ- 

           Disponibilizou projeto político pedagógico amplo, estrutura curricular, plano de 

disciplina, ementas e bibliografia recomendada. A disciplina foi encontrada no 8º período 

com carga horária de 54 horas. A carga horária total do curso encontada foi 4995 horas. 

Apresentou estágio supervisionado em farmácia hospitalar com 100 horas, no 9º período. A 

estrutura curricular estava dividida em áreas: humanas, saúde, exatas, educação 

permanente em saúde e eixo específico. Estas áreas foram apresentadas com cores 

diferenciadas, facilitando a visualização das mesmas. Não foram encontradas as palavras-

chave nas ementas. Vale salientar que outras disciplinas, que favorecem esta discussão, 

foram disponibilizadas, tais como: aproximação ao campo da saúde, humanização na saúde, 

educação e promoção em saúde. Todas pertencentes ao eixo da educação permanete em 

saúde. Quanto à bibliografia recomendada apresentaram: 1. GOMES, M.J.V. M.; REIS, 

A.M.M. Ciências Farmacêuticas: Uma abordagem em farmácia hospitalar. 1ª Ed., São Paulo: 

Atheneu, 2006. 2. LIMA, D. R. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia. Rio 

de Janeiro: MEDSI, 2004 3. OLIVEIRA, AC & Cols. Ministério da Saúde – Guia Básico para 

Farmácia Hospitalar. Brasília, 1994 

              Ementa: A estrutura e o funcionamento da farmácia hospitalar: Localização, planta 

física, recursos humanos, materiais e equipamentos, inter-relação com outros setores e 

proposição do serviço de acordo com a classificação dos hospitais. Funções da farmácia 

hospitalar: Padrões Mínimos de Funcionamento da Farmácia Hospitalar. Sistemas de 

distribuição de medicamentos: Coletivo, dose individualizada, misto e dose unitária. Controle 

de estoque: Método ABC e classificação com sua importância técnica (xyz). Nutrição enteral 

e parenteral: planta física e recursos materiais para o preparo. Estocagam, indicações, ação 

terapêutica, manipulação e fracionamento. Farmacovigilância. Controle de infecção 
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hospitalar, germicidas e correlatos de acordo com as bases legais vigentes. Formulações 

extemporâneas estabilidade, citostáticos, soluções para hemodiálise. 

-FESO- 

           Apresentou projeto pedagógico extenso encontrado na área de orientação ao aluno. 

A estrutura curricular disponível foi diagramada com cores diferenciadas evidenciando as 

seguintes áreas: ciências farmacêuticas, ciências humanas e sociais, ciências biológicas e 

da saúde, ciências exatas e da natureza, estágio e componente interdisciplinar. 

Disponibilizou a disciplina no 5º período com 50horas de carga horária. Não apresentou 

ementa. Não houve indicação de referencial bibliográfico. 

-UNIABEU- 

         Com duração mínima de cinco anos, apresentou estrutura curricular. O curso total 

possui 4240 horas. A disciplina apresentou carga horária de 40 horas. Não foram 

encontradas ementas das disciplinas, nem  indicação de referencial bibliográfico. 

-UEZO- 

           Apresentou projeto pedagógico extenso e matriz curricular, onde se observou a 

presença da disciplina no 5º período com a designação de “farmácia hospitalar e atenção 

farmacêutica”, com um total de 60 horas. Apresentou ementa, onde foi realizada a busca 

pelos termos-chave e foi encontrada “integração do farmacêutico à equipe multiprofissional 

sa área da saúde” e não houve referência a humanização e acolhimento. Pareceu-nos que a 

disciplina foi dividida em dois tópicos, ou seja, foram apresentados dois assuntos em uma 

mesma disciplina. Concluímos que, na realidade, o tema a ser discutido sobre farmácia 

hospitalar utiliza 30 horas, se consideramos que a divisão for equitativa para a abordagem 

dos assuntos. Disponibilizou a seguinte referência bibliográfica: GOMES, M.J.V.M. Ciências 

farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. Rio de Janeiro, Atheneu, 2001. 

           Ementa: Princípios de Administração e Legislação aplicada a farmácia hospitalar; 

Suprimento de materiais e Medicamentos; Padronização, Aquisição, Armazenamento, 

Controle de Qualidade, Controle de Estoque e Dispensação de Medicamentos e Material 

médico-hospitalar; Participação do Farmacêutico nas Comissões de Controle Infeccão 

Hospitalar, Farmacovigilancia, Farmacoterapeutica e Nutricão Parenteral; Integração do 
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farmacêutico á equipe multiprofissional da área de saúde, através uma assistência voltada 

para o uso correto dos medicamentos e seus correlatos. Conceitos e evolução da atencão 

farmacêutica no Brasil e no mundo, A Atenção Farmacêutica no contexto da Assistência 

Farmacêutica, Entrevista ao paciente enfocando as características da comunicação, 

Transtornos menores e Atenção Farmacêutica, Metodologias da Atenção farmacêutica, 

Prevenção, identificação e resolução de problemas relacionados com medicamentos, O 

processo de seguimento do tratamento farmacológico, apresentação e discussão de casos 

clinicos. 

 -FSJ- 

            Obteve-se a informação de que o curso é ofertado pela IES, com duração de cinco 

anos.  

-UFRuralRJ- 

           Obteve-se a informação de que o curso é ofertado pela IES.  

Momento 2 –  as entrevistas 

Com relação ao perfil dos entrevistados, na perspectiva da confirmação da opção de 

seleção dos informantes-chave, passamos a descrevê-los. Ou seja: os entrevistados 

atenderam às expectativas estabelecidas em sua seleção: profissionais comprometidos com 

a profissão, atuantes no mercado de trabalho atual, que mantém contato com estudantes e 

que principalmente “vivem” intensamente o trabalho desenvolvido nas diversas instituições 

onde trabalham. Dos entrevistados, em um número total de seis, foram encontrados três do 

sexo feminino e três do sexo masculino. Isto é, houve uma abrangência uniforme entre os 

sexos. Quanto ao ano do término da graduação, os entrevistados terminaram seus cursos 

de graduação entre os anos de 1990 e 2004, observando-se diversidade no tempo de 

atuação profissional dos entrevistados. Durante as entrevistas obtivemos relato de 

profissional com vasta experiência, possuindo mais de vinte anos de formado e também 

relato de entrevistado com sete anos de formação. Cabe salientar que o tempo aqui 

reconhecido é um mero identificador de período.  

Dos seis entrevistados cinco trabalham em instituições públicas e um trabalha em 

instituição privada. Quanto à titulação, três deles possuem mestrado, um possui doutorado e 
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dois possuem especialização. Atualmente todos atuam como docentes em cursos de pós-

graduação e alguns entrevistados já tiveram experiência ministrando aulas em cursos de 

graduação. Todos mantem contatos com alunos de farmácia de diversas IES, e com 

profissionais recém formados.  

Quanto à área de atuação na Farmácia Hospitalar, foram citados os mais diversos 

campos, tais como, farmácia clínica, logística, aquisição, quimioterapia, comissão de suporte 

nutricional, comissão de infecção hospitalar, oncologia, coordenação de cursos, gestão, 

entre outras, o que demonstra a inserção dos profissionais em muitos campos de ação.  

Observamos um envolvimento muito grande por parte de todos os entrevistados com o tema 

discutido. A frase identificada na fala dos entrevistados que mais salienta este envolvimento 

e que foi dita por dois deles foi: “Eu amo a Farmácia Hospitalar”.   

Percepção do entrevistado quanto ao ensino de farmácia hospitalar 

 

Quando analisadas as respostas sobre a percepção dos entrevistados quanto à 

formação em Farmácia Hospitalar, houve uma diversidade de respostas. Porém, vale 

ressaltar que todos os entrevistados apontaram problemas percebidos na condução desta 

disciplina. O tema foi abordado com o seguinte questionamento: Qual a sua percepção 

sobre o ensino de farmácia hospitalar nas IES do Estado do Rio de Janeiro? 

Um dos entrevistados, Alfa, trouxe a seguinte explanação:  

 
“Em relação ao curso de graduação acho que eles (os alunos) saem com uma visão 
muito geral do que seria a Farmácia Hospitalar, sem conhecer os detalhes da 
Farmácia Hospitalar. Vêem algo sobre sistema de distribuição, mas não aprendem 
farmácia clínica. Só aprendem coisas gerenciais, eu não vejo nenhum curso que 
aborde os temas relacionados à atuação do farmacêutico em clínica, interagindo com 

os médicos com os enfermeiros. Eu não vejo isto. 
 
Quando confrontamos as palavras do entrevistado Alfa com as afirmações de 

Koifman e Saippa-Oliveira no tocante à produção de conhecimento (a referida produção 

aborda as transformações e mudanças nos cursos de formação em saúde), os autores 

defendem a articulação entre os profissionais que compõem a equipe de saúde, e a visão 

destes com a “organização das diversas redes de produção e gestão do cuidado” (KOIFMAN 

e SAIPPA-OLIVEIRA, 2006, p. 115). Observou-se, de acordo com o relato de Alfa, que esta 

articulação entre profissionais não está sendo trabalhada na formação. 
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Ainda em relação ao processo de trabalho em equipe na área da saúde Peduzzi 

(2001) diz ser esta uma forma de integrar saberes distintos, através da comunicação e que é 

uma forma de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as intervenções 

técnicas e a interação dos agentes. Para que haja esta interação é necessário que este 

tema seja abordado durante a formação destes profissionais, o que pela percepção do 

entrevistado Alfa não vem ocorrendo. 

 
Em estudo recente, sobre a implantação das DCNF no Estado do Rio de Janeiro, 

Furtado (2008) afirma que a formação do farmacêutico generalista foi abordada com uma 

crítica, que foi observada com a seguinte visão: se por um lado o farmacêutico caracterizado 

como generalista deve receber durante a sua formação conhecimento aprofundado em 

todas as áreas de atuação, por outro lado o tempo hábil para aquisição deste conhecimento 

torna-se insuficiente. Submetendo-se assim ao risco evidenciado na fala do entrevistado Alfa 

quando cita que os profissionais apresentam uma visão muito geral da Farmácia Hospitalar, 

com desconhecimento de detalhes.  

 

A preocupação com o ensino atual nas IES também esta nas palavras de Epsilon, 

referindo-se aos estagiários que recebe na instituição onde desenvolve seu trabalho, quando 

diz: 

 

“Isto é um déficit que hoje a faculdade não dá, e aí o aluno sai da graduação sem 
saber; só que para ele ir para a prática, para ele ir para o mercado ele precisa disso. 
Hoje eu exijo que ele (estagiário do Serviço de Farmácia) tenha uma pós-graduação. 
Por que ele vai ver isto, infelizmente hoje ele vai buscar isso na pós-graduação para 
ele ver coisas que ele devia ter visto na graduação. A pós-graduação hoje sobrevive 
das falhas da graduação”.  

 
Podemos analisar as questões levantadas por Alfa e Épsilon sob duas perspectivas:  

Na primeira, refletimos sobre a idéia da formação generalista ser apresentada como 

deficiente por ser geral e superficial e que o profissional não saia em condições de ingressar 

no mercado de trabalho, sendo obrigado a cursar uma especialização para seu 

aprimoramento, o que caracteriza a falta de terminalidade do curso de graduação. Na 

segunda perspectiva, cogitamos a interpretação sobre a continuidade na aquisição de 

conhecimentos, que é um caminho que é coerente com as DCNF, já que o término da 

graduação implica em continuidade de aquisição de conhecimentos. Esta segunda 

perspectiva pode ser considerada muito frágil, pois quando finaliza o curso de graduação em 
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farmácia o egresso é considerado apto a atuar em uma farmácia hospitalar, não sendo 

cobrado nenhum outro complemento adicional para sua atuação.  

Sobre o mesmo tema ainda nos surge outra questão: a quem interessa um 

profissional com uma formação insuficiente, fazendo com que o mesmo continue a investir 

nesta formação? 

Neste ponto, utilizamos a crítica formulada por Marilena Chauí (2002), sobre o papel 

da universidade, comparando-a a uma empresa capitalista, “que está encarregada de 

produzir incompetentes sociais, presas fáceis de dominação e da rede de autoridades”. 

A percepção do entrevistado Beta reforça o pensamento dos entrevistados Alfa e 

Epsilon, no que se refere a deficiência na formação considerando esta desconexa da 

realidade vivenciada pelos serviços de farmácia dos hospitais atuais, quando diz: 

 
“Minha percepção é que ela ta completamente descontextualizada do que hoje 
nós fazemos em farmácia hospitalar... então, eu acho que o ensino da 
graduação é totalmente desconexo com a realidade dos hospitais ou com o 
alvo dos hospitais, o que eu imagino que seja nos próximos anos. Eu acho que 
a graduação é totalmente desconexa, os conceitos, a eventual prática, 
totalmente desconexa. A verdade é que com seis meses o farmacêutico não 
sai pronto da universidade pra trabalhar no hospital, e isso que é o grande 
problema”. 

 

Aliando a produção de Heckler e Oliveira (2008, p. 108), sobre o sistema hegemônico 

de atendimento à saúde atual, que sugere a necessidade de mudanças que incorporem a 

“revalorização da prática clínica e o desenvolvimento de novos paradigmas gerenciais”, às 

palavras do entrevistado Gama, observa-se que o desejo de mudança parece ocorrer no 

meio profissional, como resultado das reflexões que decorrem nos encontros dos 

professores de farmácia hospitalar. Em novembro de 2011 foi realizado o quinto encontro de 

professores que ocorre concomitantemente aos congressos de farmácia hospitalar. Gama 

salienta a existência deste espaço para discussão dos caminhos da Farmácia Hospitalar e 

sua percepção quanto a mudança paradigmática no sentido de lecionar a disciplina:   

“Atualmente acho que esta mudando muito a disciplina de Farmácia Hospitalar porque 
o que é eu tenho acompanhado, né?... Uma tendência a um ensino mais prático 
teórico prático ainda não é uma realidade na grande maioria do nosso Brasil, pode 
assim dizer especificamente que no Rio de Janeiro a maioria das universidades ainda 
não tem hospital escola..., mas a gente já percebe um desejo dos profissionais 
envolvidos no sentido de mudar e lecionar, ate porque ao  meu ver a Farmácia 
Hospitalar tem muitas particularidades. O ensino que vai dar este subsidio para o 
profissional que vai atuar na Farmácia Hospitalar, mas é um caminho que está sendo 
trilhado, mas eu vejo mudanças acontecendo ao longo do tempo”. 
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Vale ressaltar também que neste tópico a discussão pode abranger a questão do 

currículo dos cursos de farmácia.  A partir das reflexões da pesquisadora delineamos um 

aspecto marcante que foi identificado nas entrevistas. Os profissionais que lecionam nas 

disciplinas de Farmácia Hospitalar e que participam deste movimento de mudanças, 

vivenciaram em sua formação uma experiência do currículo anterior, onde a concepção 

tecnicista era imperante e pautado em abordagens tradicionais. Com a modificação no 

ensino farmacêutico pautado a partir de 2002, pelas DCNF, em uma visão generalista, esses 

profissionais abarcam a proposta da mudança e tentam lecionar com inovação, como é 

preconizado pelas Diretrizes, produzindo modificações dentro das IES.  

Apoiamos-nos em Pinheiro et al, (2006) quando se referem ao Sistema Único de 

Saúde, instituído pela Constituição Federal de 1988  e regulamentado pela lei 8080/90, que 

vislumbrou a criação de um sistema integrado assistencial à saúde garantido pelo Estado. 

Este sistema, o SUS, foi baseado nos princípios da Reforma Sanitária. O pensamento 

vigente estava focado em uma reorganização nos serviços de saúde, assim como na gestão 

setorial e também modificações nas instituições de ensino, imaginando um 

comprometimento dos profissionais de saúde com conceitos de competências políticas, 

científicas, éticas e humanistas. Nesse ponto, identificamos aproximações com o 

pensamento do entrevistado Gama, quando descreve que o foco permanece nas mudanças 

que devam ocorrer na formação com reflexos também nas atividades profissionais dos 

farmacêuticos e demais profissionais da saúde. 

A questão da deficiência do ensino da disciplina de farmácia hospitalar também foi 

salientada pelo entrevistado Delta: 

 
“É, eu posso dizer mais aqui pelo Rio de Janeiro, que é aonde eu conheço mais, tenho 
mais contato com os colegas. Obviamente você vê algumas iniciativas bem 
interessantes mais pontuais a algumas instituições, inclusive particulares, que por 
incrível que pareça tiveram um desenvolvimento muito maior comparado as públicas. 
Então, você imaginar que de dentro de um hospital universitário, deveria estar saindo 
dali profissionais com um nível de conhecimento, e até mesmo de prática mais 
refinado, você não vê isso”. 

 

Dando continuidade a análise das falas coletadas nas entrevistas, podem-se observar 

as afirmações já citadas e associá-las as palavras de Épsilon: 

 
“Mas o que eu vejo e que na realidade a disciplina teorica é muito diferente da pratica. 
O que eu vejo sempre, por exemplo, existe hoje no RJ uma diferença muito grande de 
farmácia. Tem farmácia hospitalar que tem um nível. Eu ainda vejo a universidade 
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trabalhando o farmacêutico ainda... ele como profissional. Tá faltando ainda a coisa da 
equipe, que é uma prerrogativa do ensino”. 

 

Quanto à discussão do conceito de trabalho em equipe, considerado pelo 

entrevistado, pode-se aliar o conceito atribuído por Pinho (2006, p.69) como: “um grupo de 

dois ou mais indivíduos interagindo de forma adaptativa, interdependente e dinamicamente 

voltados para um objetivo comum e apreciado por todos”. Este tipo de trabalho possui 

dificuldades a serem transpostas para sua realização, porém para o autor ele pode se 

apresentar como “estratégia para redesenhar e promover a qualidade nos serviços de 

saúde”. 

 
Para Gomes e Reis (2003) a atuação da farmácia hospitalar se preocupa com os 

resultados da assistência prestada ao paciente e não apenas com a provisão de produtos e 

serviços. O foco da atenção deve estar no paciente e nas suas necessidades e, no 

medicamento como o instrumento. Tal reflexão auxilia no entendimento das palavras do 

entrevistado Omega, que ressaltando a deficiência da formção para o mercado exigente de 

um profissional mais adaptado às novas demandas, impulsionadas pelos movimentos de 

acreditação das instituições hospitalares: 

 
“...o mercado hoje exige uma outra forma de trabalhar que a universidade ainda não 
está acompanhando.O foco ainda é muito no produto, no medicamento. O mercado 
hoje tem uma relação mais no paciente, mais diretamente com pessoas e não só o 
produto”. 

 

Assim, sintetizando o que foi exposto pelos seis entrevistados, chegamos a alguns 

pontos sobre a formação na área de Farmácia Hospitalar que podem ser considerados 

críticos, tais como: um ensino com uma visão muito geral, sem conhecimento de detalhes, 

falta de contextualização com a atividade de mercado, distanciamento da disciplina teórica 

com a atuação prática e insuficiência na formação para o mercado. Como ponto em comum 

entre todos os entrevistados, foi descrita uma defasagem na formação, tanto por parte da 

instituição, do curso ou da própria disciplina de farmácia hospitalar. 

 
Percepção do entrevistado sobre as IES seguirem as DCNF 
 

A análise da categoria seguinte trata da percepção do entrevistado quanto as IES 

seguirem as DCNF (2002). Através da Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) 02/02 foram instituídas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Farmácia (DCNF). Trouxe a partir daí 
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a tentativa de implantação de uma mudança no perfil do curso, refletida no profissional a ser 

formado (FURTADO, 2008). 

De 2002, data da instituição das DCNF, até 2011, data atual, passaram-se nove anos. 

O tema tratado nas entrevistas deste estudo - se as IES seguem as DCNF 2002 no que se 

refere ao foco da disciplina de Farmácia Hospitalar - foi trabalhado junto aos entrevistados 

quando questionados sobre sua percepção individual sobre tal questão. A análise das 

respostas levou aos seguintes resultados: dois entrevistados concordaram que as IES estão 

seguindo as DCNF. Para isto argumentaram da seguinte forma (entrevistado Alfa): “Eu acho 

que seguem dentro da sua carga horária e dentro dos tópicos que elas têm que abranger da 

disciplina.” Ou a do entrevistado Omega: “Eu acho que elas (as IES) seguem (as DCNF) 

quando, por exemplo, se preocupam em criar convênios com hospitais...”.  

Outros dois entrevistados assumiram não saber precisar os resultados das mudanças 

que foram instituídas por força das DCNF 2002. As palavras do entrevistado Beta retratam 

esse perfil: “Não tenho como te precisar. Acho que isso não tem sido uma realidade 

completa, não me parece que tenha sido uma realidade completa.” O mesmo pode ser 

observado com as palavras do entrevistado Delta: 

“Eu sinceramente não saberia dizer com precisão essa informação, pois apesar de ser 
de 2002, principalmente as universidades públicas foram as ultimas a absorver essa 
mudança curricular. Numa avaliação, para dizer se realmente mudou alguma coisa eu 
acredito que a gente vai ter que aguardar um pouco mais”. 

Seguindo a análise das entrevistas, um dos entrevistados julgou que há um ritmo de 

transformação para atender as DCNF. Foi o caso do entrevistado Gama: “Acho que as 

coisas estão mudando, caminhando exatamente para atender as DCNF”. 

Todo este processo de reforma curricular e modificações nos cursos de farmácia do 

Brasil têm sido sinalizados, por Ivama (in FURTADO 2008, p.74), como sendo um processo 

de baixa participação de alunos e professores, sendo este um dos desafios a ser enfrentado 

na implantação das DCNF. Pode-se considerar que a baixa participação dos atores 

envolvidos implique em uma demora na obtenção dos resultados.  

Por outro lado, Leite et al. (2008), participando do I Fórum de Educação 

Farmacêutica, apontaram como um importante marco para a história da profissão 

farmacêutica, as DCNF, que determinam que a formação do farmacêutico deva ter como 

foco a preparação para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), articulado ao contexto 
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social, participando e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Muitas dificuldades 

foram constatadas na sua interpretação e aplicação e estes também podem ser 

considerados fatores relevantes em toda a área do ensino farmacêutico, não excluindo aí o 

ensino de farmácia hospitalar. 

Em outro extremo, um dos entrevistados, Épsilon, acredita que as IES não seguem as 

DCNF, pois não vê a realidade do trabalho em equipe ser debatida na formação, e que este 

tipo de trabalho é preconizado pela DCNF.  

Na proposta das DCNF está presente o estímulo à ação multiprofissional com 

possibilidade de diversificação do modelo de ensino aprendizagem favorecendo assim o 

encontro entre os profissionais de saúde objetivando o bem estar do paciente. As palavras 

de Épsilon, quando perguntado se as IES seguem as DCNF de 2002, foram:  

 
“Não. A nova resolução, nova não, de 2002, a nova entre aspas, prevê o trabalho em 
equipe nas disciplinas. Acho que isto não é uma realidade nas disciplinas. É uma coisa 
que dificulta muito.” 

 

Percepção do entrevistado quanto as IES discutirem as diretrizes do SUS 

Na análise desta categoria, foi incluído o debate sobre a discussão das diretrizes do 

SUS estarem inseridas ou não na disciplina de Farmácia Hospitalar. Houve unanimidade 

que o tema, diretrizes do SUS, deve ser abordado na disciplina. Alguns entrevistados 

apresentaram este ponto de vista muito claramente, dizendo que as diretrizes do SUS 

devem ser abordadas na disciplina de farmácia hospitalar. Outros, por outro lado, 

defenderam que discussão do tema não deva ocorrer somente dentro da disciplina, mas 

também de forma ampla, abrangendo a discussão de gestão e políticas públicas ou da 

saúde coletiva. Como se pode observar nas palavras de Alfa: 

“Acho que também deve ser abordado dentro da disciplina, mas esse tema merece um 
tratamento especial de saúde coletiva porque acho que tem um contexto histórico 
muito grande que acho que é a grande deficiência das pessoas é entender que o SUS 
não nasceu de uma hora para outra. É entender que ele ainda tá sendo construído.” 

Fernandes et al. (2008) fazem uma observação importante quanto ao ensino nas IES 

em farmácia, que é a busca pelo equilíbrio entre a excelência técnica e a relevância social 

deste profissional, preparando assim o estudante para atuar na atenção  à saúde e estar 

inserido no SUS. O pensamento de confirmação da presença do debate sobre o SUS na 

disciplina também está nas palavras de Gama: “Ah sim! Não tem como não falar das 
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diretrizes do SUS, de universalidade, de equidade enfim de tudo o que o SUS preconiza 

para gente... Não tem como não falar”.                                                                                                                                     

Nas DCNF (2002) é observada a importância dada ao estudo teórico da conformação 

do SUS, vista em um parágrafo único do artigo que trata a formação, ressaltando que o 

profissional deverá comtemplar às necessidades sociais da saúde, a atenção integral da 

saúde, o trabalho em equipe, tudo com ênfase no SUS. 

O mesmo tema é abordado por Omega, aliando a farmácia hospitalar ao SUS e a  
política de medicamentos, quando traz para a sua fala: 

“As diretrizes do SUS dentro da farmácia, claro! O medicamento é hoje uma das 
principais ferramentas do sistema. Então, eu acho, não tem como discutir SUS, hoje, 
sem discutir política de medicamento ou vice versa não tem como falar em politica de 
medicamento sem falar SUS”  

 Sugestões feitas 

Ao final da entrevista semi-estruturada, apresentada ao entrevistado, foi aberto um 

espaço para que pudesse participar com sugestões para contribuição ao tema do ensino da 

disciplina de Farmácia Hospitalar. Como resultado, seguiram-se as sugestões:  aumento da 

carga horária com uma atenção maior para a carga prática e aos estágios, com os dizeres 

do entrevistado Alfa: 

“Olha a sugestão que eu tenho para os cursos de graduação é aumentar a carga 
horária de estágio e buscar novos estágios para esses alunos e para Farmácia 
Hospitalar é muito difícil aprender teoricamente com carga horária de aula, saber o 
que é um sistema de distribuição, de dose unitária sem entrar e ver como funciona 
uma sala limpa, uma central de quimioterapia. Muitas vezes eles (alunos) não fazem 
estágio, só fazem visitas. Então acho que precisa aumentar a parte pratica”. 

É plenamente possível concordar com o entrevistado, tendo como base a produção 

de Saippa-Oliveira e Koifman (2004 e 2011) quando discutem o tema da diversificação de 

cenários de aprendizagem, incluída em todas as DCNs dos cursos de graduação em Saúde. 

Não é satisfatório nem aconselhado que as visitas ocorram de forma esporádica, o que os 

autores chamam de “visita ao zoológico”. O campo deve ser construído em parceria com a 

rede de saúde local, onde exista o planejamento das atividades semestrais desenvolvidas 

pelos estudantes onde os dois lados – universidade e serviço – contribuam e construam 

melhorias para o cuidado, acolhimento, etc. 
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Outra sugestão dada foi uma restruturação com ampliação da disciplina assumindo 

uma nova denominação, com maior abrangência que poderia ser “Gestão da Farmácia 

Hospitalar” inspirada pelo entrevistado Épsilon. 

A questão da multidisciplinaridade também foi lembrada, como um dado importante, 

citada neste processo que se mantem em modificação e em construção nas palavras do 

entrevistado Omega: 

“A farmácia com todas as interfaces, então eu acho que uma das principais coisas era 
trazer a multidisciplinaridade para dentro da FH. A assistência farmacêutica ela é 
plural. Não tem como discutir inserir a FH dentro desta multidisciplinaridade de coisas 
e mostrar todas as possibilidades que tem hoje na FH, inclusive que a FH não fica só 
dentro do hospital, ela começa antes...” 
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     8. Considerações Finais 

 
O ensino de farmácia hospitalar apresenta cenários de ampliação, porém aponta para 

uma formação insuficiente, em função das novas exigências e demandas. 

 O processo de produção deste estudo envolveu várias etapas. Foi possível perceber 

algumas dificuldades e limites. O número de IES crescente deve ser considerado como um 

fator dificultador para a realização da pesquisa. Do início da proposta de estudo, em 

novembro de 2009, até sua realização, em outubro de 2011, observou-se a implantação de 

mais três IES ofertando o curso de farmácia no Estado do Rio de Janeiro, ressaltando, 

assim, que o movimento de crescimento de IES continua em expansão. 

  Como descrito anteriormente, o delineamento inicial desta pesquisa pretendia 

estudar duas instituições, uma pública e outra privada. Significou uma surpresa para a 

pesquisadora o fato de uma IES privada não demonstrar interesse ou possibilidade em 

participar do estudo. Tal acontecimento gerou dificuldade e entrave no campo a ser 

desenvolvido e precisou de tempo para aceitação. Isso ocorreu gradativamente, a partir de 

vários relatos, envolvendo o mesmo tipo de dificuldade encontrada por parte de 

pesquisadores, quando o campo a ser estudado tratava-se de uma instituição privada, de 

ensino ou não.   

 No que se refere a fonte dos dados sobre as Instituições de Ensino Superior, as 

páginas  disponíveis na Internet, consideramos que os achados promoveram um olhar útil e 

necessário sobre o oferecimento da disciplina de Farmácia Hospitalar no Estado do Rio de 

Janeiro. Mas consideramos que tal fonte pode ter sido um limite para uma análise 

comparativa mais aprofundada, visto que não há uniformidade na divulgação das 

informações, e as instituições são livres para o desenvolvimento de desta forma de 

apresentação. Por outro lado, como o uso da internet recebe cada vez mais importância na 

vida acadêmica (e em geral), os dados disponíveis devem ser levados em consideração e 

foram vistos como facilitadores de acesso às informações para esta e outras pesquisas. 

 Consideramos que nossa opção, aliando a análise documental às entrevistas aos 

profissionais da SBRAFH, com objetivo de realizar uma pesquisa qualitativa, significou um 

fato positivo, pois foi possível relacionar o campo que envolve as instiuições de formação 

com a produção do cuidado. As propostas apresentadas pelos profissionais entrevistados 

podem ser fontes de reflexões para as instituições de ensino e demais profissionais da área 

de saúde, que estejam envolvidos direta ou indiretamente com o SUS. 
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Mesmo que os entrevistados tenham apontado o desejo de mudanças de acordo com 

as novas propostas das Diretrizes Curriculares, ainda observam-se resistências e 

dificuldades de toda ordem na constatação da implementação de uma nova etapa nos 

cursos de graduação em farmácia, especificamente na área da farmácia hospitalar 

desenvolvida nas IES do Estado do Rio de Janeiro.   

 Pode-se também considerar que os objetivos propostos no início desta pesquisa 

foram alcançados. Sugere-se que a continuidade neste estudo deva ser de relevância, com 

aprofundamento maior buscando uma uniformidade de dados, através de pesquisa individual 

em cada IES. 

 A discussão da formação em saúde, com caráter multidisciplinar, tem estado 

presente em debates no campo da Saúde Coletiva, apresentando opções de mudanças nos 

perfil dos egressos, com resultados bastante promissores. A multidisciplinaridade foi tema 

abordado e considerado como deficente na formação do farmacêutico que atua na área 

hospitalar, além de ter sido interpretado como necessário para atuação profissional. 

Temos consciência de que a discussão, na área de formação, de uma disciplina 

isolada não é suficiente. Mesmo assim, consideramos que pode contribuir para uma 

compreensão maior da realidade.   

 Certamente a formação de um profissional mais humano, crítico e reflexivo não 

depende exclusivamente de normas rígidas aprovadas. As modificações presentes na vida, 

de que tratamos no inicio desta dissertação, poderão ser conquistadas com a ampliação dos 

olhares, através da busca pela experiência realizada pelo outro. Estimula-se assim a 

potência de transformaçõa da realidade em vários aspectos, tanto para farmacêuticos como 

para os demais profissionais da saúde.  
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10. ANEXOS 

ANEXO A 

Roteiro de entrevista semi-estruturada a ser aplicada aos profissionais integrantes da 
SBRAFH 

Apresentar-se ao entrevistado. Expor o motivo da entrevista. Apresentar o TCLE e solicitar 
que o assine, caso queria participar da entrevista. Salientar que a entrevista pode ser 
finalizada a qualquer momento.  Entregar uma cópia do TCLE para o entrevistado. Avisar 
que a entrevista será gravada, e sinalizar o momento do início da gravação. 

Iniciar a entrevista 

 

1-Qual sua percepção sobre o ensino da disciplina de farmácia hospitalar atualmente?  

2-Acha que elas seguem as DCNF 2002? 

3-E em relação às diretrizes do SUS, acha que este tema deve ser abordado na disciplina de 
farmácia hospitalar? 

4- Possui alguma sugestão para o ensino da disciplina de farmácia hospitalar nos cursos de 
graduação das faculdades de farmácia do Estado do Rio de Janeiro? 

 

Agradecer a participação.  

Sinalizar o momento do final da gravação. 
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ANEXO B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os representantes da SBRAFH 

regional Rio de Janeiro que serão entrevistados. 

Titulo do projeto: O ensino de farmácia hospitalar nas Instituições de Ensino Superior do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Pesquisadoras responsáveis: Maria Madalena do Prado e Lilian Koifman 

Nome do entrevistado voluntário:____________________________Idade:_________ 

    O(a) Sr(a) está sendo(a) convidado(a) a participar como voluntário(a) de uma pesquisa 
referente a dissertação intitulada “ O ensino de farmácia hospitalar nas Instituições de 
Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro”, que está sendo elaborada no Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva, no Instituto de Saúde da Comunidade da Universidade 
Federal Fluminense pela pesquisadora Maria Madalena do Prado, e orientada pela Profª. 
Dra. Lilian Koifman. A pesquisa tem como objetivo analisar a formação dos alunos do curso 
de Farmácia, na disciplina de Farmácia Hospitalar. Sua participação será através de uma 
entrevista, que será gravada através de um dispositivo de gravador de voz e terá seu 
conteúdo transcrito pela pesquisadora e, mesmo após o início o(a) Sr(a) poderá recusar-se a 
responder qualquer pergunta específica ou decidir encerrar a entrevista em qualquer parte 
da mesma. Também lhe será garantida a confidencialidade do conteúdo da entrevista, ou 
seja, não haverá identificação em qualquer momento da divulgação dos resultados da 
pesquisa. A divulgação dos resultados da pesquisa será uma obrigação das pesquisadoras. 
Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal Fluminense e aprovado sob o número323/10. Caso queira esclarecer qualquer 
dúvida sobre a pesquisa os telefones das pesquisadoras são: 76685549 (Maria Madalena do 
Prado) e 99663443(Dra. Lilian Koifman) e do Comitê de Ética em Pesquisa é 26299189. 

Eu, ______________________________________, RG nº_______________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário da pesquisa acima 
descrita. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações acima, no caso de contar com sua 
participação, será necessário que o(a)  Sr(a) assine no final deste documento que está em 
duas vias. Uma delas será sua e a outra do pesquisador. 

Rio de Janeiro,       de junho de 2011. 

Assinatura do (a) participante: ___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: _____________________________________________ 
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