Prática Profissional no Curso de Farmácia
O Curso de Farmácia da FPS, respeitando as progressões de conhecimentos do estudante e
considerando o grau de complexidade proposto em sua matriz, oferece como prática
profissional os seguintes estágios:
Estágio I (90h) - Conhecimento da Profissão Farmacêutica: ambiente hospitalar (CAF,
FARMÁCIA AMBULATORIAL, FARMACOTÉCNICA, DISPENSAÇÃO INTERNA), indústria
farmacêutica e cosmética, centros de pesquisa, Farmácia de Manipulação Alopática ou
Homeopática, Vigilância Sanitária Municipal, HEMOPE, Farmácia de Pernambuco – SES,
Farmácia da Família, Instituto de Criminalística-SDS, Laboratório de Análises Clínicas.
Estágio II (90h) - Atividades do Farmacêutico no SUS/ Atenção básica: com ações
observacionais e de estudo de campo para o levantamento e a avaliação das condições básicas
sobre os medicamentos contemplados nos programas de saúde municipal e o perfil
epidemiológico dos usuários assistidos de cada região.
Estágio III (90h) - Assistência Farmacêutica em Drogaria: visa conhecer a Legislação Sanitária,
Sistemas de Informação, rotinas e Garantia da Qualidade do serviço farmacêutico; Sistema
Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC; manejo da dispensação correta
e orientação sobre fármacos; diferentes etapas do ciclo logístico da Assistência Farmacêutica;
promoção do uso racional de medicamentos para as patologias mais prevalentes em
atendimento ambulatorial; gestão e gerenciamento para as Boas Práticas de Armazenamento,
Distribuição e Dispensação de medicamentos e introduzir a Atenção Farmacêutica para
pacientes idosos e em pediátricos.
Estágio IV (100h) - Análises Clínicas: objetiva a integração, aplicação prática e consolidação dos
conhecimentos adquiridos no rol de conteúdos que compõem as análises clínicas: bioquímica
clínica, hematologia clínica, imunologia clínica, bacteriologia clínica, uranálises e parasitologia
clínica.
Estágio V (100h) - Farmácia magistral: prioriza a aplicação dos conhecimentos adquiridos para
a prática nas atividades farmacêuticas magistrais e desenvolver os estudantes para o exercício
destas atividades relacionadas à prática em manipulação, a partir da manipulação dos
diferentes ativos farmacêuticos, com diferentes características físico-químicas, diferentes
dosagens e formas farmacêuticas; executar e participar de treinamento e gerenciamento de
pessoal; garantir a qualidade dos produtos manipulados por meio de ações de garantia de
qualidade; inserir-se e entender o mercado no qual a farmácia magistral está contextualizada
em nossa região.
Estágio VI (100h) - Indústria Farmacêutica e Cosmética: visa vivenciar a produção de
medicamentos e cosméticos, suas formas farmacêuticas e a produção em escala industrial,
processos industriais, bem como com os equipamentos e linhas de produção, gerenciar
pessoal, desenvolver colaboradores, através de treinamentos e garantir a qualidade dos
produtos utilizando-se das Boas Práticas de Fabricação.

Estágio VII (100h) - Farmácia hospitalar: integrar no ambiente hospitalar, os fundamentos
teóricos e práticos das atividades relacionadas a atuação do profissional farmacêutico na
farmácia hospitalar, executar ações de controle e planejamento de estoques, armazenamento,
aquisição, descarte, fracionamento e dispensação de produtos farmacêutico, conhecer a
padronização de medicamentos e de material médico hospitalar, o funcionamento da
assistência farmacêutica no âmbito hospitalar, além da atuação do farmacêutico em comissões
multiprofissionais.
Estágio VIII (100h) - Toxicologia/Alimentos: na toxicologia serão vivenciados os aspectos
analíticos, clínicos e epidemiológicos das intoxicações por agentes químicos no meio ambiente,
no local de trabalho e nos alimentos, além dos efeitos tóxicos causados por medicamentos,
drogas, saneantes, plantas tóxicas e animais peçonhentos com fins de prevenção,
monitoramento ou investigação forense. Em alimentos o estudante acompanhará a aplicação
dos princípios e processos utilizados na produção e controle de qualidade de alimentos
observando fatores que influenciem na sua qualidade físico-química, microbiológica e
organoléptica, bem como sua estabilidade e o gerenciamento dos resíduos gerados nos
processos produtivos.
Estágio IX: final. São oferecidas 600 horas, em uma das áreas acima já vivenciadas.

