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ENTREVISTA 1 

COLABORADOR: Ana Maria 

“Eu lidando com o humano! ... E era gostoso atender em um ambulatório!”  

 Sou Pernambucana nascida em Camaragibe, Recife. Vim com um ano e seis 

meses de Pernambuco porque minha mãe resolveu vir embora para São Paulo. Tive uma 

infância comum, cuidada mais pela minha avó porque a minha mãe quando chegou teve 

que trabalhar logo... Ela passou todas as dificuldades de uma vida de um nordestino na 

cidade de SP. Lembro que fui criada muito focada na família, mas comecei a trabalhar 

muito cedo, com 13 anos comecei trabalhar como tecelã para auxiliar minha mãe, além 

de cuidar dos meus irmãos.  A minha vida foi se desenvolvendo trabalhando e 

estudando, ou seja, sempre com todas as dificuldades de um Nordestino que se joga em 

uma cidade grande... 

  Em um momento parei de estudar porque tinha muitas dificuldades em casa, era 

uma vida que ninguém pode imaginar... Quando eu terminei o supletivo falei “não sei o 

que eu vou fazer”, não tinha interesse em fazer faculdade e mais ou menos eu já estava 

com uns vinte anos. Quase para casar, fiquei com vontade de voltar para a faculdade, 

mas fiquei grávida e teve meu primeiro filho aos 22 anos... Veio uma pausa e decidi 

voltar novamente para os estudos... “Agora eu quero, serio, continuar a estudar”, pensei, 

e fui fazer o cursinho pré-vestibular no "Cursinho”. Na época o que eu queria fazer era 

Biologia, só que eu não consegui porque só tinha campo para lecionar e eu não me 

imaginava dentro de uma sala de aula lecionando. Não queria aquilo, mas eu adorava 

essa área de biomédicas. Logo pensei em Medicina... “Medicina não porque eu não 

consigo ver às pessoas em sofrimento, eu sofro junto com elas, eu sempre sofri”, fazer 

dissecação não ia conseguir, concluí, “Não, não vou fazer medicina”... Tinha um 

professor muito legal no “Etapa” que falou “olha...porque você não faz farmácia? ”. 
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Farmácia... mas farmácia tem química! “Não sou muito chegada”, sentenciei... Eu 

queria estudar a parte da fisiologia e anatomia humana, mas, mesmo em anatomia, eu 

não queria fazer dissecação, queria uma anatomia apenas literal. O professor me 

animava falando “fazer farmácia vai ser o melhor porque você vai ver a anatomia só de 

órgãos, você não vai ver o corpo inteiro de dissecação... vai ser mais divertido para 

você. Já que você não encara dor, não encara um corpo humano para dissecação”. 

Depois disso, tomei a decisão... prestei vestibular para farmácia na primeira fase e 

passei na USP, na segunda fase eu não passei, mas não desisti e prestei na Osvaldo Cruz 

onde entrei e comecei a carreira de farmácia. Foi ele que me estimulou a fazer. Na 

verdade, não tive nenhum outro estímulo. Oswaldo Cruz é uma das faculdades de 

referência para fazer farmácia, muito boa realmente. O pessoal de lá se envolvia muito 

com a disciplina, muito mais com o humano. Infelizmente em muitas universidades 

quem dá aula geralmente são os professores que fazem mestrado e doutorado e eles 

focam a aula que eles vão dar todas para a sua tese... e esquecem o geral.  Quando você 

vai estudar em uma faculdade que engloba tudo como a Oswaldo Cruz, você sai como 

um profissional que consegue um complemento maior. Na Oswaldo Cruz adorei já no 

primeiro ano. Gostava muito de genética e histologia. Que gostoso! Só que eu não gosto 

de pisar em terrenos que eu não conheço alicerce. Naquela época me cobrava: “estou 

fazendo farmácia, mas o que é uma farmácia ali fora? Eu não sei”.    

      

  No primeiro ano, em 1989, já fui atrás de estágio para conhecer o que eu ia 

fazer. Comecei a fazer estágio em 90 no Hospital Servidor Público Municipal... Aquela 

foi a minha formação! Como costumo dizer... uma foi à formação da teoria e outra a 

formação da prática. A Universidade dá muito a parte teórica, você sai de lá pensando 

“o que faço com isso? ” “Como é que eu vou lidar com o que está aí fora? ”. Também 
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amei o Servidor Municipal e encontrei profissionais maravilhosos. Fiz um ano 

voluntário e passei no concurso que teve da prefeitura; por isso fiquei mais um ano pela 

prefeitura. Foi ótimo! Encontrei profissionais como a Drª Cleide, que é a minha 

referência de farmacêuticos. Era aquela pessoa que ia atrás de tudo que era serviços 

novos para melhorar o atendimento ao paciente e acreditava muito no estagiário... Dava-

nos trabalhos e falava “façam” e a gente ia atrás... Ela realmente fazia coisas que iam ter 

um retorno para a qualidade da atenção do paciente para a área da saúde. Nesse hospital 

eu comecei a desenvolver vários trabalhos, trabalhos de atenção ao paciente... Eu 

lidando com o humano! ... E era gostoso atender em um ambulatório! ... Explicar para 

aquelas pessoas simples como era usar aquele medicamento, mas de forma que eles 

realmente entendessem. Eu sempre digo “o homem gosta de falar palavras difíceis para 

se tornar uma referência erudita”, mas o simples é muito bonito... É lindo quando o 

outro entende... Quando você conversa com essas pessoas você tem um conhecimento, 

uma bagagem técnica, mas elas trazem uma sabedoria fantástica e foi aí que eu me 

apaixonei pelo humano... Lá foi o meu berço realmente...   

  Nesse hospital começamos um trabalho de doses unitárias... Nós subimos em 

todos os andares, e acompanhamos todos os pacientes, cada estagiário em um setor... 

Fizemos acompanhamento das dosagens e de todos os erros de medicamentos que 

ocorriam no posto de enfermagem... Eu digo sempre “quer conhecer o Hospital? ” Vai 

para os bastidores...Na frente quando você chega, a fachada é linda! É maravilhosa! ... 

Os profissionais bem vestidos, os profissionais sorrindo... mas se você for aos 

bastidores...Você vai ver que o supositório vira conta-gotas. Não há cuidado algum e 

ainda mais naquela época... Imagina... a farmácia era perto de um necrotério ou era 

perto da manutenção, era aquele espaço mínimo. Para que servia a farmácia? Para nada, 

só era um depósito, um nicho... Você juntava os medicamentos para dar para o paciente 
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e ninguém se preocupava pela qualidade do medicamento. O farmacêutico era 

interessante naquela época porque existia um código sanitário que exigia, era necessário 

o farmacêutico dentro do hospital, porém, ...ninguém sabia para que.   

  Hoje temos alguns hospitais que tem vários farmacêuticos, mas naquela época 

era muito difícil isso, eram só os hospitais de ponta que tinham. Até hoje me perguntam: 

“você fez faculdade? ” Acham que farmacêutico não é nada, nem olham na caixa de 

medicamentos para ver que ali na caixa está escrito o responsável técnico farmacêutico 

“x, y, z”... Não olham porque quem receita o medicamento é o médico e, para eles, o 

médico e o medicamento estão, como carne e osso, associados.   

 Detesto rotina por isso sempre fui mais para pesquisa... Fazia farmácia e pensava 

ir para pesquisa porque eu abomino rotina. Pensava “Eu vou ser um diferencial! eu vou 

mudar essa situação!”, “Nós vamos conseguir mudar isso”...  Eu acho que foi mais ou 

menos assim que eu saí da faculdade, porém, depois fui perdendo as energias...  

 No Servidor municipal, nós desenvolvemos o programa de doses unitárias, 

apresentamos o projeto para o corpo clínico, acompanhamos a parte de informação e 

formação dos auxiliares, dos enfermeiros e dos médicos... O médico aí ter um suporte, 

mas lidar com os médicos era muito cansativo: O médico não pensa em perder espaço, 

ele não pensa em ser observado por alguém que ele não quer. Foi um trabalho árduo de 

conscientização.  Eu pensava “Nós como farmacêuticos fomos formados para lidar com 

os medicamentos, por isso nós sabemos um pouco mais do que vocês sobre o 

medicamento”.  Trabalhar lá foi muito gostoso e foi aí que me encantei pelo hospital e 

foi que decretei “eu quero ser farmacêutico hospitalar, porque tudo dia é um dia”... “eu 

preciso de um trabalho dinâmico e o hospital do esse dinamismo ...porque todo dia é um 

dia”.          

 Entretanto, fiquei pensando... Ir para um laboratório? Tudo dia ter que dosar um 
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medicamento ou fazer teste químico, teste físico, testes microbiológicos...Vão ser os 

mesmos todos os dias...Não consigo lidar com isso, meu perfil não dá. No hospital há 

que lidar com profissionais, interagir com eles, por isso, tem que estar buscando 

informações para estar sempre atualizado. Eu costumo falar que eu era “macaca de 

congresso” ...Onde tinha congresso eu ia porque acredito que para você ser um 

profissional, ou pelo menos para você ser um bom profissional, precisa estar 

atualizado... Precisa-se estar acompanhando ainda mais na área da saúde.   

  Voltando à Dra. Cleide... ela  também veio falar comigo para que nós fizéssemos 

um trabalho com pacientes hipertensos. Como nós fazíamos parte de uma clínica de 

neurologia e acompanhávamos todos os pacientes hipertensos, fizemos pranchas para 

acompanhar esses pacientes. Acompanhávamos desde a condução, para ver se eles 

tinham dinheiro para vir até o hospital para receber o medicamento, até a medicação. 

Quando verificávamos a pressão e víamos que ele não estava com a pressão correta já 

interferíamos na conduta médica de passar novamente em consulta. Ás vezes ele tinha 

consulta em seis meses. Lembro que eu parava para explicar para o paciente que é 

pressão alta. As pessoas estão acostumadas a trabalhar, estudar, ter sua vida no 

cotidiano e de repente chega alguém para elas e fala assim: “olha você está hipertenso... 

a partir de hoje você vai tomar tais e tais medicamentos”. A pessoa vai ter que mudar a 

rotina da vida dela, vai ter que mudar tanto na alimentação, como na parte do 

medicamento. Ela vai ter que parar em um horário e vai ter que tomar um medicamento 

sendo que a pessoa já está acostumada com a pressão alta. É uma tarefa muito difícil 

porque quando você introduz um medicamento, você tem que lidar todos os efeitos 

laterais dos medicamentos; hipotensão ortostática, sudorese, diurese aumentada... Para o 

paciente é horrível aquilo... Os pacientes falavam “porque é que eu tenho que tomar 

esse amarelo na hora do almoço e esse vermelho de manhã e esse...”. Eu, que gosto de 
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me colocar na situação do outro, falava: “o que aconteceu com você para você ter 

hipertensão e o vaso contraído? ”. Agora... o que é um vaso contraído para eles? O que é 

que são vasos inclusive...? Bom, eu pegava “literalmente” a mangueirinha do meu 

chuveiro e a distendia aquecendo-a e colocava dentro outra mangueirinha para explicar. 

Naquela época não tínhamos recursos tecnológicos vastos como nós temos hoje em dia 

para explicar o que era um vaso contraído.  A explicação era do tipo, “Olha, seu corpo 

tem vasos como se fossem os canos da Sabesp de água... Ela é que leva o sangue... O 

sangue leva nutriente e, quando alguns desses caminhos entopem, pode ocorrer infarto, 

pode ocorrer derrame... Onde é que ele pode ocorrer? Se for ao coração do infarto se for 

ao cérebro do derrame, o AVC que a gente fala muito”. Tudo isso a gente tinha que 

explicar tipo uma atenção farmacêutica... Mas naquela época não tinha nada disso... Eu 

me apaixonei realmente daquele trabalho, contava um conto... Eu amava isso!  Tinha 

colegas que falavam: “nossa! Que chato! De novo fazer isso! ”. Os médicos, por 

exemplo, falam assim: “você já comeu alguma coisa salgada e tal? ” Ou “porque você 

está com a pressão alta? ...bebeu? ” E os pacientes respondem “não”, que é lógico... Eles 

estão com medo. Então, a gente que tem que fazer? A gente tem que trabalhar para 

conquistá-los para eles aderirem ao tratamento e não repugnar. Porque nós humanos 

somos assim. Eu falava sem ser prepotente, diminuindo meu nível de linguagem para 

que o outro possa me entender, usando a linguagem do dia a dia deles, porque eles não 

são intelectualizados nem eruditos e não ficam lendo. E é difícil o paciente parar a 

rotina: a cervejinha dele, a feijoada dele... Eu até mostrei como um medicamento é 

diurético colocando um filtro de coador para mostrar o que os rins faziam...Tudo isso 

para que eles entendessem o que era pressão e o que a pressão poderia ocasionar para a 

vida deles.  Tem uma linguagem técnica, que não dá... Por exemplo: “olha esse aqui é 

conversor de angiotensina, passa a ANG 1 a ANG 2 que vai dar uma contração no 
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vaso”. A gente tem que cair um pouco na terra e lidar dia a dia com nossa informação 

técnica podendo capacitá-la para dar informação para uma pessoa que precisa da 

informação.   

  No hospital Servidor Público fiquei dois anos e depois prestei para 

espacialização em farmácia hospitalar porque já tinha decidido: “é o hospital o que eu 

quero”. Por outro lado, pensava, “ você quer hospital? ” “Então seja um profissional que 

saiba sobre a área hospitalar mais ainda”. Então fiz o concurso para aprimoramento no 

Hospital das Clínicas (HC) e consegui passar em primeiro lugar; não sei como porque já 

era casada, tinha um filho e meus horários já eram mais comedidos. Também ajudava ao 

meu marido que tinha um restaurante por isso era difícil para mim. Os meninos que 

estudavam comigo falavam “e aí Horácio (aquele desenho animado que era cabeção). 

Horácio, você passou no HC no primeiro lugar! ” Passei?  “Como? ” Não sei como 

passei, acho que foi o espírito santo...Tinha 20 anos apenas...Entrei em outubro no HC, 

mas depois descobri que estava grávida do meu segundo filho em novembro.  Fiquei até 

junho, saí, criei meu filho mais novo e depois voltei e terminei. Fiquei um ano e médio 

entre o HC e Encor porque se faz o aprimoramento nos dois. Sinceramente falando... a 

minha referência, repito, foi o Servidor Público... O HC e o Encor são aqueles prédios 

imensos com um bando de profissionais que não tem interesse em aprender nem em 

ensinar.   

  Em 1995 terminei a pós e comecei a trabalhar em vários hospitais. Naquelas 

épocas a farmácia dos hospitais além de serem perto do necrotério não tinham muitos 

profissionais, só tinham um profissional farmacêutico e poucos auxiliares... Os 

auxiliares também não tinham conhecimentos. Era necessário montar a estrutura toda 

para a farmácia... Tanto operacional como a parte de dinâmica de trabalho...Você 

pegava aquelas equipes que não sabiam de nada e tinha que auxiliá-los para entenderem 
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o que era o medicamento... Eu, não sei administrar o RH, eu só sabia o que era 

farmácia...A faculdade de farmácia não te dá isso... Eu fiquei cinco anos na farmácia e 

eu não ouvi falar de um sociólogo. Só ouvi falar de um sociólogo quando fui fazer 

administração hospitalar na fundação Getúlio Vargas. Fiz um ano de administração 

hospitalar, mas por incrível que pareça, fui lá para checar que o que você sabe é o que 

você realmente deveria saber. Quando fui para GV estava começando a São Camilo e 

pensava “Eu vou ao GV! ” “É uma referência em administração! Vou aprender o que é 

administrar”. Uma anedota que me lembro sempre: No primeiro dia de aula de 

administração geral a professora falou “Vocês sabem o que é administrar”? ”... Todo 

mundo não sabia responder, até o staff gerencial do Hospital São Paulo. Estavam os 

melhores gestores... Ela falou: “Sabem quem é quem comanda e coordena o hospital? ”. 

Todo mundo falou o gestor, o presidente, o diretor, mas ela enfatizou “Não! Quem 

comanda e coordena o hospital é o chefe da rádio peão”... Todo mundo se perguntou 

“Quem é? ”. O chefe da radio peão é aquele cara que realmente leva as massas, esse que 

não está no organograma e é aquele cara que consegue conquistar... Incrível... Tinha 

pagado uma nota para ouvir isso, mas isso é humano, realmente ela não falou nada de 

errado. Quando você vai a uma faculdade de administração ou gestão você espera 

encontrar alguém que te de a fórmula mágica. Eu achava naquela época que tendo uma 

boa estrutura para lidar com as dificuldades e as diferenças, tendo um manual de boas 

práticas, e um procedimento operacional padrão dentro de um serviço conseguiria 

tudo... por isso que eu sou Roussoniana, adoro Rousseau. Acreditava que quando você 

olhasse no olho, quando falasse com a pessoa, ela iria se comprometer em trabalhar 

corretamente. Eu ia atrás de técnicas, mas eu também queria aprender a lidar com a 

técnica operacional do dia a dia. Naquele curso tinha gerente do Evaldo Foss, da Santa 

Juana, gerentes do PASS para aprender a como gerir... Eu pensava “são todos sérios”, 
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mas eu conheci eles depois... Dentro da faculdade a gente fazia bagunça... Um monte de 

gestores enchendo luva, camisinha, bexiga, mas você depois sai por aí e vê quem eles 

são realmente. Eu fui trabalhar no Santa Juana e tinha um rapaz que era médico e estava 

aprendendo a ser gestor... Realmente fiquei muito triste porque o cara gritava ao 

enfermeiro na sala dele e dava para escutar desde a farmácia. Eu pensava foi esse cara 

que fez gestão comigo lá na GT? ”. Cara que brincava, que era palhaço. É melhor às 

vezes não conhecer as pessoas. Eu descobri isso. Por isso que eu falo o que uma amiga 

sexóloga diz: “você conhece o ser humano quando consegue viver todos os momentos 

com ele”, mas como você não consegue viver todos os momentos com ele como 

felicidade, tristeza, de fortuna, de pobreza, de sofrimento, de dor, você não o conhece. A 

pesar disso, aprendi como gerenciar os Recursos Humanos, mas o dia a dia é o que te 

ensina realmente a lidar com as dificuldades... Parei de exigir muito porque era muito 

exigente comigo e com os outros.   

  Hoje a maioria dos hospitais têm vários farmacêuticos: o farmacêutico que cuida 

de stock, compras, RH, farmácia clínica, o que manipula e inclusive que participa no 

comitê de infecções hospitalares, de curativos, de suporte nutricional... Na minha época 

não... Na minha época não tinha CIM, que é o centro de informação sobre o 

medicamento e hoje já tem em vários hospitais. Dentro do hospital você era tudo, um 

generalista. Eu tinha um professor, o Victor Hugo Travassos, que falava que o 

farmacêutico hospitalar era o profissional mais preparado na época porque “tinha que 

ser”; ele tinha que entender desde o medicamento até o paciente e, passando por isso, 

você tinha que entender o que é lidar com equipe profissional, interdisciplinaridade, 

você tinha que lidar com RH, você tinha que lidar com tudo.  Para isso você tem que 

estar preparado... Não adianta você um dia preparar um medicamento, noutro você estar 

analisando um esquema terapêutico e noutro você está vendo um exame de análise 
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clínica ...Tinha que ter certa bagagem... Eu era tudo e falo que “eu me meti em tudo, 

mas não entendo nada a fundo”...        

 O farmacêutico no Brasil ganha muito pouco. Qualquer cuidador de casa, que 

cuida de idoso, ou babá ganha mais do que um farmacêutico. Agora, não digo que eles 

não teriam que ganhar, mas eles, às vezes, não chegam a ter o ensino fundamental e 

ganham o que a gente ganha. Eu acho que o farmacêutico tinha que ser realmente 

melhor remunerado. Quando você vai procurar trabalho, não querem saber o que você 

tem de especialização e ainda te perguntam “você se formou? ” “Você fez faculdade? ”. 

Na minha época pagavam muito mal, mas eu investi e fui atrás...     

  O médico hoje em dia respeita o farmacêutico, mas na minha época cheguei a 

brigar com médico... Por exemplo, em um dos hospitais teve uma médica que pediu 

uma dosagem de morfina para um paciente... Cheguei lá, porque eu fazia triagem, e 

falei: “Doutora, isso daqui vai dar uma parada respiratória no paciente, não é uma 

dosagem normal”, e ela falou assim: “olha...fui eu que assinei, não fui? ”. Falei: “foi”. 

Então “eu sou medica sou responsável”. E eu respondi: “E eu sou farmacêutica e tenho 

obrigação de lhe alertar, porque se der uma parada respiratória... a senhora já sabe”. 

Depois de uma meia hora passou uma equipe correndo e a mulher teve uma parada 

respiratória por causa da morfina. A Dra. veio conversar comigo depois...“É.. o paciente 

ocorreu assim...”. Eu, surpresa, disse “Onde a senhora pegou aquela dosagem de 

morfina para passar para o paciente? ”. Infelizmente ela disse “Ele trouxe escrito em um 

papel de pão”... Veja bem ...Como que um médico inicia uma terapêutica dessas para 

um paciente oncológico, com uma dosagem altíssima, que ele trouxe rabiscado em um 

papel de pão? É um absurdo, muito delicado. Lembro também que em um dos hospitais 

que eu trabalhei eu ganhava muito bem. Era um hospital tope de linha e nessa época nós 

fazíamos gerenciamento do stock, não comprávamos, terceirizávamos aquele produto.... 
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Uma vez, um médico queria uma prótese, uma mama tamanho 22, porém me biparam 

uma noite e falaram olha “ele quer 24” e respondi, “mas ele pediu 22”. “O paciente 

agora quer 24 e está aberto na sala de cirurgia e ele diz que se acontece alguma com o 

paciente a culpável é você”... Respondi “Como? O cara não sabe o tamanho da mama 

que ele vai usar no paciente e ainda acusa outro profissional? ”... Da vontade de... 

Liguei para todo que era hospital, que eu conhecia, para conseguir o empréstimo de uma 

prótese e consegui em um hospital top de linha...Eles conseguiram o empréstimo e eu 

tive que localizar o motoqueiro para ir lá, pegar e levar para o hospital, mas...No outro 

dia, lógico, estava eu na sala do diretor clínico, bem cedo!      

    

  Também trabalhei em outros hospitais onde desenvolvi farmácias satélites e 

doses unitárias. Fui chefe em vários hospitais: Hospital Metropolitano, Hospital 

Promatri, Hospital São Luiz, no Santa Elena fui corresponsável e trabalhei em outro em 

Santo Amaro e fui corresponsável, mas na maioria eu fui responsável. O Metropolitano, 

na lapa, era pequeno e estava em um nível muito legal...Foi em um dos primeiros onde 

trabalhei que era particular e que eu amo de paixão. Naquela época era de uma diretoria 

de médicos. Eu adorei porque a gestora era maravilhosa; deixava fazer o que eu 

quisesse e me dava apoio, e isso é importante quando você tem apoio administrativo. A 

farmácia eu a fiz como “meu xodó”, montei doses unitárias, fiz cursos. Eu era chefe, 

farmacêutica responsável.  Bom, as vezes acontecem coisas chatas...Você monta uma 

farmácia em um hospital novo e você faz um estudo epidemiológico e uma montagem 

de um arsenal terapêutico, tanto de medicamento como de materiais, você vira e mexe e 

de repente tem uma “estrela” (quero dizer, um médico que se acha) que chega lá e quer 

um medicamento “x, y, z”. Tipo síndrome pós-congresso...Eles saem do congresso e já 

querem o medicamento dentro do hospital no outro dia, e essa síndrome não dá para 
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você enfrentar! Eu tinha muita briga com isso porque, independente de você querer ou 

não, é o médico que manda no hospital. Como os diretores falaram para mim: “Ele traz 

o paciente para o hospital”, então eles vão ouvir o médico. Já briguei com a estrela da 

neurologia de São Paulo. Cheguei para ele e falei o que tinha que falar porque você vê 

que eles querem usar qualquer medicamento, você vê muita coisa errada que 

desencanta. Por exemplo: tive já um caso, quando fazia parte da comissão de infecção 

hospitalar, que eu fiquei muito traumatizada porque o cara morreu e eu não sabia que o 

cara tinha morrido. Um médico queria introduzir um antimicrobiano de 3ra geração na 

UTI e eu falei ”Doutor, pelo nosso acompanhamento a flora está ótima aqui, não 

precisamos”. Nós não precisávamos de uma 3ra geração mas tinha um representante 

sempre querendo impor o Maxcef mas eu não queria... “Não, não precisa”. Depois de 

um tempo, dois ou três meses, apareceram 10 Maxcef na farmácia, cheguei ao outro dia 

e estavam entregando! “Não, eu não pedi isso! Fui lá falar com o diretor... Ele tomava 

conta da parte de compras e era um dos sócios.... Falei “Dr. Irineu...o senhor comprou o 

Maxcef?” E ele falou “é Ana Maria...sabe que é? Eles vão patrocinar o jantar dos dias 

dos médicos”... E o Dr. Giovanni , que era chefe da Infecção Hospitalar, pediu para que 

eu fizesse. Aquilo acabou comigo, desmontou-me e ocorreram coisas com outros 

medicamentos...      

  Eu falo assim como lição de vida “Olha, lesar o paciente é muito fácil”. Como 

farmacêutico temos duas responsabilidades na farmácia; é como se fosse uma balança 

com dois braços: tem a responsabilidade civil, jurídica e a responsabilidade moral. A 

jurídica é fácil, pode pagar uma pena ou contrata um bom advogado e às vezes não faz 

nada. A moral, se você tiver, mas é algo que você vai ter que desenvolvendo ao longo 

da vida, doe, ela machuca. A importância de lesar alguém doe muito, machuca... 

Sempre pedi a Deus, e principalmente trabalhando com medicamentos porque eu posso 



20	  
	  

lesar a vida de um paciente, “Se tiver que lesar a vida de um paciente me tire antes” 

porque eu acho que não conseguiria conviver com a culpa de ter ferido alguém. Então se 

você tivesse um pouco disso dentro de você iria fazer o melhor pelo outro. Porque lesar 

o outro sabendo que você foi conivente para aquela pessoa doente morrer, não dá! Isso 

não acontece só nos hospitais de pequeno porte, acontece em todos os hospitais: 

“Aquele paciente... de que morreu? ”, “de infecção generalizada”. Isso é o que mais 

acontece, mas o que é infecção generalizada? Erro de medicamento! Também existe no 

Brasil, erro de medicação! Olha, em 2000 fui a um congresso em Minas aonde veio uma 

farmacêutica dos EUA que faz parte de um grupo que estuda erros de medicamento nos 

hospitais. Os EUA erram! Erra! Todos erram! Ela trouxe casos absurdos, inimagináveis. 

Nós só não erramos depois que morremos, porque eu acho que continuamos do outro 

lado... Erros antimicrobianos que saíram no jornal...por exemplo, confundiram o 

antimicrobiano Metronidazol com um neurobloqueador e deram em um berçário para 

crianças. Acho que morreram oito crianças e eles investigaram porque que ocorreu isso, 

porque eles não cortam cabeças. Eles analisam o processo...O erro não foi por querer... 

Alguma coisa está errada naquele processo...Quando foram ver... O farmacêutico estava 

com outro trabalho de manhã e estava à noite também! Ele tinha ido quase que 

dormindo no outro plantão e a embalagem dos medicamentos eram idênticos. Aquela 

comissão não estava só para julgar, estava para analisar o processo errado e para 

analisar um processo novo para evitar os erros...Acredito que isso é o que deveríamos 

fazer no Brasil...Nós não fazemos porque nenhum hospital erra...Nos EUA eles tem os 

controles, eles têm erros, mas o Brasil...Não erra. Agora que as pessoas estão falando 

dos erros, que escuto vamos ver o que a gente faz para melhorar...Você vê vaselina 

sendo aplicada na veia...!   

  Mas eu amo farmácia hospitalar. Descobri que eu me realizo e que não é 
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rotina...Vem de acordo com o meu perfil, mas farmácia hospitalar você não tem dia, 

sábado, domingo, feriado, dia santo, não existe...Ficava 24 horas, porque no hospital 

acontece tudo à noite, você faz instalação de sistema informatizado, mudança de 

prateleiras, criação de novos departamentos de farmácia, tudo a noite.  Em um momento 

eu acabei me sentindo sugada...E você não se consegue repor...Tem que estar ali 24 h. 

Você é um servente de pedreiro...tem que pôr ticholinho por ticholinho montando toda a 

estrutura...Para isso você precisa ter bagagem e investir. Não é fácil para o 

farmacêutico, sempre digo: “o culpável dentro de casa é o mordomo...Dentro do 

hospital é o farmacêutico” Se deu pirógeno no soro... Onde que o médico vai? Na 

farmácia...Foi o armazenamento errado. Deu cefaleia pós-raque...Aonde que eles vão? 

Na farmácia, armazenamento também. Eles vão atrás, mas sempre da farmácia...A 

farmácia não é lembrada se der tudo certo, mas se der tudo errado ela vai ser a primeira 

a ser bem vista.   

  Depois de ter trabalhado em vários hospitais comecei a trabalhar como 

consultora em distribuidora de medicamentos hospitalares, porque eu também pertencia 

ao GAFO, grupo de cadastro de fornecedores hospitalares. Nós fazíamos a aprovação ou 

não desses fornecedores dentro do hospital e fazíamos o processo que a vigilância 

sanitária teria que fazer, ou seja, visitar aos distribuidores, ver se estavam condizentes 

dentro dos processos, ou seja, trabalhar para garantir o medicamento. Mudei de trabalho 

porque meu marido acabou ficando doente. Ele era uma pessoa especial sempre 

acompanhava meus filhos...Eu ligava para o meu marido, e falava “olha não vou poder 

ir hoje vou chegar quatro ou 5 horas da manhã” e ele cuidava das crianças...Um dia ele 

ficou doente e não pôde cuidar mais...então eu não conseguia ficar mais, porque tinha 

que ter horário para sair de casa e para voltar, tinha que ter sábado e domingo libres. 

Também eu tive que pagar uma dívida imensa e ele acabou perdendo o comércio. Meu 
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marido tinha um restaurante que acabou perdendo e, por causa da depressão, acho que 

ele ficou doente...  
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ENTREVISTA 2 

Colaboradora:  JULIANA 

“Eu quero ir para São Paulo e quero fazer especialização no HC” 

Eu sou natural de Mato Grosso do Sul (MTS), de uma cidade que se chama 

Amambaí, interior de MTS quase divisa com o Paraguai e próxima do Paraná. Saí de lá 

com 15 anos e fui para a capital de MTS, Campo Grande. Tinha ideia de fazer biologia 

ou alguma coisa ligada, como ecologia ou alguma coisa assim, mas no terceiro ano 

quando ia prestar vestibular surgiu a possibilidade de fazer farmácia para lidar com 

cosméticos, ou seja, fui para a profissão sem muitas expectativas, sem ter pensado antes. 

Quando eu prestei vestibular para biologia e para farmácia, no mesmo ano, eu passei em 

biologia em uma escola particular e em farmácia passei em uma escola pública, por isso, 

fui fazer farmácia na escola pública na Universidade Federal de Mato Grosso do sul. Lá 

me apaixonei por farmácia desde o primeiro ano acredito...Foi uma coisa bem 

importante na minha vida...         

 Me lembro das aulas de farmacologia e farmacologia clínica que gostava muito, 

mas acredito que uma palestra sobre farmácia hospitalar que deu um antigo diretor da 

farmácia do HC Dr. Victor Hugo da Rosa, e que eu achei ótima, foi decisiva na minha 

vida profissional. Decidi, “eu quero ir para São Paulo e quero fazer especialização no 

HC”. Bom, conversei com o doutor no final da palestra e ele encaminhou para a minha 

universidade o folder da especialização. Prestei concurso, passei e vim para São Paulo. 

Fiz a especialização no HC e, no final da especialização, apareceu a oportunidade de 

fazer concurso público...Também fiz e passei, por isso trabalho no HC...Eu só trabalhei 

aqui no HC na minha vida, mas passei por todas as unidades da farmácia hospitalar. No 

momento sou a diretora de serviço de assistência porque em 2011 a Dra. Sonia Cipriano 
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foi convidada pelo secretário da saúde para coordenar a assistência farmacêutica do 

estado e eu acabei ficando no lugar dela durante esse ano.       

Acho que o que me fez chegar até aqui foi justamente não me acomodar com aquilo que 

diziam que eu tinha que fazer, sempre quis mais, embora a farmácia seja um ambiente 

bastante hostil para trabalhar. Foi um longo caminho…comecei na farmácia de 

internação preparando dose individualizada pelo pronto socorro e logo fui promovida a 

farmacêutica encarregada. Depois fui chefe de logística, que era uma parte que eu 

detestava, mas aprendi e hoje eu acho que é a parte que eu mais sei é da logística...A 

parte que eu menos gostava, mas que eu fui tentar aprender e tive que gostar dela. 

Depois de passar pela logística eu fui diretora no centro de assistência; eu gostei porque 

desde que entrei procurei entrar em equipes multiprofissionais. Por outro lado, desde 

que entrei aqui faço atenção farmacêutica com um grupo pequenininho de pacientes 

com intestino curto...Eu participava das consultas médicas e tudo mais. Quando 

consegui ser diretora me senti um pouco mais livre para fazer algumas coisas que eu 

queria: conseguimos tirar um farmacêutico da parte da logística para colocar na atenção 

farmacêutica e montamos uma modelo atenção farmacêutica para o HC nas bases de 

todo o que eu já tinha estudado. Ficou muito legal! Agora estamos implantando o 

mesmo na farmácia clínica. Isso também é muito legal, mas é difícil você fazer com que 

as pessoas larguem um pouquinho àquilo que estão fazendo para criar algo novo.   

  Na faculdade, pelo menos na minha época, o farmacêutico não era preparado 

para o campo de trabalho. E deve ter piorado muito com “a história do farmacêutico 

generalista! As possibilidades são grandes, você pode fazer qualquer coisa...Pode 

trabalhar em muitas áreas e na verdade você não é preparado para trabalhar em 

nenhuma delas eu acho. Na minha cidade, em Campo Grande, o farmacêutico só 

trabalha em laboratório porque dá dinheiro. A farmácia hospitalar é pouco respeitada, 
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farmácia pública e drogaria paga pouco e indústria farmacêutica lá não tem...então ele é 

voltado totalmente para isso. Aqui em São Paulo não é muito forte o farmacêutico que 

trabalha em laboratório de análise clínicas. Olha o tanto de campos que tem! O 

farmacêutico vai dar aula e também pode estar trabalhando em indústria farmacêutica e 

são coisas muito diferentes...Veja, o laboratório de análise clinica é parecido com 

farmácia hospitalar? Não, não tem nada a ver...e a indústria? Não tem nada a ver com 

nenhuma das outras duas coisas... e o farmacêutico está 5 anos na faculdade para sair de 

lá preparado para todas. Acho que não sai preparado, não tem condições, por isso acho 

que o farmacêutico é um profissional um pouco sem identidade. Não sei se é o perfil da 

pessoa que presta vestibular para farmácia ou se a faculdade te faz ficar assim, mas é 

um profissional muito controlador, muito inflexível e isso é uma dificuldade muito 

grande que a gente tem dentro do hospital comparado a uma profissão medica que é 

totalmente flexível para as coisas, por exemplo: o médico precisa tratar um paciente 

com uma dose maior de morfina, e o farmacêutico sabe que pela legislação tal e 

blábláblá e fala não! ” E o médico costuma responder “sim posso tratar o paciente, 

porque tem evidencia” e fica esse embate com o farmacêutico inflexível...Isso é muito 

complicado na nossa profissão...o farmacêutico é um profissional que sabe dizer muito 

não”! E não sabe dizer.... Talvez!  Acho que falta esse senso de curiosidade de 

questionar mais as coisas, de estudar principalmente.     

 Na verdade, aqui, onde há 40 farmacêuticos, temos uma grande dificuldade de 

buscar o conhecimento; o farmacêutico não sabe ou não gosta e não consegue pegar o 

problema a fundo...Não consegue sair da lei, daquela coisa mais fechada, mais 

burocrática: “Eu não posso dispensar a morfina porque a portaria 344...Diz que eu não 

posso”. Ele se pauta muito nisso: em essas regras, burocracias. Isso engessa muito. No 

entanto eu me pergunto...  Ele já era assim? Por isso que ele buscou fazer farmácia? Ou 
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ele se tornou assim por causa da profissão? Pois é...A gente tem aquele jeitão 

farmacêutico de ser.  

  Eu gosto muito da parte de participação em equipes multiprofissionais desde que 

eu entrei aqui e já fiz parte da equipe de terapia nutricional. Hoje eu sou presidente da 

comissão de farmacoterapeutica e sempre participei da comissão de farmácia 

farmacoterapeutica (clínica) ...Sempre busquei estar próximo das equipes, mas é muito 

complicado. A relação com a enfermagem é uma relação extremamente delicada...Por 

quê?  O farmacêutico quando lhe convém usa a enfermagem para chegar ao médico... 

Por exemplo, na alteração de prescrição...Você como farmacêutico diz: “Estou vendo 

que tem uma coisa errada aqui” e ele deveria ligar par o médico, mas procura a quem? 

Ao enfermeiro. Então, essa é uma relação muito complicada porque o enfermeiro acaba 

falando: “O saco do farmacêutico disse que está errado”. Ao mesmo tempo tem essa 

questão da competitividade: a enfermagem diz que o farmacêutico é quem deveria 

cuidar do medicamento, mas ela não quer perder esse filão. Para nós aqui é regra saber 

bem que assunto eu vou tratar com enfermagem e qual o assunto que eu tenho que tratar 

com o médico para não misturar, mas essa orientação às vezes não acontece porque é 

mais fácil para o farmacêutico chegar e conversar com enfermeiro. Infelizmente ele não 

tem o conhecimento necessário para ter uma discussão de igual para igual com o 

médico. Está errado...Por quê? Eu duvido que um médico que saiba que está fazendo 

errado não aceite uma sugestão...Talvez na hora seja mais difícil, mas logo ele vai parar 

para pensar nisso. O que importa é que o paciente receba o medicamento certo. O meio 

de como isso acontece interessa menos. A gente bate muito na tecla de que o 

farmacêutico tem que ter um contato muito estreito com o médico. Por exemplo, a gente 

faz reuniões para termos esse papel duplo de gestor, porque a gente administra dinheiro, 

administra falta do dinheiro além da parte clínica. Nós estamos com recurso finito e se a 
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gente não fizer um corte técnico do tipo: “Este paciente tem que usar porque ele 

precisa” a administração vai fazer esse corte...Vai chegar o dinheiro e vai acabar e esse 

corte vai ser feito de qualquer maneira de uma forma totalmente irracional. Pode ser que 

um paciente esteja precisando e não receba e quem não precisa receba..Então, é melhor 

que o corte seja técnico. Como é que a gente faz esse corte técnico? Com o médico.... 

Não tem jeito de o farmacêutico fazer sozinho. Se eu chegasse na reunião técnica e 

falasse assim: “vocês não podem mais prescrever insulina glargina” não aconteceria 

nada porque o profissional farmacêutico não se prepara para esse tipo de discussão...Eu 

acho que é essa a diferença embora ache que isso está mudando, não por mérito do 

farmacêutico, mas por mérito das organizações acreditadoras. Hoje em dia, para um 

hospital ser acreditado tem que ter o profissional farmacêutico que faça procedimentos 

farmacoterapeuticos e avaliações de prescrição -Se bem que o farmacêutico poderia 

estar bem melhor se estivesse mais bem preparado-. Essa situação está mudando e os 

hospitais estão vendo o farmacêutico de outra forma. Mas o mérito não é do profissional 

farmacêutico...é das acreditadoras.         

 Da gestão de uma farmácia em um hospital...Na verdade, a gestão não precisa 

ser protocolar, não precisa ser engessada...ela pode ser uma coisa legal a ser feita. Eu 

sou gestora daqui, mas eu acompanho essas partes clínicas mais de perto, mas reforço, o 

farmacêutico não está preparado para isso. Eu não fui fazer um curso de gestão...Se 

você me perguntar “como é que você faz? ”. Primeiro você tem que gostar de gente para 

fazer gestão porque senão você não faz gestão e segundo, você tem que gostar de 

buscar, ir atrás e tem que ser extremamente criativo. Sair do “Não, não posso”... Sempre 

tem que poder…e como é que você vai poder? Vê depois...Mas tem que poder dentro da 

farmácia, porque hoje com essa questão das acreditadoras, os administradores 

hospitalares estão esperando que o farmacêutico faça. Eu trabalho muito com a equipe, 
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por exemplo: eu tenho dificuldade de escrever algumas coisas, mas eu tenho uma pessoa 

na minha equipe que é excelente para isso, então uso essa pessoa! Acho que quando a 

gente está na gestão não pode ser uma pessoa insegura porque sendo inseguro você não 

faz nada. O inseguro geralmente não passa trabalhos importantes para as pessoas que 

estão do seu lado porque se a pessoa sabe fazer melhor, ela vai se sobressair...O 

inseguro começa a pegar tudo para ele e vai começar a não dar conta. Uma coisa que eu 

sei é delegar que é uma habilidade de gestão. Acho que uma das principais qualidades 

para você ser gestor é você ter uma autoconfiança legal, mas precisa de estudo e de 

busca de conhecimento.  Então eu acho que isso é uma coisa importante, tentar 

realmente compartilhar o conhecimento com as pessoas, tentar fazer, não ter medo de 

segurar as coisas para você. Por exemplo, tem uma aula que você deu...Passa, tranquilo, 

sem problema...Acho que isso é a principal coisa para você ser gestor...Isso é um 

desafio para o farmacêutico que é um profissional bastante controlador.    

  Quando os Canadenses da Joint Comission vêm para creditar os hospitais e 

falam que o farmacêutico é importante, eles acreditam nisso...Por isso é hora de a gente 

mostrar para que a gente veio...“tirar o farmacêutico das atividades logísticas e colocá-

lo mais na frente clínica” é isso que a alta administração quer de você. É nosso maior 

desafio fazer a pessoas estudarem e fazerem. Ser o farmacêutico “sete estrelas” é um 

desafio. O que é que o farmacêutico “sete estrelas” não pode fazer? Dizer não, de cara: 

“eu não posso, eu não sei te dar essa informação”. Hoje você tem que buscar a 

informação, ficar antenado, buscar adentro dessas coisas e perguntar, é básico...Acho 

que para gestão o farmacêutico tem que estar ligado na alta administração do hospital. 

Não adianta você quer remar contra a maré. Não adianta você falar “eu quero fazer 

logística”...Então eu acho que isso falta muito para o profissional: saber para onde o 

administrador de seu hospital quer que você vá. E se você não quer ir para o mesmo 
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lado que ele vá e melhor você ir embora porque você não vai conseguir nada... Falando 

da questão da humanização...Outra coisa que é bastante complicado para ter uma vida 

profissional é a gestão de recursos humanos pelo farmacêutico ser muito burocrático... 

Ele trata o funcionário assim: você é permissível demais ou você é controlador demais... 

O farmacêutico acaba não sendo referência para seu funcionário.       

  Hoje não tem pessoas para fazer clínica, mas a gente tem que fazer porque o 

hospital cobra. Então aqui no HC a gente sacrificou algumas áreas e colocamos 3 

farmacêuticas em uma unidade que a gente fala de farmácia clínica que tem 

farmacovigilância, farmácia clínica ambulatorial, e internação. O que eu vejo é o 

farmacêutico tentando fazer farmácia clínica sem preparação...Então ele vai lá e fala 

“tem interação medicamentosa aqui”, mas aí o médico olha para ele e fala assim: “estou 

careca de saber, eu quero essa interação, isso para meu paciente é favorável, ou não, 

mas eu sei que existe a interação, mas ainda assim para esse paciente você que 

alternativa me dá? Eu acho que o principal paradigma que o farmacêutico tem que 

quebrar para ser realmente um profissional da saúde é parar de pensar no remédio e 

começar a pensar no paciente. O remédio ou o medicamento vai ser uma ferramenta 

para que se cumpra a coisa dele que é curar e fazer profilaxia.     

  O farmacêutico, de novo, não é um profissional que gosta de estudar por isso 

não é um profissional que vai se dedicar...Mas ele não consegue fazer com que o 

médico ouça o que ele tem para falar. Porque ele sempre ficou muito nessa de “ 

Não...não tem! Tal medicamento falta, precisa de receita para esse, precisa de não sei o 

que“...E ainda não perdeu muito esse estigma de pensar no paciente. Cada paciente tem 

a sua especificidade, cada médico tem a sua especificidade e você tem que saber 

gerenciar tudo isso...E você só gerencia sabendo...Não vai fazer nada subjetivo...Você 

vai fazer sim uma coisa certa, mas vai ser baseado em evidencia...  
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  Acho que por não ter essa identidade o profissional, o farmacêutico é um pouco 

negativo, ele dá muita ração às coisas negativas. O farmacêutico é um profissional que 

não sabe elogiar.  Isso deve ter em outras profissões, mas eu conheço a farmácia. Você 

não vê médico falando mal de médico para outro profissional, mas você vê farmacêutico 

falando mal de farmacêutico para um enfermeiro. Então isso cria um ambiente hostil. 

Os médicos não deixam extravasar e se eles puderem defender a face, eles defendem.    

 Temos que quebrar paradigmas, falar “não! Eu posso fazer, eu quero fazer” 

buscando conhecimento e lendo, o que também não era da minha formação... não perder 

oportunidade, aqui tem uma oportunidade, aqui que eu vou ...e também não desistir de 

desafios. Eu acho que o que faz você derrubar as barreiras é não ter medos, ser feliz e 

criar um ambiente feliz para você trabalhar. Esse é o grande desafio daqui da gente e é o 

que estou me pautando para gestão: ouvindo muito os farmacêuticos, fazendo pesquisas. 

A gente queria mudar a nossa missão que era uma visão de dez anos, então eu mandei 

um e-mail dizendo: “Fala a ração de ser da sua área! ” Então, um comitê gestor escolheu 

um e elaboramos cinco missões com aqueles temas, voltamos para todo o mundo e eles 

votaram o qual seria...Deu esse “Apoiar a vida e a saúde com a melhor assistência 

farmacêutica”. Nem foi eu que votei nem que elaborei, mas eles ficaram felizes. Na 

avaliação de uma oficina que realizamos com os funcionários, o que eles mais gostaram 

foi “da gente ter participado da escolha dos novos valores e da missão da farmácia” isso 

é você fazer, você ser participativo, mas você saber a hora também de intervir, deixar de 

ser participativo até um pedaço porque você tem que executar. O líder tem isso, ele tem 

que participar da elaboração dos projetos, mas nada impede que a pessoa que vai 

executar não participe também.       

  Voltando na gestão...Eu passei toda essa parte da informatização da 

automatização do computador...Ter 70 e-mails na sua caixa tudo dia para ler e responder 
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...Você não sair da sua sala para ver como é que está o serviço é totalmente desumano. 

As partes de gestão são meias complexas e tem coisas que você faz na gestão dos seres 

humanos que muitas vezes são desumanas. Por exemplo: um auxiliar técnico dispensa 

um medicamento errado sem querer...Parece desumano até que punir, mas você tem que 

fazer. Ele causou algum dano a alguém e eu não posso deixar...Então essa é uma parte 

da gestão que é desumaniza. Outra parte da gestão é você entulhar seu funcionário de e-

mails todos os dias.  A parte desumana de gestão que provavelmente vai acontecer 

agora...Vamos ter um centro de distribuição que vai mexer no queixo de muita gente. 

Os funcionários falam “eu vou ser trocado por uma máquina, por alguma coisa”, mas a 

gente hoje deixa de fazer muita coisa porque fica controlando estoque, então você vai 

fazer as coisas que a gente deixava de fazer. Você está com paciente na sua frente e de 

repente ele te pergunta várias coisas que você não sabe responder. A gente tem muito 

essa coisa de infantilizar o paciente, que deve pensar assim “Você acha que eu não sei 

isso que você está me falando? Porque você está falando assim comigo? ” Então você 

tem que ter tudo esse jogo de cintura e com a caixa do medicamento não. A caixa nunca 

vai falar para mim “você está empilhando demais, você está empilhando de menos”. A 

caixa está ali e você faz dela o que você quiser. Uma fragilidade muito grande do nosso 

país, uma vez que a gente não tem um modelo nosso da assistência farmacêutica, é que 

a gente cópia, e cópia de lugares muito diferenciados da nossa realidade. Estados 

Unidos e a Espanha são muito diferentes porque o sistema de saúde é diferente.  Isso dá 

em um Frankenstein ruim de você seguir, porém, as dificuldades são muitas para 

escrever um projeto nosso. Desde você não ter o tempo para parar, para ver, até você 

tem que lidar com egos, tanto da equipe médica como do próprio farmacêutico. Então é 

um desafio muito grande saber o que fazer para mostrar resultado. Dentro do hospital 

você tem que estar lidando com gestores, e o gestor o quer saber é de dinheiro “e qual é 
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o resultado financeiro dessa farmácia clínica? ” A gente tem uma parte muito difícil 

também do gestor nos ver como aquele cara que cuida do medicamento.   Eu posso 

falar que me sinto muito bem no meu cargo atual porque é uma coisa que eu acho que 

todo mundo almeja. Mas é também continuo sempre me perguntando ...e aí? Será que 

eu estou indo bem?  A gente não tem também esse retorno...as pessoas não dizem para 

você “você está legal, você está bem, não...Você deveria ser diferente”.  Então a gente 

acaba tendo essas angustias. É o jeito do farmacêutico ser... 
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ENTREVISTA 3 

Colaboradora: Carol 

“Achava que farmácia podia ser uma coisa interessante” 

 Eu sou de Minas Gerais... Venho de uma cidade que se chama Januária, bem 

próximo da Bahia, ao norte de Minas... Lá é uma região inóspita que é ainda hoje 

afetada pela seca; às vezes acontece de ficarem dois, três ou até quatro anos sem 

chuva... Lá quando você sai da cidade e migra para as áreas mais distantes, mais 

inóspitas, costumam chamar de sertão... O João Guimaraens Rosa, Mineiro, estudou 

bastante essa região. Por conta destas muitas pessoas que têm acesso a outra condição 

de vida acabam migrando, deixam a região.... As minhas irmãs mais velhas mudaram, 

saíram da fazenda onde a gente morava e foram para a cidade. Meus pais decidiram 

deixar a cidade e vir para SP porque os irmãos da minha mãe moravam em SP. A 

princípio, quando meu pai saiu de lá, deixou a fazenda ainda pertencendo a ele com 

pessoas que cuidavam, mas posteriormente vendeu e a partir daí a gente se transformou 

em paulistano como muitos que vivem aqui em São Paulo. A finalidade de eles terem 

vindo era mesmo em busca melhores condições de vida. Nós viemos quando eu tinha 

cerca de oito anos de idade e foi neste ano que eu comecei o ensino fundamental.... 

Tardiamente.   

  Quando entrei na faculdade não entrei em farmácia... Entrei em física porque eu 

queria trabalhar com pesquisa, a minha ideia inicial era fazer um curso em que eu 

ficasse trabalhando com pesquisa... Mas aconteceu que eu casei, fiquei grávida e, como 

foi uma gravidez inesperada, teve que reestruturar minha vida.... Daí que fiquei um 

período sem estudar. Depois teve minha segunda filha e como tinha que trabalhar 

comecei a traduzir livros médicos em inglês e português, mas eu não assinava as minhas 
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traduções, era meu ex-marido, médico, o responsável pela tradução. Quando eu defini 

que ia voltar a estudar fui fazer farmácia, mas de forma circunstancial, não foi um 

planejamento do tipo “eu quero fazer farmácia porque eu gosto de ver o farmacêutico 

trabalhando na farmácia, porque o farmacêutico hospitalar tem um papel esse ou 

aquele”... Foi uma necessidade naquele momento. Eu achava que farmácia podia ser 

uma coisa interessante. Também o que definiu qual faculdade ia fazer foi circunstancial 

porque eu já tinha filhos, e eles não se acostumavam comigo fora de casa no período da 

noite, mas eu também não queria fazer um curso de período integral para não ficar fora 

muito tempo. Então fui fazer a faculdade Oswaldo Cruz porque o curso era das 7 às 13 

horas. Só prestei vestibular lá - se naquele ano eu não passasse depois ia ter que pensar 

como ia organizar a minha vida-, e deu certo. Curiosidade... Não fiz nenhum teste 

vocacional, não tinha nenhum espelho que conhecesse que fizesse farmácia, alguém que 

tivesse me dito “é um curso legal e tal”. Foi a conjunção dos astros que deu certo para 

mim, dentro de um escopo, de alguma coisa que eu queria fazer e que me permitisse 

continuar trabalhado com tradução.  Trabalhei com tradução durante todo o curso e foi 

com ele que paguei o curso e um pouco mais. Na verdade, cheguei a ganhar bem como 

tradutora de Inglês. Como eu gosto de rock naquela época tentei entender e a partir daí a 

estudar inglês de forma autodidata. Estou falando dos anos 70, final de 60.... Eu era uma 

menina pequenininha e gostava de Beatles, Rolling Stones, Credence e outras que já não 

existem mais, meu cunhado também era fanático do Rock e comprava tudo de rock. Na 

época eu ficava escutando quinhentas vezes até entender o que eles falavam, mas eu 

comprava livros para estudar e fazia os livros inteiros. Lembro também que tinha 

professores de inglês no ginásio que incentivavam muito; por exemplo, tinha uma 

professora de inglês no ginásio que dava inglês com música, ela levava uma vitrolinha, 

que era o que existia na época e o LP. Ela primeiro colocava a música, para a gente 
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tentar entender a pronúncia, e depois dava a letra da música para a gente tentar entender. 

Por último ela fazia a tradução. Na verdade, eu gostava tanto de estudar inglês e era uma 

coisa tão prazerosa que eu não conseguia associar isso com uma profissão...  

  Na faculdade, por outro lado, eu me encantei desde o primeiro ano... Ficava 

apaixonada pelas matérias e pelo que a gente fazia no laboratório. A partir daí foi que eu 

passei a gostar de farmácia...Quando eu estava no final do curso precisava fazer 

estágio...Uma parte da minha sala foi fazer estágio no Hospital Servidor Público 

Municipal e eu fui fazer estágio no CEATOC, no centro de toxicologia. Quando eu fiz 

estagio no CEATOC eu fiquei sabendo que tinha um concurso aberto e então prestei o 

concurso -depois até esqueci-me desse concurso, nem fui ver se tinha passado ou se não 

tinha-... Foi assim “Maria vai com as outras”... Todo mundo foi e eu também fui. 

Quando estava para me formar eles me chamaram porque o concurso tinha validade de 

dois anos, eu nem lembrava e inclusive falei para a moça “Nossa! Nem lembrava mais 

desse concurso” e falei “Então, eu preciso de um estágio vocês podem? Eu posso fazer 

como um estágio? ” Eles disseram que sim e eu acabei ficando até hoje. Portanto, a 

minha escolha profissional baseou-se mais em circunstancias do que em 

planejamento.... Posso falar que o que tinha me trazido até o Hospital HC foi também a 

circunstância. Por isso tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos “quando entrar 

em um curso , se dedique, faça o melhor que você pode porque seguramente depois os 

contatos que você tenha, a maneira como as coisas acontecem e as circunstâncias 

acabam te conduzindo para uma coisa que vai estar dentro de seu perfil, porque aquilo 

que não faz parte de seu perfil você entra e vai descartando, vai acontecendo com 

naturalidade, desde que você se prepare para se manter nos locais onde você tiver 

oportunidade, onde você tiver uma chance”. Hoje eu costumo falar assim com os alunos 

“se você não gostar de nada, faz farmácia porque você vai encontrar um lugar que vai 
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gostar”.    

  Eu, como estudante, não imaginava, quando entrei em farmácia, que eu ia entrar 

em um laboratório de anatomia e isso para mim foi uma coisa surpreendente! Foi difícil 

anatomia, histologia, química orgânica... A quantidade de matérias, a quantidade de 

informação era muito grande. Precisava logo aprender a administrar isso porque se não 

ia ficar no balde dos desistentes, mas eu percebi logo que eu não ia desistir porque 

gostava muito, eu queria fazer aquele percurso. No final do primeiro ano eu acho que eu 

já sabia que eu ia me formar que ia ser farmacêutica.... Sabia que estava no lugar certo, 

gostava muito de física, então sabia que eu não ia ter dificuldade.      

  Já no terceiro ano da faculdade tinha uma opção por “fármacos e medicamentos” 

ou “analise clínica” e eu fui para fármaco e medicamentos. Agora, dentro de fármacos e 

medicamentos, você tinha indústria é produção, controle de qualidade, hospital, 

toxicologia. Como eu tinha vindo para cá, HC, para trabalhar na produção de 

medicamentos, e era responsável propriamente pela produção, escolhi indústria e 

produção. Eu também dava treinamento para funcionários de preocupação com 

qualidade, padronização de produções de fórmula...Foi um período muito rico e muito 

interessante. Quando mudou a diretoria, eles queriam alguém para trabalhar em 

educação continuada e então me convidaram para ficar na educação continuada... A 

partir daí eu passei trabalhar na educação continuada até hoje. Ali coordeno o curso de 

especialização em farmácia hospitalar onde promovemos cursos para o público externo: 

cursos de farmacovigilância, de avaliação em tecnologias em saúde, nutrição parenteral, 

etc. Produzimos de quatro a cinco cursos de oito horas voltados sempre para a farmácia 

hospitalar com capacitação, treinamento e desenvolvimento dos farmacêuticos, 

funcionários e estagiários. O interessante nisso é que envolve estudar, que de fato eu 

acho que é a coisa que eu mais gosto, e acho que é por isso que eu estou há tanto tempo 
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em educação continuada sem me cansar da área.... Você está fazendo coisas diferentes, 

abordagens diferentes, tem uma dinâmica especial.  Na verdade, eu não tenho o cargo 

de docente, mas eu sou a pessoa que é responsável por todos os treinamentos e pela 

programação dos cursos por isso eu tenho uma parte de gerencia que é muito grande. A 

gente começa o primeiro ponto do trabalho, na área de recrutamento e seleção dos 

farmacêuticos e funcionários, e vai até o último que é a entrevista de desligamento. 

  Atualmente eu vejo uma grande distância entre as ferramentas que o farmacêutico 

recebe no seu curso de graduação e a expectativa que existe com esse profissional que 

chega ao mercado de trabalho. Hoje em dia acredito que várias escolas vendem para o 

aluno uma ilusão e não um curso de graduação.... Não só para farmacêuticos, isso vale 

para farmácia como para nutrição, fisioterapia e todas as áreas da saúde ...O profissional 

não sai preparado, mas ele sai com a ilusão que ele é farmacêutico .... Isso ocasiona uma 

grande frustração nele quando chega no mercado de trabalho. Dentro dessa perspectiva 

cada um deles vai reagir de acordo com as próprias estratégias que têm para lidar com 

estresse e com a frustração.  Há pessoas formadas hoje, em um curso de farmácia, que 

são infelizmente pessoas analfabetas...Essa é nossa realidade...No HC temos um curso 

de especialização onde alguns candidatos prestam o concurso mais de uma vez, e dentre 

esses tem aqueles que você acaba lembrando quando voltam por conta do mau 

rendimento que tiveram na prova no ano anterior...Tem uns que a gente gostaria de 

ajudar. Isso não acontece só em farmácia, isso é um problema global no Brasil. 

Realmente não sei o desfecho disso, mas alguma coisa vai precisas acontecer em termos 

educacionais! E você vê isso pelo próprio noticiário... Erro de medicação, pacientes que 

morrem problemas com pacientes e muitas vezes até com crianças nos hospitais, o que 

acontece é porque as pessoas não sabem seu ofício, essa é a leitura que eu faço de toda 

essa questão de erro de medicação, troca de medicamentos. Além de desconhecer a 
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informação técnica de seu ofício, elas também não têm a questão ética, porque se não 

aprenderam uma coisa não aprenderam outra. A gente não nasceu ético, a gente foi 

aprendendo ética com o decorrer da vida. Um problema grande da ignorância é que ela 

não se sabe ignorante, quando você começa a estudar, quando você começa a ter algum 

tipo de conhecimento você começa também a fazer uma ideia do tamanho da sua 

ignorância... Eu posso saber um quilometro, mas me falta andar dez milhas.    

  Definitivamente, alguma coisa vai ter que acontecer em termos de educação no 

Brasil. Pessoas despreparadas começam a preparar as outras e esses são os profissionais 

que vem para o mercado de trabalho...Há profissionais que, quando você vai falar com 

ele, e ele percebe que não está acompanhando, que ele não está desempenhando, 

responde de várias formas: pode se tornar agressivo, pode se tornar deprimido ou ele 

pode se tornar amargo. A questão é que boa parte dessas pessoas pagaram para o curso e 

pagaram com sacrifício e dificuldade. A problemática específica da faculdade particular 

é que promete para o aluno que ele vai sair um profissional apto para o mercado e cobra 

desse aluno durante quatro anos da sua vida, mas em definitiva acaba colocando no 

mercado de trabalho uma pessoa totalmente despreparada. Ás vezes essas pessoas te 

atendem mal olhando a sua cara... As pessoas dizem “ porque ele se acha ele nem olha 

para minha cara”, mas é o contrário, não é que ele acha que é muito importante...Ele 

está com medo de ser confrontado. Ele está com medo de ser avaliado, essa é a 

avaliação que eu tenho nas maiorias das vezes quando você procura o profissional de 

saúde nos hospitais. Você está lá na longa fila, você chega ao profissional e a pessoa 

ainda te trata mal...Nas maiorias das vezes ela está com medo e acredito que essa falta 

de preparo gera esse outro tipo de mau atendimento que a gente tem nos serviços de 

saúde.      

  No dia a dia a gente praticamente abandona aquela abstração que deixava a cabeça 
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da gente tão em profusão de raciocínio. Você vem para o concreto, e o concreto para 

uma demanda tal que você tem urgência para atender essa demanda ...A falta que faz 

para o conhecimento hoje é por pular desse abstrato.... Essa reflexão era necessária. 

Percebo isso quando eu vejo as pessoas sem capacidade de colocar pontos de 

interrogação no que ela está fazendo. O alicerce do ser humano é a dúvida .... Não é a 

certeza...E é porque a pessoa tem muitas certezas que elas erram tanto, e porque elas 

têm muitas certezas que elas dão respostas inexatas. Acho que esse conflito acontece 

bastante quando a gente ainda está no curso de graduação...A química orgânica do livro 

não corresponde a química orgânica do laboratório, porque eu estou em um livro 

estudando uma molécula e quando eu vou ao laboratório eu quero ver essa molécula 

...Mas eu não vejo a molécula! ... Vejo a substancia que é composta pela molécula. 

Então essa abstração para mim foi muito complicada porque eu achava que na hora que, 

de fato, eu entrasse em um laboratório para fazer uma síntese, as cosas se 

aclarariam...Por exemplo , quando eu fiz mestrado na USP, fiz estatística com o 

programa lótus onde tinha que montar a fórmula para o computador... O lótus não 

montava...Quando eu terminei o mestrado meus colegas riam da minha cara porque eu 

estava com esse lótus e lá na USP já tinham Excel , e o professor que deu o curso de 

estatística morreu , e eles falavam assim para mim...” Carol , o professor já morreu! E 

você ainda está com esse negócio de Lótus, você tem que fazer no Excel” e fiquei 

pensando “não posso sair daqui sem estar sabendo que tem de novo”. Propus-me o 

seguinte “não vou fazer no Lótus, vou usar Excel”... Quando eu entrei no Excel, eu 

montei lá a formula e ele me deu um resultado ...um colega falou “ é isso” e eu falei, 

“mas isso que? Cadê a formula que tem que montar? ” ...Era ele que montava. Pensava, 

“mas eu não vou saber fazer a fórmula” que é a realidade hoje. Tem alguns filmes que 

até fazem essa crítica... O povo vai se tornando desinformado, pessoas que não 
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conhecem. O conhecimento científico fica lá encima... outro exemplo:  hoje quando os 

estagiários começam ensinamos para eles como é que você faz 102,35 dividido por 

4,36, e eles não gostam.... Falam “porque é que eu tenho que saber isso se a calculadora 

faz? ”.  Todo mundo fala “como assim? E porque que eu tenho que saber isso? ”. É 

lógico que não querem saber isso porque a calculadora faz! O conceito de conhecimento 

para mim já é diferente que o conceito de conhecimento das novas gerações. Eu não 

vejo aos farmacêuticos criticando o conhecimento, eu vejo os farmacêuticos querendo 

uma resposta rápida e é por isso que eles se frustram, pelo menos aqui no Brasil. Porque 

quando surgem problemas, quando surgem erros eles não tem estratégias para resolver... 

No ano de 2004 eu pensava “eu preciso parar todo e preciso estudar biofármacos 

...porque eu não sei o que é isso...não sei se é uma nova classe terapêutico, não sei como 

esses produtos vão ser classificados”. E foi isso que eu fiz... Mostrar um pouco como é 

que obtém esse tipo de fármaco, quando a célula vem de um animal como é que ela se 

chama, quando ela é totalmente humana como é que se chama...  

  Você é farmacêutico hoje, mas se você parar de estudar durante um ano ...Você 

não é mais um farmacêutico ...Isso faz parte da nossa realidade ...As pessoas que 

trabalham com medicamentos tem informações muito mais dinâmicas do que as 

informações que eu tenho porque eu trabalho em treinamento. Elas estão vivenciando a 

utilização do produto do medicamento no paciente. Isso já percebo faz uma grande 

diferencia.           

 Vejo isso no farmacêutico sete estrelas da OMS... A pessoa tem que ter a 

preocupação o tempo inteiro de que ela tem que estudar porque ela  não estudou todo o 

que ela precisava. A gente tem que correr atrás dessa postura de estudante, mas é uma 

novidade na vida do profissional farmacêutico... O médico sempre foi assim ...A 

vaidade do médico sempre foi o saber e o farmacêutico tem que desenvolver essa 
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vaidade ...Nossa vaidade tem que ser saber , saber o que esta acontecendo, saber quais 

são os últimos lançamentos de medicamentos, saber quais são os novos 

diagnósticos...Aquelas coisas mudam muito rapidamente. A informação muda muito 

rapidamente . O farmacêutico já não é mais aquele que sai da faculdade com um 

diploma “Farmacêutico”, é aquele que continua estudando, que sempre está antenado no 

que está acontecendo.    

  No entanto, eu acho que isso gera um estresse. Por um lado tem tudo uma coisa 

científica, mas por outro lado você tem que adequar isso a seu lugar de trabalho que é 

um lugar de saúde, um hospital. Uma coisa é a indústria farmacêutica... Ela libera os 

fármacos levando em consideração toda a linha de pesquisa clínica que é feita como os 

novos fármacos , até eles serem lançados . Nós dentro disso temos um papel, que às 

vezes acaba sendo meio passivo, aceitamos esse conhecimento quase dogmaticamente... 

Penso que isso também é um lado de essa moeda ...Aceitar aquele conhecimento , trazer 

para a prática , acreditar nele .O médico prescreve e você disponibiliza o medicamento, 

mas uma pessoa só não detém o conhecimento . Hoje, nos hospitais existe uma 

expectativa muito grande com relação aos farmacêuticos e Graças a Deus!, porque antes 

nem era lembrado como um membro da equipe de saúde e hoje ele é reconhecido como 

uma pessoa da equipe de saúde.      

  O grande aliado do farmacêutico nos hospitais, pelo menos aqui no Brasil, são os 

programas de qualidade... A Joint Comission que é a acreditação de Canadá. Quando o 

administrador pega o manual da Joint Comission do Canadá vê que está escrito que tem 

que ter farmacêutico e está escrito que tem que ter farmácia clínica. Inicialmente  nem 

sabiam direito o que era isso, mas começaram a procurar farmacêuticos para fazer isso 

porque eles não sabiam exatamente do que se tratava . Tiveram que aprender o 

administrador o médico e o enfermeiro... O próprio farmacêutico também tem que 
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aprender o que é farmácia clinica, e se perguntar...o que é que eu posso fazer em um 

hospital além de tirar o pó das caixas de medicamentos?   

  No HC, a gente tem curso de especialização, gente que realiza atenção 

farmacêutica junto com varias equipes e com vários médicos... Temos os consultórios 

de farmácia clínica, os consultórios de atenção farmacêutica e a área de farmácia 

clínica. Então, os médicos querem a presença do farmacêutico junto do consultório para 

ajudá-los com o tratamento com a prescrição, porque o arsenal terapêutico não ficou 

complicado só para nós, ele ficou muito mais complicado para o médico, por exemplo, 

um paciente que tem diabetes precisa saber aplicar insulina... quem o ensina ? Precisa 

de alguém para ensinar, precisa de alguém para acompanhar. Para ver se o paciente está 

tomando direito... Paciente que tem asma e usa um dispositivo inalatório que tem nove 

passos para ele usar corretamente ...O que acontece ? As vezes, o próprio medico não 

sabe usar o dispositivo... Tem medicamentos que você tem que tomar em jejum, que 

não pode sentar depois que toma e tem medicamentos que você não pode tomar junto 

com um segundo medicamento. A questão tão falada das interações medicamentosas. 

Hoje o farmacêutico tem esse papel para essas necessidades, só que, esse saber é muito 

amplo, profundo e difícil... Envolve raciocinar, decorar... Não só ler um artigo que você 

é farmacêutico clínico ...Tem que ter vivencia, observação de paciente e esse é um saber 

muito difícil para ser adquirido. Mesmo que na sua função de farmacêutico não esteja 

escrito que você é chefe ou encarregado, você vai ser um líder de uma equipe. O 

farmacêutico não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe de pessoas que 

dependem do conhecimento dele, das decisões que ele tem, das avaliações que ele faz e 

ele enquanto gestor de recursos humanos nem passa perto daquilo que a gente leu ou 

estudo na Universidade... Você vai ter que aprender por conta própria... Tem a parte do 

trato com o paciente, como abordar o paciente, como estabelecer a relação de confiança 
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com ele, também é outro aprendizado que a universidade não esta nem pensando em 

proporcionar para o aluno. Só no mercado do trabalho e nos cursos de especialização 

que acaba tendo algo assim...além disso, a questão do serviço passa ainda por um 

grande problema  que é o fato dos cursos serem apenas teóricos. Você vai fazer um 

curso de especialização em farmácia clinica, mas as escolas que dão o curso têm uma 

dificuldade muito grande de manter um campo de estágio, manter um local de 

treinamento. Você vai sair com uma teoria.  

  Agora...no caso do farmacêutico, ele pode ter desejos de fazer coisas, mas se não 

tiver uma decisão administrativa, ele não vai conseguir fazer só pelo desejo. Ai entra a 

dificuldade de relacionamento com o médico e com a enfermagem . O HC, por 

exemplo, é um hospital de 900 leitos e seu corpo clínico, somando médico e residentes 

eu acho que vai a mais de mil pessoas.  Por um lado, a gente tem as pessoas que querem 

o farmacêutico dentro do consultório, mas por outro lado a gente tem aqueles médicos 

que temem aquela presença. As enfermeiras também, elas querem a dose unitária, mas 

elas temem a presença do farmacêutico porque querem ter seu estoque porque o 

medicamento ele está muito associado a poder. Por exemplo,  um problema grande que 

a gente tem aqui com padronização de medicamentos é de o médico saber aceitar que 

ele não pode prescrever o que ele quer. Ele tem que estar habilitado para prescrever 

aquele arsenal medicamentoso. Então,  o médico que é um oftalmologista não pode 

prescrever um antidepressivo, mas isso implica uma perda de poder. Lidar com a 

enfermagem quando a farmácia recolhe os estoques periféricos... Você está tirando não 

só o medicamento , você está tirando o poder dela e isso gera conflito , perda de poder...

 A enfermagem no ambiente hospitalar é uma classe sempre com alto nível de 

estresse, com ração, porque eu acho que ela tem suficientes motivos. Hoje, eu diria que 

para todos, o ambiente hospitalar é um ambiente onde ha estresse... Está todo mundo 
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querendo saber muito. A nossa vaidade é o saber, as pessoas na área da saúde são 

extremamente vaidosas, só que sua principal vaidade é saber. Muitas vezes é difícil falar 

com o médico que precisa mudar a prescrição... Falar para a enfermeira que precisa 

mudar o aprazamento... Ai a resposta é... como você está dizendo que eu não sei ? Acho 

que essa é uma situação de conflito. Nisso o farmacêutico fica em desvantagem porque 

se tem mil médicos tem três mil enfermeiros... 
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ENTREVISTA 4 

COLABORADORA: ANDREZA 

“Privilegiava-se o atendimento...e assim fui gostando... 

 

Aqui no Hospital Servidor Público Municipal meu cargo é de farmacêutica e no 

instituto de crianças do HC meu cargo é diretora técnica de serviço de saúde em 

farmácia.  Eu nasci em São Paulo, mas tenho raízes japonesas. Minha mãe veio do 

Japão e meu pai nasceu aqui no Brasil. Os dois moraram sempre em cidades do interior, 

mas depois que se casaram vieram para a capital. Eu estudei sempre em escola pública, 

nunca em escola particular, porque na minha época era comum ir na pública , ela tinha 

um bom nível e qualidade. Fiz o primário e o ginasial em um colégio público; era um 

colégio do estado que tinha piscina e tinha teatro...Um colégio diferenciado e de bom 

nível na região onde eu morava. Naquela época eu não tinha uma área de interesse 

especifica, só que, não gostava muito de história e geografia, basicamente as matérias de 

humanas...Lembro que gostava muito de química, talvez por influencia da professora 

que era muito boa, mas sempre gostei e imaginava estudar arquitetura. Acredito que a 

minha história de vida particular  teve grande influencia na escolha da profissão. A 

história  foi assim... quando nasci , a situação econômica dos meus pais não era tão 

ruim, mas depois meu pai ficou doente e tudo o que eles tinham foi gasto em função da 

doença de meu pai. Meu pai parou de trabalhar porque estava doente e gastou tudo o 

dinheiro que tinha para tratar a doença. Nessa fase em que meu pai ficou muito doente, 

e gastou tudo, minha mãe foi atrás do prejuízo... Nós tínhamos que ajudá-la porque ela 

não dava conta sozinha...Então , dada essa dificuldade, não tive muita opção e falar “eu 

quero fazer arquitetura”. Na verdade, tive que escolher alguma coisa que eu tivesse 
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condições de cursar numa turma noturna porque no diurno ia ser muito difícil... Então 

eu fui ver qual o curso que eu podia fazer a noite e não ia poder ser uma faculdade 

particular, por isso escolhi a USP.        

 Lembro que no colégio a maior parte dos alunos tinha uma condição financeira 

não muito ruim, mas eu e mais uma amiga, que éramos as que tínhamos maior 

dificuldade financeira e as que talvez fossem as mais esforçadas, fomos indicadas para 

fazer um cursinho pré-vestibular que oferecia duas bolsas... Ganhamos a bolsa e acabei 

prestando o vestibular para a USP em farmácia, mas infelizmente não consegui passar 

da primeira vez. Escolhi curso de farmácia porque era um curso noturno e porque tinha 

afinidade por química... Arquitetura e engenharia química ,que eu queria fazer , só tinha 

durante o dia...Os outros cursos não me interessavam...Jamais pensei fazer nem 

enfermagem nem medicina, mas acabei decidindo “Vou fazer farmácia”...   

 A primeira vez que prestei vestibular para farmácia fiquei muito chateada, mas 

muito, porque não passei e eu achava que tinha me esforçado tanto...! Logo mais fui 

fazer faculdade de letras... Prestei o vestibular de novo e logicamente que passei porque 

letras não era um curso tão concorrido...Comecei fazer japonês e árabe na USP, mas 

depois de um tempo acabei desistindo porque achei que não tinha muito futuro. 

 Quando tinha terminado o colegial consegui um emprego fora de casa que foi 

em um banco e virei meio que bancaria; era uma atividade burocrática que na verdade 

eu odiava... Muito papel e muita conta eu achava um horror, mas pensava “eu não vou 

passar nisso a vida inteira”. Logo mais resolvi, de novo, prestar vestibular para 

farmácia... Fiz um semestre do cursinho para vestibular para tirar o atraso e consegui 

passar na USP. Comecei o curso noturno, mas continuei trabalhando no banco de dia... 

Lembro que naquela época não tinha metrô e a USP ficava no extremo de onde eu 

morava; eu, que não tinha carro, demorava quase duas horas no ônibus...foi uma fase 
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difícil.  Como eu tinha certa afinidade com química e gostava do curso e das matérias 

me empenhei muito, mas tinha muita gente que desencantava e desistia porque esperava 

uma coisa mais a ver com bioquímica, biologia, etc... E aquilo era matemática, física... 

Quando eu estava no segundo ano trabalhei em um banco porque no primeiro ano não 

consegui estágio e o banco ia me dar uma renda. No segundo ano uma das alunas 

conseguiu um estágio na farmácia do Hospital Servidor Público Municipal. Ela era a 

primeira estagiaria e deu certo, o chefe gostou dela e falou “Se tem mais alguém pode 

trazer”, e ai eu fui... Entramos como técnicos estagiários porque naquela época não era 

obrigatório o concurso público; era possível entrar numa vaga de técnico. Finalmente 

saí do banco para trabalhar como técnica na farmácia...    

  Na época de técnica, eu gostava das atividades que fazia, atendia os pacientes e a 

carga horária era muito menor, eram seis horas. Na época que eu entrei atendíamos mil 

pacientes por dia e era dada uma orientação sob a supervisão do farmacêutico... 

Privilegiava-se o atendimento e assim fui gostando...Fiquei um bom tempo atendendo 

no ambulatório, passei a uma área de manipulação, e depois pela área de atendimento 

dos pacientes internados. Assim fui gostando do trabalho, e fiquei. Depois fomos 

promovidos para ocupar vaga de farmacêuticos e continuamos trabalhando... 

Logicamente a essa altura do campeonato, procurar outra profissão, outra atuação, ia ser 

difícil. Depois de um tempo, o chefe do HSPM que trabalhava também no HC , no 

instituo da criança, chamou-nos para ajudar. No começo, a farmácia era muito pequena, 

mas tinha entrado um diretor que tinha resolvido investir na farmácia, inclusive era uma 

pessoa de uma visão anos luz a frente do tempo, ele visualizou que a farmácia tinha um 

papel importante... Eu comecei a ir, não tinha nenhum vinculo empregatício, mas 

comecei a ir, e ai foi feito um grupo médico com o administrador para pensar uma 

maneira de ter uma farmácia boa, atender essa necessidade da instituição.   
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  Pensei em ir na indústria alguma vez...Mas sinceramente talvez não fosse para a 

área de indústria hoje. Logicamente que a remuneração dentro da área de saúde é a pior 

e nem se compara com os farmacêuticos que atuam na indústria, mas por outro lado, o 

retorno e projeção que você tem no hospital... Eu vejo que para alguém está servindo o 

trabalho que você está fazendo! O retorno é mais imediato e não adianta conhecer bem 

farmacotécnica, farmacologia; tem que conhecer gestão, logística, um pouco da parte 

financeira, informática... Tem que ser um profissional com um universo mais amplo. 

Por outro lado, hoje com a visão e o conhecimento que tenho do mercado faria outras 

escolhas melhor remunerada. Realmente eu não tinha noção do que era o trabalho 

porque a USP privilegiava a formação para a indústria, toda formação era voltada para a 

indústria ou para academia não para a farmácia hospitalar. Tanto é que na minha época 

não tinha disciplina de farmácia hospitalar. O caminho “normal” era seguir para a 

indústria, mas por conta do destino fui para um Hospital.      

 Na minha época, quando me formei, o farmacêutico generalista dava conta do 

recado.  Hoje acho que tem que ser o farmacêutico especialista; para cada área de 

especialização farmacêutica existe um perfil do técnico.  Por exemplo: a pessoa que vai 

atuar normalmente na manipulação de medicamentos não necessariamente tem que ser 

um bom gestor de pessoas...Ele vai executar técnicas, mas tem que ser uma pessoa 

detalhista, curiosa e com bons conhecimentos de arte de manipular. Ela não vai lidar 

com tantas pessoas, mas se for uma pessoa que tiver um cargo de gerente de liderança 

dentro da equipe é fundamental ser bom gestor de recursos humanos. Infelizmente, nós 

farmacêuticos não temos uma formação acadêmica adequada que dê um subsidio para 

exercer esse lado de gestão de pessoas de forma mais adequada. Por outro lado, também 

acredito que há pessoas que têm uma liderança que é inata; essas tem maior facilidade 

para gerir pessoas. Uma pessoa que vai trabalhar em uma farmácia ambulatorial tem que 
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ter um lado humano muito mais desenvolvido do que o técnico porque mais do que 

entender farmacologia ele vai entender o ser humano. Em um hospital pediátrico você 

tem que lidar com o paciente, que é a criança ou às vezes adolescente. O adolescente já 

tem certa autonomia, mas também tem que lidar com a mãe, com o pai, com avó ou com 

a tia, que dependendo do caso são os que acompanham o paciente. E outra coisa ...o 

paciente já esta querendo ir embora urgente quando chega à farmácia... Já levou patada 

de pessoas que não o atenderam bem ou ficou esperando então ele já está de “saco 

cheio”... Já quer ir embora, então se esperar mais do que ele imagina que ele deveria 

esperar ele já fica de mau humor... O último lugar que ele vai é à farmácia.   

  Nossa população que atendemos é carente, são pessoas que moram longe e por 

isso elas quer passar na frente, porque ele tem pegar o ônibus e vai demorar duas ou três 

horas para chegar a casa. Então se a gente diz “olha não vai dar para passar na 

frente”...é motivo de estresse para ele. Eu percebo isso frequentemente, tanto é que a 

gente tem uma ouvidoria onde um dos maiores problemas de queixa é da demora e do 

atendimento. É desgastante… Embora meu cargo seja de gestão, às vezes fico na 

farmácia ambulatorial para sentir o que é atender o paciente porque para o lado do 

funcionário também é desgastante...Ninguém entende o quanto é trabalhosa a 

rotina...Todo mundo imagina que é ir lá à prateleira, pegar um medicamento e 

entregar...Só que tem toda uma burocracia por trás de faturamento , de documentação , 

de conferência , de digitação que o paciente não faz ideia e nem tem culpa de não fazer 

ideia. Ele reclama “Meu deus!… esse pessoal é muito devagar.!.. é só pegar o remédio e 

me dar” e ele vai com mau humor. Por outro lado, a pessoa que está lá trabalhando todo 

o dia e ouvindo reclamação , como se o serviço que ela faz não valesse nada ou fosse 

incompetente , vai somando e vai criando  como um escudo para se tornar insensível às 

reivindicações do paciente.  Por exemplo: é muito fácil quando vem um pedido em uma 
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receita escrito: “Anfotericina Liposomal 50 mg”, e você vê no papel assim “não 

tem”...Você fala para enfermagem assim: “Não tenho”... É fácil colocar um zero assim 

na frente, dizer não tenho ou colocar um “não tenho em estoque” e ai devolve, agora se 

o farmacêutico for lá ao leito do paciente e olhar no paciente que esta precisando aquela 

Anfotericina eu duvido que ele vá colocar zero, ou “Não tenho”.  O que acontece é  que 

aquelas pessoas que cuidam de estoque ficam tão perdidas com tanta burocracia que não 

têm tempo de ver o paciente que esta precisando daquilo, mas o farmacêutico teria que 

ir, teria que ver o paciente que vai tomar o medicamento. Até sendo uma pomada de 

oxido de zinco para uma assadura , ele não vai falar “Ahh sim, assadura, é  porque o 

neném não mama direito é isso , entendeu?” e põe lá na receita “zero , não tem” não vai 

atrás...Acontece isso porque é um papel, e diferente de você estar de frente a frente e 

olhar o sofrimento do paciente lá na UDI. Por isso na nossa rotina , eu determinei que 

um farmacêutico tivesse que ir à enfermaria uma vez por dia, durante o plantão. Ele 

pode nem ver todos os pacientes ,mas ele passa pelo menos na enfermaria. Outra coisa 

que fazemos lá com os pacientes que fazem hemofiltração...Nós preparamos a solução 

personalizada para fazer a troca de sangue e são bolsas de 3 litros que a gente tem que 

preparar...Isso da uma exaustão na enfermagem e na farmácia... O pessoal tende a 

reclamar do esforço e desgaste mas, o fato do farmacêutico ir lá e saber quem é quem 

esta no leito e que está precisando daquilo , faz com que ele tenha certa resignação de 

falar “não, realmente precisa”. Outra coisa importante é que o médico da um retorno 

“sabe aquele paciente que vocês fizeram 50 bolsas de hemofiltração , ele conseguiu 

sobreviver , e graças à hemofiltração ele se recuperou , se estabilizou e agora pode 

seguir o tratamento melhor”. Esse tipo de retorno vigoriza o profissional e faz com que 

pense mais no paciente. Eu acho que tem que se buscar meios de conhecer, de 

sensibilizar, de ter esse contato com quem é usuário desse medicamento porque o papel 
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é muito impessoal e é muito fácil falar “não tem, não vou atrás”. Agora para a pessoa, se 

você vê aquelas crianças com tubo com cateter, ai sim, você não tem coragem de não ir 

atrás, você vai atrás e você vai fazer tudo o que puder.    

  Nos hospitais Universitários muitos têm a visão da equipe multidisciplinar e da 

importância dele. Onde eu trabalho os próprios médicos me procuram pedindo para 

ampliar o serviço da farmácia, para ampliar a prestação de serviço, para ampliar a 

participação do farmacêutico junto ao paciente. Porém, o quadro de farmacêuticos ainda 

é um número restrito. Enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas já têm o espaço, mas 

o farmacêutico ainda não. Se bem que da época que eu me formei para agora, já 

ampliou muito... Tanto é que a legislação do ministério da saúde, nas recomendações, 

indica um farmacêutico para 50 leitos em hospitais. Eu vejo que é necessário não ter só 

o acompanhamento da terapia medicamentosa, avaliação da prescrição, orientação do 

paciente... Há um buraco junto à enfermagem que também tem que ser preenchido; 

monitorar se a concentração dos medicamentos injetáveis esta na concentração 

adequada, orientar o tempo de infusão dos medicamentos injetáveis, verificar a 

estabilidade dos medicamentos que são misturados no soro, fazer o aprazamento ou 

escolher o melhor horário para administração de cada medicamento... Tudo isso que fica 

por conta da enfermagem. A enfermagem não olha para isso, e se a gente olhasse, acho 

que haveria um ganho. Hoje vejo a farmácia clinica nesse conjunto todo, de atuação 

junto aos médicos e a enfermagem. No contexto geral, pode se dizer que a gente 

conquistou um espaço junto à comunidade de profissionais e eles reconhecem a 

importância, tanto é que eu tenho pedido ter um farmacêutico nos grupos de 

especialidades, ter um farmacêutico na UTI.  Acredito que nós farmacêuticos 

temos que nos integrar mais com a equipe de saúde, interagir mais com o médico...O 

farmacêutico, na faculdade, é o dono do medicamento, é ele que entende de 



52	  
	  

medicamento, mas na prática não é bem assim, se for falar a verdade. Cada médico, 

principalmente se for em um Hospital Universitário, é um especialista e entende tudo 

daquela especialidade, inclusive dos medicamentos. Se for conversar com um 

especialista ele vai saber de medicamentos que você nem sabe que foram lançados... A 

indústria sabe que um especialista é formador de opinião e antes mesmo de todo 

lançamento já o contratou para fazer a divulgação ...Então, para discutir com o médico 

sobre um medicamento tem que ir muito bem causado. Além disso, nós farmacêuticos 

sabemos o teórico do medicamento, mas na pratica é outra coisa… Não da para ir com 

nariz empinado dizendo “porque eu sou farmacêutico eu sei de tudo” não é bem assim, 

tem que ter uma interação e uma disposição para que o outro venha completar de 

maneira que você possa trabalhar melhor com essa questão. Hoje os novos lançamentos 

têm que ter avaliação dos dois lados. Além de ter a avaliação técnica específica do 

medicamento, o que é que nós temos de informação que o médico não? A questão do 

preço da aquisição, da disponibilização, das regras de mercado, mas na discussão clínica 

nós vamos ter que ir a beira do leito e conhecer melhor o paciente para poder discutir 

melhor e achar que entende mais que o médico. Acho que a tendência é que 

farmacêutico se especialize e para que conheça com mais certeza a parte clínica... Por 

exemplo: ver o efeito adverso escrito na bula: Rush cutâneo” , é diferente de você ver o 

paciente com o Rush cutâneo... Acredito que faz diferença essa pratica clínica para 

melhorar o seu conhecimento. Imagina uma prescrição de escopolamina a doses muito 

baixas...Qual a primeira reação do farmacêutico ? escopolamina é um antiespasmódico e 

nessa dose está errado. Está errado, o médico errou, e a tendência, quando a pessoa é 

muito nova é dizer “errou, esse médico prescreveu errado”, mas a escopolamina pode 

ser usada por seu efeito lateral. A dose baixa ele pode diminuir a secreção salivar de um 

paciente neuropata que está com uma secreção excessiva. Essas nuanças que não estão 
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no livro, mas na prática diária o médico percebeu que ele pode usar o efeito colateral de 

um medicamento para resolver um problema clínico...   

  A nossa profissão, não tinha, e acredito que ainda continua não tendo, um 

contingente de profissionais bem formados para assumir de verdade o papel que pode 

ser reservado a ele. Não funciona você chegar à equipe só porque você tem um diploma, 

e achar que vão te dar um espaço, o espaço você conquista. E como é que é essa 

conquista? Mostrando eficiência e conhecimento porque se você deslizar e mostrar que 

não sabe vai ser excluído naturalmente do grupo. Uma coisa que ninguém gosta, mas é 

primordial, é cuidar do stock. Isso é o básico... Há uma função, um conhecimento que 

também não é dado na faculdade, pelo menos na época que eu fiz não davam nada de 

logística.          

 Nós temos uma farmácia ambulatória que é pequena, o quadro de pessoas é 

reduzido mas a burocracia é enorme!... Tinha muita reclamação, mas a gente mexeu 

muitas coisas, implantou uma gestão da fila informatizada, mudou a triagem de local, 

implantou diversos mecanismos de melhoria. Isso deu uma melhorada sensível porque o 

número de queixas na ouvidoria reduziu assim a quase zero. Em duas semanas eu tinha 

recebido duas reclamações de que os funcionários da farmácia tinham sido muitos 

grosseiros com pacientes, que trataram muito mal, que eram muito estúpidos.  Eu fiquei 

refletindo... Essas são pessoas boas, pessoas de boa índole de bom coração, não seria 

um comportamento normal serem agressivos, e fiquei refletindo que poderíamos fazer 

para melhorar. Como a burocracia é enorme essa rotina acaba engessando o povo. Por 

exemplo: tem algumas regras que acabam sendo difíceis de atender, de ser maleável, 

então eu acho que o fato de ter que seguir tanta regra acaba transferindo essas regras 

para o paciente. Por exemplo: no HSPM teve um problema assim: o programa 

informatizado de controle para dispensação foi planejado de maneira que o paciente 
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vem e retira o medicamento, nesse dia já é agendado o dia de retorno desse paciente no 

instituo central, se ele não vier naquele dia tem que remarcar o dia que ele deve retirar o 

medicamento . Às vezes a pessoa vem de longe, vem com essas ambulâncias e ele 

perdeu aquele dia, ele vai remarcar e ele não retira o medicamento naquele dia... Esse 

programa faz conta, faz cálculo da dispensação considerando que o paciente vem no dia 

agendado, então ele começou a dar erro, e o médico veio reclamar e nós não estávamos 

entendendo que estava acontecendo. A farmacêutica foi ate lá e viu que era esse o 

problema. Ai ela veio e falou assim... ”então nós não podemos fazer o paciente vir no 

dia que ele esta agendado ,porque se ele vier fora , da errado” e eu falei “olha , eu acho 

que assim... o paciente nosso tem muita dificuldade para vir, tem carência de recursos 

materiais , ele mora longe , a mãe tem mais crianças , é difícil cuidar de criança doente”. 

Ter uma pessoa dentro de casa doente, desestrutura a família , dificulta tudo...   

   A humanização dentro do hospital não é você dar um kit de higiênico quando o 

paciente se interna. É você fazer com que essa informática que a gente tem hoje, todos 

esses recursos facilitem a vida do usuário, mas não é porque nós somos um hospital 

público que a gente tem que dar o melhor para o paciente... A tarefa de quem esta lá na 

farmácia do ambulatório é fazer funcionar aquilo... Essa é a prioridade do meu 

serviço!...Por outro lado, praticamente todos que estão nesse setor são pessoas que eu 

diria são privilegiadas, provavelmente nunca tiveram essa necessidade , provavelmente 

estudaram em escola particular, nasceram em uma família boa, nunca passaram fome, 

sempre de carro...Talvez não saibam o que é não ter dinheiro para tomar um ônibus, o 

que é não ter dinheiro para tomar um lanche, o que é ter que sair 4 horas da manhã para 

estar 7 horas no hospital e ter que chegar a casa quatro ou 5 horas da tarde para poder 

almoçar... A pessoa não imagina quanto e difícil a vida de uma pessoa que usa o 

hospital porque ela não passou por aquilo e nem imagina quanto é difícil. Acho que isso 
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também, é uma coisa que dificulta essa humanização, se colocar no lugar do outro... 

Tem que atender o outro como se tivesse te atendendo, mas, por outro lado , se a pessoa 

não tem essa experiência fica difícil de imaginar, não é culpa dela também, agora, como 

fazer isso, como passar essa experiência eu também não sei. Lembro-me dos colegas 

que foram no projeto Rondon, que é um projeto do governo. Levaram os estudantes 

universitários para outros estados, cidades carentes. Eles são obrigados a passar um mês 

durante as férias lá, então essa talvez seja uma forma-a partir da experiência...Ver na 

TV, documentários que mostram a pobreza no nordeste e em outros países seria 

suficiente para sensibilizar, mas eu acho que passa como se fosse um filme, você assiste 

na hora te impacta mas depois nem sempre marca. Não deixa aquela coisa... Igual 

quando você vê criança, hoje em dia tem muito mendigo, morador de rua ...Todo mundo 

passa e nem olha porque já está insensível àquilo ...Fico imaginando, tem alguma coisa 

que se possa fazer? Não sei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56	  
	  

 

ENTREVISTA 5 

Colaborador: JORGE 

“O farmacêutico tem, na sua especialização, a área de alimentos, a área de 

medicamentos e a área administrativa na farmácia...Porque a parte administrativa está  

exclusiva para os médicos”  

 Meu nome é José Antônio Fonseca dos Santos, nasci 11 de janeiro de 1944, e sou 

natural da região do nordeste, da cidade de Escada no interior do estado de Pernambuco. 

O nome já diz tudo, a cidade é cheia de morros e fica a uma distancia de uns 50 km da 

cidade de Recife...hoje é perto mas naquela época havia estrada de barro e levava um 

dia para chegar na cidade de Recife...outra opção era o trem movido à lenha que levava 

5 horas para chegar à capital. Meus pais eram pobres, mas o casal era muito 

batalhador...como eles não tinham instrução nenhuma eles fizeram questão que a gente 

estudasse. Comecei a escola na cidade de Escada que era para fazer a minha primeira 

alfabetização mas eu cometi uma falta grave tive que sair da cidade porque eu numa 

briga de criança, eu devia ter 10 anos, troquei murros com um garoto que era o filho do 

promotor , logo mais o promotor mandou me recolher e meus pais tiraram-me da cidade 

e eu fui para a cidade de Usina e me colocaram numa instituição religiosa, colégio 

salesiano y Sagrado coração de Jesus.  Nós somos cinco irmãos, quatro homens e uma 

mulher...todos os quatro foram internados para fazer o curso no colégio Salesiano em 

Recife. Meu pai me colocou em um colégio e comecei meus estudos junto com outros 

dois irmãos..  O meu pai não pagava , ele conseguia bolsa para que todos três 

estudássemos e à medida que um saia colocava outro no quarto e ao mesmo tempo ele 

conseguia fazer que o outro fosse à instituição religiosa ligada ao Salesiano, o colégio 
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Maria auxiliadora. Eu sentia essa discriminação pelo fato da não puder ter a mesmas 

vantagens dos internos que os pais pagavam esse negócio. Nesse espaço de tempo havia 

uma promessa feita para minha avó que a gente ia ser Padre, coisa que meu pai não 

aceitava por hipótese nenhuma, então a gente chagava aos catorze ou quinze anos , eles 

já começavam a forçar a gente a não ficar convicto, por isso, ele alugou uma casa e 

deixou os quatro morando em uma casa com uma empregada para sair do internado , e 

quando terminamos o colegial, o segundo ciclo, tínhamos planificado prestar o 

vestibular.           A 

escolha por farmácia: Então, o irmão mais velho fez opção por medicina , para nós foi 

uma surpresa porque nunca imaginávamos que pudesse entrar em uma Universidade e 

para meus pais também era uma surpresa grande , saber que a gente tinha interesse em 

entrar em uma Universidade , mas, lógico, a Universidade tinha que ser publica... Não 

podia ser uma Universidade privada , não tínhamos condições. Um dos meus irmãos fez 

vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco ,opção por medicina , o outro fez 

engenharia para a escola Federal de Pernambuco também e eu , o mais novo, fiquei 

naquela dúvida. Queria área de saúde porque a área de exatas não me desperta nada , me 

despertava área de saúde, embora tive alguns testes desagradáveis na área de saúde com 

a parte médica. Meu irmão tinha entrado no primeiro ano de medicina e já frequentava 

os hospitais e pronto socorro...ele me levava para esses hospitais e pronto socorro e 

fiquei muito traumatizado...aquele paciente politraumatizado, amputados ...eu vi que 

não dava para essa – muita dor, muita.  Nesta época a farmácia e odontologia eram 

juntas. Tinha a carreira básica de farmácia junto ao de odontologia e tínhamos também 

no primeiro e segundo ano carreira junto com o pessoal de medicina de tal maneira que 

o colega nosso de odontologia ou de farmácia partia para medicina depois do segundo e 

terceiro ano , ou terminava em farmácia e a surpresa toda em casa foi o fato de eu fazer 
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farmácia , então meu irmão dizia assim : “Tem que ter farmácia comercial para você 

fazer farmácia”, foi o primeiro choque, imagina , eu convencê-los que a profissão de 

farmacêutico não era para tomar conta de farmácia ou ser proprietário de farmácia. Ao 

entrar na farmácia comecei a ver que o campo da área nossa era mais amplo, mais na 

região inteira era muito desacreditada ...por quê? Porque todos o que faziam farmácia 

geralmente montavam laboratórios de analise clínico ou patologia clinica juntamente 

com o médico...o médico assinava e quem fazia exame era o farmacêutico. Logo ao 

primeiro ano, eu fui para o Hospital do Exército embora, eu tinha tido uma atividade 

política como estudante Universitário. Eu vi a famosa revolução do dia 1 de abril, que 

era um golpe de estado, sentia-me meio perseguido em entrar no quartel do exército e 

não soube lidar para fazer estágio. O sargento que era farmacêutico sabia do meu 

histórico, mas falava: “aqui você não fala nada sobre política, nada sobre religião , 

combinado?” Eu entrava e saia e não arrumava nada no assunto , mas ao mesmo tempo 

eu sabia que a polícia estava na minha procura. Na verdade eu fui uns dos fundadores da 

sociedade Brasil -União Soviética.      

  Bom, continuando com minha história...Fiz um ano de área de análise clínica e 

comecei  fazer punção ,mas eu via que eu traumatizava com qualquer soldado, não tinha 

habilidade em colher... Mesmo assim o sargento queria e com o tempo eu fui 

aprendendo. Depois pedi para mudar ,porque eu já não suportava estar colhendo 

sangue...Mandaram-me para a área de parasitologia: “Fezes”... Imagina... Geralmente o 

pessoal que serve ao exército no nordeste são camponeses , pessoal humilde , simples , 

e boa parte são analfabetos. Traziam aquela amostra em lata , vasilha, e não se usava 

luva, nada, então não dava nada. Com o tempo eu percebi o ambiente desagradável... 

Fiquei alguns meses , seis meses mais ou menos fazendo...Entre a área de sangue e de 

parasitologia , mas a minha grande frustração foi quando pensei que já dominava a área 
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de parasitologia e ao fazer dois exames , eles notaram que ainda confundia os micro-

organismos com os vegetais ...Isso ia me aborrecendo , porque eu achava que dominava 

... Porque eu assinava e o responsável carimbava... Então tinha essa preocupação de não 

errar e não estar demorando muito nos exames, 50 ou 100 exames em um período curto 

era um volume grande. Nunca dava negativo... Quando davam negativo eles mandavam 

repetir ou mandavam o soldado a recolher material, é muito difícil que um cidadão do 

Nordeste, naquela época, não ter um parasita...O pessoal, devido à educação, não era de 

hábitos de higiene, lavar as mãos , lavar as verduras , frutas. No segundo ano eu decidi 

que não ia fazer mais a área de análise clínica. Já estava no primeiro ano fazendo 

estágio e assumi um compromisso de todas as manhãs, logo cedo, ir para o Hospital do 

exército...          

 No segundo ano fui para a indústria farmacêutica, com muita dificuldade porque 

eu não tinha ainda a parte de farmacotécnica – aquela área dedicada à produção de 

medicamentos-. Os diretores eram professores da faculdade e essa indústria era uma 

indústria estatal. Frequentava esse laboratório, conhecido como LABFEP onde comecei 

lavando ampola, mas passei para a área de comprimidos logo. Na secção comprimidos 

eu fazia o processo desde o início, desde a montagem das máquinas -tínhamos a “pica-

pau” de punção fixo e três ou quatro rotativas-, até a desmontagem...Com isso aprendi o 

mecanismo de fabricação de comprimidos . Uma coisa interessante foi o fato de o 

laboratório ser projetado para atender as endemias da região, que eram Hanseníase , 

tuberculose e desnutrição...  Toda nossa produção era virada à medicação 

antituberculosa  ou vitaminas do complexo B ou associações de vitaminas ...Na área de 

líquidos fazia , “hexa hidrato de piperazina” em xarope para ser doadas para todas 

aquelas crianças... A área de indústria eu gostei, mas eu vi que era muito repetitiva e 

cansativa...O pessoal que estava em estas áreas esgotava. Com essa experiência em 
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segundo ano da faculdade, tendo aulas de parasitologia e microbiologia e outras afins, 

nós já participávamos do centro acadêmico, eu era o presidente do conselho 

administrativo da faculdade. Organizamos o primeiro congresso de parasitologia, foi a 

minha geração que fez isso, mas o pessoal de medicina não gostou porque viam que 

estávamos entrando na área médica, depois fizemos de outras áreas... Para mostrar que a 

farmácia não era o balconista de uma drogaria ou de uma farmácia... No terceiro ano 

lutamos para que a carreira de farmácia fosse chamada de “Farmácia e Bioquímica”, 

que era uma maneira de adicionar a bioquímica ao currículo do farmacêutico. Minha 

turma foi baluarte a lutar pelo curso de farmácia é bioquímica , de tal maneira que se eu 

pegar meu diploma está ai escrito...Curso de farmacêutico e bioquímico. No sul do pais 

algumas Universidades ou faculdades têm o título de Ciências farmacêuticas ...Foi o 

caso da USP e as suas congêneres...Em São Paulo você vê , faculdade de ciências 

farmacêuticas e já no Nordeste normalmente é faculdade de farmácia e bioquímica. Na 

Federal de Pernambuco, Alagoas  e da Bahia não havia essa diferenciação , para nós foi 

bom. Alguns colegas abriram farmácia comercial , com ajuda do pai , outros farmácia 

de manipulação dermatológica , e outros colegas , juntamente com o grupo de médicos 

iniciaram a área de laboratório de analises clinicas. Terminei o curso de farmácia e 

bioquímica nos anos de 1966, pela Federal de Pernambuco , com especialização em 

indústria farmacêutica e de alimentos e controle de medicamentos... minha experiência 

na área de alimentos também foi frustrante...fui fazer estágio na indústria de bebidas de 

cerveja Brahma no Interior de Pernambuco. Eu entrava com o capuz de manhã e saia 

com os capuzes à tarde...Temperatura baixíssima...Quando saía da indústria um calor 

insuportável... Ficava com capuz lá dentro da área de fermentação vendo a fermentação 

da cevada do lúpus... Pedi para sair porque não dava, não era o que eu queria. Logo 

mais um professor me colocou na indústria de alimentos: “bolacha”, trabalhei na famosa 
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indústria PILAR que fazia bolacha salgada e doce. Entrei já entusiasmado, mas notava 

que o pessoal que trabalhava comigo trazia lanche de casa , e perguntava : porque vocês 

não comem bolacha que dão? Olha... depois de certo tempo você nem quer saber de 

bolacha nem desse biscoito...Por isso que eles deixam lá, quando da quebra, numa mesa 

para a gente se divertir , guaraná ,café e leite e bolacha, era a maneira de garantir que a 

gente jamais tiraria uma bolacha da produção, na área de embalagem...Com o mês eu vi 

que isso é insuportável ...Até o cheiro da bolacha enjoa .... Tinha que levar o pão com 

manteiga de casa  e não pegava mais bolacha nem biscoito...    

 Nos anos de 1966 e 1967 eu acabei vindo para São Paulo para  trabalhar na 

Rhodia, uma indústria multinacional francesa que ficava em Santo André. Vir para São 

Paulo foi das viagens mais tristes que eu fiz na minha vida...Vim porque eu pensava ter 

um trabalho... Trabalhei lá na Rhodia, mas também eu vi que o ambiente era hostil... A 

temperatura naquela época era muito fria, hoje não, mas naquela época São Paulo era 

muito frio. Era um nevoeiro 24 horas... Tinha que trabalhar com agasalho e eles não 

permitiam... Vim para SP porque as condições políticas , sociais e de trabalho era muito 

marcantes para mim...Tinha a oportunidade de ficar na Universidade como auxiliar de 

ensino em Pernambuco , mas desde o primeiro ano eu combatia esse sistema de 

nepotismo , de o professor pegar aqueles alunos que eram comedidos “puxa saco” que 

ficavam como monitor e depois ficavam como auxiliar de ensino ...Achava isso um 

absurdo , criticava...Como eu criticava muito, decidi “não vou assumir essa posição 

quando terminar o curso” e pensava “quero sair”...Eu tinha vontade de sair de 

Pernambuco para conhecer outra região que era São Paulo ou Rio, porque diziam que a 

indústria farmacêutica em São Paulo era grande e era famosa e tal... No entanto, fui 

fazer concurso para o hospital das Clínicas da USP, tinha uma vaga, vários 

concorrentes, mas eu passei e fiquei como farmacêutico a partir de 1967.  
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  Entrei no Hospital das Clínicas de SP, era o farmacêutico mais jovem que tinha na 

área , mas eu vi que tinha experiência superior do que boa parte do pessoal pelo fato de 

eu vir com um currículo bom e uma boa formação da área de análises clínicas assim 

como também tinha experiência na indústria farmacêutica. Agora... Ir para a área de 

farmácia hospitalar para mim foi uma surpresa...Eu não tinha feito nada em farmácia 

hospitalar em Pernambuco. Cheguei para a área hospitalar e verifiquei que o Hospital 

das Clínicas fazia uma copia de boa parte dos produtos farmacêuticos existentes no 

mercado nacional, os nomes eram tirados da indústria farmacêutica...Por exemplo, 

vitamina era feita em base à vitamina do laboratório Roche , que fabricava com nome de 

vitaminets...A indústria farmacêutica permitia porque tinha um interesse de divulgação 

para os médicos que lá fora encontrariam vitaminetas da ROCHE , o gardenal da 

RHODIA , e assim. Eu cheguei e queria mudar isso, queria colocar nome de produtos 

químicos ou denominação farmacológica. Comecei fazer isso, com a Dipirona e outros 

produtos, mas causava inveja porque nesse espaço de tempo o superintendente tinha me 

indicado para fazer um curso de administração hospitalar...Fui o primeiro profissional 

farmacêutico , em SP, a fazer curso de administração hospitalar na USP, na faculdade 

de saúde pública. O curso era mais destinado aos médicos, dentista e algumas vezes 

algumas enfermeiras, mas farmacêutico era curiosidade lá...Fiz dois anos e saí com o 

curso de “Curso de pós-graduação em Farmácia Hospitalar” nos anos 1970-

1971...Tempo depois meus colegas foram fazer esse curso em uma Universidade 

privada, mas eles viram que havia uma distância muito grande entre o que eles 

estudavam e o que eu tinha estudado...Assim, comecei a me achar na área hospitalar e 

comecei a fazer novos fármacos . O diretor da farmácia era um especialista em 

farmacotécnica....Era extraordinário, um precursor...foi dos primeiros em lançar o 

Cloramfenicol injetável no Brasil para tratar a febre tifoide. Ele deu campo para que eu 
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desenvolvesse minhas habilidades. Eu fui o primeiro profissional brasileiro a produzir 

nutrição parenteral prolongada em grande escala para pediatria e para adulto. Era muito 

mais trabalhoso , não tinha filtração milipor, fluxo laminar... Usava-se carvão ativado 

que hoje é obsoleto.           

 Bom, em outro trabalho que fiz , acabei introduzindo um conservante de amônio 

quaternário para as preparações, mas naquela época na pediatria as crianças acabavam 

“babando” , então tive que modificar...mas eu sempre via os casos de efeitos 

secundários na pediatria . O trabalho teve um resultado excelente e foi publicado um 

artigo em um congresso de gastrenterologia no Brasil. Eu vi que a farmácia hospitalar 

para mim era um campo de estudo extraordinário...Foi através da farmácia hospitalar 

que me deu oportunidade de contribuir ao lançamento de antiarrítmicos no Brasil , 

como é o caso da Amiodarona comprimidos... Logo em 1984 fiz dentro da farmácia 

Hospitalar um curso intensivo em Administração Pública, porque o superintendente viu 

que eu poderia ocupar um cargo melhor o mais alto sem ser dentro da Farmácia 

Hospitalar...O farmacêutico tem , na sua especialização, a área de alimentos, a área de 

medicamentos, e a área administrativa na farmácia... Porque a parte administrativa está 

exclusiva para os médicos? porque o médico que é pediatra , que é cirurgião é diretor de 

um hospital?  Eu sou da opinião que um cargo de diretor de um hospital não deveria ser 

ocupado pelo médico, ele deveria ter um cargo de assessoria e não a parte 

administrativa, porque boa parte deles não tinha feito administração e passavam a 

administrar o hospital...Então eu comecei a dar parecer técnico na área de 

medicamentos e alimentos em função do meu conhecimento de administração 

hospitalar. Também fiz um curso de Farmácia Hospitalar pela sociedade Brasileira de 

Farmácia Hospitalar no 2005...  

  A primeira luta nossa foi à gente ser tido como um doutor... Porquê o médico ou o 



64	  
	  

estudante de medicina a partir do 5to ano ele passa pela enfermaria como um doutor, 

sexto ano doutor , residência doutor?...Os dentistas a mesma coisa, porque nós 

farmacêuticos não? No HC eu sou chamado de doutor, com o tempo o pessoal foi se 

acostumando , mas foi um grande passo , ser respeitado.  Outro passo importante foi 

com o governo do FHC com a criação do ANVISA (Agencia Nacional Vigilância 

Sanitária) que foi um grande passo. Antigamente existia o Serviço Nacional de 

Fiscalização de Medicina e Farmácia que era dominado pela indústria farmacêutica, mas 

com a criação da ANVISA, subordinado ao Ministério da saúde houve uma valorização 

muito grande da profissão farmacêutica. Os hospitais , a farmácia , os laboratórios 

passaram a ter uma presença maior e um maior número de farmacêuticos que também 

passaram a fazer pesquisa clínica, mas ao mesmo tempo houve uma proliferação de 

faculdades de farmácia que é o lado que eu acho não recomendável... Toda universidade 

começou a ter curso de Farmácia com um grande numero de estudantes de farmácia... 

Hoje em dia elas jogam no mercado um profissional que não está capacitado ou 

qualificado para exercer... O mercado extrapolou a necessidade existente...    

  O médico já não tem o preconceito com o farmacêutico, mas exige que ele tenha 

um conhecimento, nas comissões de farmácia e terapêutica tem a presença do 

farmacêutico. Eu entrei no HSPM por um concurso, fiquei em primeiro lugar e assumi a 

vaga de diretor. Mudei muitas coisas, uniforme para todos os funcionários, comecei 

fazer os controles sanitários exigidos, padronizei os medicamentos pelos princípios 

farmacológicos, controlei que as compras no edital foram feitas pelo que tinha o menor 

preço...com a ajuda da diretoria, acabei com as preferências de laboratórios...os médicos 

reclamavam mas mesmo assim eu mudei...passaram-se a usar todos os 

fornecedores...Desde a minha infância , a minha luta , a minha briga é constante...entre a 
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família tenho dois irmãos médicos, um engenheiro... Tinham um trato melhor com um 

deles por ser engenheiro, mas eu fui mudando isso... 

     

 

ENTREVISTA 6 

COLABORADORA: JESSICA 

“Minha amiga falou...Nossa! Você vai fazer xampu! 

Meu interesse por farmácia surgiu do que eu mais gostava estudar no ensino que 

era de Biologia e de Química... Um dia, meu pai me pediu para que eu visse as 

disciplinas que eu estudava e o que eu gostava... Deu um guia que tinha cursos para que 

eu visse, dentro da especialidade que eu queria, quais eram os cursos que tinham as 

disciplinas que eu gostava...  Por acaso folhando o livro achei Farmácia e Bioquímica, 

mas eu não sabia nem o que era farmácia e bioquímica... Eu tinha uns dezessete anos e 

fui procurar um teste vocacional só que a orientadora disse que eu tinha que fazer 

alguma coisa ligada à arte porque eu gostava muito de pintar, tinha (e tenho) essa 

habilidade, mas eu sabia que não era aquilo que ia me preencher de verdade.  Assim 

sendo, fui tentar saber o que era Farmácia e Bioquímica. Eu lembro que uma grande 

amiga tinha uma prima que fazia Farmácia e Bioquímica. Minha amiga falou “Nossa! 

Ela faz Xampu, você vai fazer Xampu!”. Falei “Nossa!, mas como é que vou fazer 

xampu?” e fui perguntar para um tio meu... Ele falou “Você vai fazer Farmácia e 

Bioquímica, você vai ficar cheirando cocô”...“Meu Deus!” pensei, mas tinha decidido 

que eu queria fazer farmácia e bioquímica porque tinha biologia e química...  
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  Alguns vestibulares eu não podia prestar em universidade particular porque meu 

pai não deixava... Eu tinha que entrar um uma escola publica. Por isso eu estudei muito 

nos últimos anos, eu estudei os três últimos anos do colegial para não fazer cursinho. No 

terceiro ano do colegial eu estudei bastante para que pudesse ir bem no vestibular... Meu 

pai falava “eu prefiro pagar um ano de cursinho para você entrar numa escola publica 

do que você entrar em uma escola particular porque eu não vou conseguir pagar”. No 

colegial estudei em escola pública onde meu pai era professor, em Araçatuba. Foi 

esforçado e foi preparando á gente para o vestibular. Logo, prestei, acabei passando e 

fui estudar em Araraquara, na UNESP leste. Na verdade queria muito ir para a USP em 

Ribeirão porque eu achava que a USP era melhor, mas depois quando saí eu vi que elas 

estavam ao mesmo nível e disputavam o segundo o terceiro lugar na época no Brasil em 

farmácia.   

  Quando cheguei à faculdade... Que decepção! me decepcionei um pouco no 

primeiro ano porque teve matérias muito básicas como matemáticas, que eu não ia nada 

bem, física que era horrível, e patologia, que eu não gostava... De verdade...Tínhamos 

poucas matérias para saber se era aquilo realmente o que queríamos. Porem, as pessoas 

que estavam faz mais tempo na faculdade pediam para esperar até o terceiro ano porque 

íamos ter farmacologia, farmacognosia, química farmacêutica e aquelas aulas de 

laboratório e cosmetologia que eu amei embora não quisesse fazer xampu. 

Cosmetologia foi das áreas que eu mais me interessei.      

  

  A universidade de Araraquara formava aos estudantes para a indústria 

farmacêutica e muitos eram direcionados para controle de qualidade. Eram quatro anos 

de faculdade e meio ano de estágio curricular, mas como o universo de farmácia era 

muito grande eu procurei fazer cada semestre um estágio em uma área diferente... Fiz 
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um ano enzimologia e em fisiologia. Em fisiologia fazia uma coisa até engraçada... eu 

injetava a droguinha nos ratinhos e eles ficavam todos doidos... Eu colocava uma cânula 

no cérebro, abria com um motorzinho, preenchia a cânula e eles ficavam com um 

capacetinho, logo a gente injetava a droga Clonidina para ver a ação... Um dia eu 

lembro que eu estava sozinha no biotério no domingo e dois ratos saíram pulando pela 

escada e eu tive que catar os ratos e colocá-los na gaiola. Daquele dia em diante eu 

falei...não vou mais fazer isso. Depois fiz estágio em farmácia de manipulação, estágio 

em drogaria, e todos os eventos que tinha na faculdade... Semana de hipertensão, 

diabetes, eu estava lá. Eu ia mudando, mas no terceiro e quarto ano a gente ia ter que 

escolher ir para a área de alimentos, para a área de indústrias ou a área de analises 

clinica...         

  Em uma dessas jornadas farmacêuticas, que eram sempre nas feiras em julho, 

uma equipe de são Paulo foi convidado a dar uma aula de Farmácia Hospitalar. O 

Doutor Jose Antônio esteve lá , a Dra Cleide esteve lá , a Dra Lucy , Dra Silvana, todos 

do HSPM, cada um respondia por uma área.  Quando eu assisti a apresentação deles eu 

falei Nosssa! É isso o que eu quero! Bom.., eu estava do segundo para o terceiro ano , 

então ajudou , me ajudou a decidir para ir a indústria, porque era da indústria que eu ia 

ir para a farmácia hospitalar.          

  Eu não tive , quando fiz farmácia, matérias de farmácia hospitalar, porque essa 

área estava começando, mas pelo menos a faculdade trouxe profissionais para que a 

gente conhecesse como era a atuação do químico farmacêutico. Eu peguei o contato do 

Doutor Jose Antônio e falei para ele que eu gostaria de fazer estágio em São Paulo, 

mesmo que estivesse estudando em Araraquara. Ele falou “eu recebo estagiários no ano 

inteiro , se você quiser ficar um mês comigo você fica” . Ótimo.  Naquela época uma 

avó de uma amiga morava em São Paulo por isso viemos juntas e ficamos o mês de 
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janeiro em São Paulo. O Doutor Jose Antônio nos recebeu a mim e a minha colega de 

Araraquara e tentou fazer o programa de um ano em um mês... Fomos conhecer o 

ENCOR, o Camargo... Todos os eventos que tinha ele juntava e a gente acabava 

participando... Eu gostei muito porque desde aquela época eu tinha percebido que o 

farmacêutico hospitalar podia fazer manipulação, ou ele podia ter a drogaria e dispensar 

os medicamentos que ele tinha na drogaria o na farmácia ambulatorial. Pensava que 

trabalhar na área hospitalar, onde eu ia estar envolvida com esses medicamentos, ia ser 

bastante bacana, porém quando chegou o quarto ano teve que optar pelo estágio 

curricular e Araraquara tinha convênio com as indústrias. A universidade já direcionava 

os formandos para as indústrias e para isso eles tinham uma comissão onde analisavam 

os currículos dos alunos e eles classificavam os alunos. ...Eu não tinha a melhor nota, 

porque eu não era a melhor aluna, mas tinha um bom número de estágios e nisso eu 

tinha uma classificação boa. Eu não quis perder a oportunidade de trabalhar em 

indústria embora fosse uma coisa que eu não queria... Tinha uma boa classificação, mas 

para não ir à indústria eu acabei indo para uma indústria de cosmetologia porque eu 

gostava de cosméticos...   

  Quando acabou o quarto ano de faculdade eu descobri um lugar para ficar aqui 

em são Paulo e vim para SP a trabalhar em uma indústria.  Teve colegas que foram para 

Boehringer e se deram muito bem, mas essas indústrias top eu não queria. Eu queria 

uma indústria de cosméticos porque eu não gostava de indústria. Agora, quando eu 

cheguei aqui, infelizmente meu estágio tinha sido cancelado quando eu já estava com as 

malas aqui na pensão. Liguei na segunda feira e a mulher falou que meu estágio estava 

cancelado. O que fazer? Então...peguei o telefone da Doutora Lucy que trabalhava no 

HSPM... Ela tinha me falado que tinha estágios , que tinha vagas para estágio curricular. 

Liguei para a Doutora Lucy e contei tudo “ cheguei aqui para fazer estágio, mas ele 
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cancelou... aquela oportunidade para fazer um estágio curricular existe?    

 Não tinha estágio, e estava sozinha em São Paulo...mas parece que Deus faz 

certo, abriu minhas portas e acabei virando farmacêutica hospitalar. Ela aceitou que eu 

fizesse estágio curricular como a minha orientadora e acabei trabalhando seis meses 

nesse hospital, o hospital SEPACO. Ele é dos servidores da indústria de papel e papelão 

do estado de São Paulo. Essas indústrias são as que mantém esse hospital e na época ele 

era muito conhecido porque ele era o que tinha o menor índice de infecção intra-

hospitalar do estado de São Paulo, tanto que a sede de associação paulista de controle de 

infecção hospitalar era lá e eu tive a oportunidade de fazer um curso do ministério da 

saúde que foi ministrado lá.  Colocaram-me para fazer o curso e foi muito bom , fiz um 

estágio , tinha farmácia de manipulação, tinha farmácia de dispensação, eu fiz todo o 

estágio no hospital do SEPACO. Fiz seis meses de estágio e em julho de 92 me formei 

com o estágio da área hospitalar. Formei-me em julho de 92, peguei meu diploma e fui 

atrás daqueles hospitais que eu conhecia procurando uma oportunidade para trabalhar 

como farmacêutica, porem, não se dava emprego porque não tinha experiência, a pesar 

de ter seis meses de estágio no hospital SEPACO e querer fazer farmácia hospitalar, eu 

não tinha na experiência para trabalhar no Osvaldo Cruz, a Santa Casa , a Ze Camargo... 

 Em 1992 eu tinha 22 anos, estava formada, e já estava batendo na porta 

querendo trabalhar porque não tinha trabalho. Lembro-me que meu pai falou “sem 

trabalho e sem dinheiro, volta para casa porque você aqui tem roupa comida”, mas eu 

decididamente falei “não vou voltar, vou ficar aqui”. Como não tinha trabalho eu fui 

arrumar trabalho no centro de São Paulo... Fui recepcionista de um projeto da COHAB 

para entregar casa. O pessoal ficava falando para eu sair, mas eu fiquei aqui porque 

tinha condução e salário que ajudava a ficar aqui e pagar as contas. Porem, enquanto 

isso eu ia buscando alguma oportunidade... Um dia, apareceu um concurso para ser 
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auxiliar de farmácia no HSPM. Em questão de dois, ou três meses, já me chamaram. 

Trabalhei sete meses, sendo formada, como auxiliar em farmácia no HSPM com o 

Doutor Antônio.     

  O auxiliar trabalha dentro da farmácia auxiliando o farmacêutico, então trabalhei 

muito tempo na farmácia ambulatorial onde errei umas três vezes. Que azar! Dei o 

medicamento errado, mas fui a cada lugar para trocar os medicamentos porque as 

receitas depois eram conferidas pelo farmacêutico e ai se identificava se você tinha 

entregado o não o medicamento certo. Trabalhei muito tempo no balcão e percebi que 

não é só a faculdade que faz o aluno... é o aluno também... Porque quando eu cheguei 

formada para trabalhar no balcão, as pessoas que estavam se formando em farmácia 

aqui em São Paulo tinham muito mais conhecimento que eu porque eles trabalhavam de 

manha e estudavam a noite. Eles conseguiam conciliar entanto que eu saí crua da 

faculdade. A pesar de eu ter feito vários estágios, perto deles eu estava muito atrás, pelo 

menos para saber os nomes comerciais, as doses. Eu ficava me cobrando...Guardava a 

bula e ficava estudando para conseguir ter a mesma experiência é o mesmo 

conhecimento que eles tinham. Isso foi super valioso, trabalhei sete meses, inclusive 

plantão no final de semana. Naquela época trabalhei muito... Eu trabalhava no HSPM 

seis horas, entrava as sete e saia a uma e ás duas eu entrava em uma farmácia para 

trabalhar no balcão como farmacêutica até as nove. Era uma farmácia comercial 

pequena de bairro e ela só contratava farmacêuticos para o atendimento no balcão. As 

donas eram duas farmacêuticas e elas só trabalhavam com farmacêuticas. Imagina vinte 

anos atrás... Hoje é lei, mas na época era e ninguém cumpria. Nesse tempo quando 

eu estava no HSPM surgiu um concurso para farmacêutico no ENCOR. Fui fazer a 

minha inscrição e passei em segundo o terceiro lugar... Me chamaram muito rápido e 

em 1993 eu já estava trabalhando como farmacêutica a traves de um concurso publico, 
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era concursada. Na época, tanto o ENCOR como o HC, tinham um curso de 

aprimoramento em Farmácia Hospitalar, que é um estagio avançado para quem já é 

formado e ali conheci à Vanusa. Fui trabalhar no ENCOR no ano de 1993 ou 1994. 

Quando fui para o ENCOR tive que sair da farmácia de bairro onde trabalhava porque 

tinha que fazer oito horas. A minha primeira experiência de verdade como farmacêutica 

hospitalar foi no ENCOR. Como farmacêutica trabalhei lá por dois anos tanto na 

farmácia ambulatorial como na farmácia de doses unitárias. Entre 1992 e 1993 , no meio 

de tudo isso acontecendo, fui fazer um curso de administração hospitalar porque falava-

se que o farmacêutico tinha que ter administração hospitalar. Eu fiz no São Camilo que 

deu uma boa visão da área hospitalar. Ali você conhece os setores de lavanderia, de 

nutrição, de prontuário, ou seja ,o que envolve realmente a administração hospitalar. 

Quando eu fui para o ENCOR eu já estava finalizando esse curso de farmácia 

hospitalar. O ENCOR, na época e ainda hoje, é uma boa referência em termos de 

farmácia. Eles já trabalhavam com doses unitárias e farmácia clínica, mas no laboratório 

onde trabalhava, ninguém entendia a farmácia clínica...A farmacêutica anterior tinha 

feito um curso de farmácia clinica no Chile e eu não tinha feito esse curso mas, mesmo 

assim , quando ela saiu eu tirei cópia do livro dela, estudei e fiz uma apostila. 

Infelizmente a confecção dessa apostila foi o que depois me fez querer sair do 

ENCOR... Eu fiz a apostila no intuito de ter alguma coisa para passar para a pessoa que 

chegava, porque a grande verdade é que fazia quem queria essas coisas, ninguém 

cobrava do farmacêutico. Os aprimorandos faziam um análise, quando saiam  do estágio 

do tipo “Sim, gostei da farmácia ambulatorial do encor” ...“gostei da central 

farmacêutica do HC” “não gostei”. Eles precisavam mais do que isso, precisavam um 

feedback, porém a hierarquia da farmácia não cobrava das pessoas que trabalhavam que 

dessem atenção para o aprimorando e o que acabava acontecendo com o aprimorando é 
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que ele virava um auxiliar a mais. Ele ia à rotina “vai ordenar receitas” “vai arrumar 

isso, vai arrumar a prateleira” e ninguém dava atenção para ele. Eu tinha uma visão 

diferente porque achava que você tinha que conversar um pouco com eles, passar 

alguma coisa para depois ele entender o que estava fazendo e para que ele tivesse essa 

experiência. Senão ele seria ou um mero auxiliar ou um estagiário.    

   

  Depois que eu fiz essa apostilha, ela acabou caindo na estrutura e eu fui chamada 

pelo diretor que falou “Como é que você faz isso e você não conversa comigo?” só 

gritando para todo mundo ouvir como se eu tivesse feito um crime... Então, esse foi um 

dos motivos que me fez sair dessa instituição a pesar de eu ter feito um concurso 

público -Quando você tem um concurso publico você está tranquila-...  Um dos motivos 

foi esse e o outro motivo foi que eu percebi que nada ia mudar no serviço publico e que 

eles iam continuar gritando com os velhinhos na fila... Não adiantava que eu falasse que 

eles tinham que conversar de uma forma diferente... Eles iam continuar batendo para 

eles ficarem sem falar e é uma coisa que eu achava que tinha que ser diferente ...Acabei 

desistindo por causa disso, mas passei em uma entrevista em outro hospital onde fiquei 

seis anos trabalhando. O ENCOR foi muito bom como primeiro trabalho , como se 

fosse uma abertura de portas , pelo número de pessoas que você acaba conhecendo, pelo 

porte do hospital, pela infraestrutura hospital e as interfaces que eu tinha com outros 

serviços, tanto com a secretaria de saúde e alguns pacientes transplantados que foram 

passando...Foi uma experiência enriquecedora.  

 Lembro também que antes de ir para o ENCOR eu tinha feito um aprimoramento 

em um hospital que já fechou, e onde a farmacêutica tinha um programa do que eu ia 

fazer... Tinha um programa elaborado e eu acreditava que aquilo seria o ideal para a 

pessoa porque a pessoa esta ali para aprender alguma coisa diferente que não saiba 
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fazer, mas também para ter uma visão critica, para melhorar. Ao final de contas ela é 

formada e muitas vezes você chega a um lugar esperando que alguém te dê atenção. Isso 

talvez tenha ajudado para eu criar um programa em outro hospital que eu fui quando sai 

do ENCOR... Ali foi também uma experiência bastante positiva em termos de profissão 

de atuação, no que você pode fazer e transformar, foi de muito valor. No Santa Helena a 

farmácia era dirigida por um farmacêutico que já estava há muitos anos e que estava 

estagnado por isso o diretor queria que desse uma mexida como fazer coisas de 

incremento , qualidade. Eu fui para desenvolver esse trabalho em uma farmácia que não 

tinha um sistema aperfeiçoado de distribuição e onde tudo era muito truncado... A 

informática impedia , eles separavam de qualquer jeito , não tinha uma sistemática. 

Independente do que você optasse, era uma distribuição coletiva. A gente foi passando 

por diversos momentos ali na farmácia , onde se foi estruturando tudo , desde o 

fracionamento do medicamento ,para que tivesse dose unitária e para que você pudesse 

atender a enfermagem de uma forma diferente , ate ter outra estrutura física ,porque 

aquela não dava para trabalhar com doses unitárias. Nós recebemos material de 

farmácia hospitalar também para distribuir e entregar.       

  Eu sempre falo que aprendi muito lá, mas aconteceu a mesma coisa que eu vi 

acontecer com os estagiários e com os funcionários novos. Os meninos falavam que 

quando chegava uma pessoa nova para trabalhar, eles não sentiam que a pessoa ia 

ajudar. Para mudar isso nós desenhamos um programa que mostrava como ia ser a 

rotina daquela pessoa nova que estava chegando. A gente colocou instrutor... “Você è 

quem esta chegando? Então você vai estar com esta pessoa, ele vai estar com você vai te 

acompanhar, vai ficar com você, se você precisar falar”. O estagiário acabava não 

atrapalhando a rotina dos outros e tinha alguém. Fiquei por seis anos nesse hospital, mas 

depois a estrutura do hospital mudou, era de uma fundação beneficente e essa fundação 
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logo fechou. Depois que teve a fusão da Brahma com a Antártica no Brasil todos os 

centros de benefícios no Brasil foram fechados e aquele hospital para não fechar o 

arrendaram por dez anos para a Unimed Paulistana administrar. Eu fiquei dos anos 

nessa administração, mas com muitos questionamentos... A farmácia era a única que 

tinha sistema, controle de estoque, mas, mesmo assim, tudo foi muito questionado até 

que mudaram de diretor. A gente tinha acabado de desenvolver um caderno com os 

medicamentos padronizados e isso tinha sido estudado pela comissão de farmácia pela 

comissão de materiais... Estava tudo muito redondo. Naquele momento a Luziete 

também me ajudou muito... Tinha chegado para justamente para por essa farmácia de 

doses unitárias a funcionar porque tinha muita experiência nisso. Criamos a farmácia de 

pronto socorro, a farmácia do centro estéril e até a unidade de preparo de 

quimioterápicos... Tudo estava em um momento muito bacana onde você aplicava tudo 

aquilo que você conhecia e tinha estudado. Eu tinha “n” projetos... Tinha um projeto de 

um serviço de informação de medicamentos e varias coisinhas prontas, mas em 

determinado momento a grade mudou , todos os cargos de confiança saíram e eu sai 

também. No momento que estavam me dispensando eu perguntei “para quem eu passo 

esses projetos?” e me falaram que não precisava falar para ninguém. Isso foi em 2002... 

Quando saí eu fui trabalhar em uma distribuidora de produtos médicos como 

especialista de produtos, ou seja, falando tecnicamente de produtos. Fiquei três anos lá 

como a farmacêutica responsável e depois eu acabei indo para a indústria.     

  A minha grande paixão foi à farmácia hospitalar. Vejo no meu trabalho hoje a 

oportunidade de estar me relacionando com pessoas que continuam trabalhando em 

hospitais e poder saber “o que você esta fazendo, como é que é?”. Talvez hoje na 

estrutura que eu tenho fosse um pouco difícil eu retornar para a farmácia hospitalar, mas 

se eu tivesse a possibilidade de desenvolver um grande trabalho , um projeto bacana, eu 
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voltaria porque no meu trabalho hoje , eu não tenho nem a dinâmica nem o valor 

agregado que tinha naquela época. Querendo ou não você esta ensinando uma pessoa, 

ajudando uma pessoa, você esta desenvolvendo coisas onde você tem a liberdade e a 

criatividade para atuar, pelo menos era assim onde eu trabalhava naqueles quatro anos. 

A diretoria falava “o que você quer ? o que você vai fazer?” Hoje não, hoje eu tenho 

uma hierarquia muito diferente onde eu sou aquela pessoa ali que esta indo fazer 

propaganda de um determinado produto, então você não agrega muito, você é mais um 

que esta trabalhando... Não tem valor.        

  O farmacêutico hoje em dia é uma peça fundamental para a estrutura do hospital, 

embora não seja o profissional mais valorizado, porque todos os hospitais que buscam 

uma certificação, as certificações internacionais e obrigatoriamente vão mexer na 

farmácia. Tem muitos exemplos em São Paulo, o Oswaldo Cruz é um que quando 

chegou a acreditadora tinham quatro farmacêuticos e pediam 20. Do dia para a noite 

colocaram 20 farmacêuticos e os 20 faziam somente farmácia clinica. Hoje os hospitais 

investem muito na modernização porque lá fora você tem exemplos como a Joint 

Comission, que é Americana, que traz o molde do sistema americano. Nele é o 

farmacêutico é quem prepara a droga.  Essas organizações que estão vindo de fora 

acabam exigindo da diretoria, do serviço, que realmente se invista nesse lado, através de 

atualizações, de cursos colocando mais pessoas ali... Têm três o quatro hospitais em São 

Paulo que tem preparo de mistura e estão investindo porque querem ter o selo dourado 

falando que eles são acreditados... Porque que eles querem ser acreditados? Acreditam 

que na hora do paciente tiver que escolher entre um hospital acreditado e outro não 

acreditado, ele vai escolher aquele que é mais seguro e tem menor índice de infecção 

obviamente. Também o serviço de informação do medicamento foi uma ótima 

oportunidade do farmacêutico mostrar o que ele realmente sabia que ele estudava o 
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medicamento e via as interações... Cabe aos farmacêuticos ver quais são as interações e 

isso é bom , isso faz ter uma visão diferente , faz ele ser consultado pelo médico se o 

medicamento pode ter o não essa interação . Acho que isso ajudou muito ao 

farmacêutico se envolver nessa estrutura e tudo o que aconteceu de 20 anos para cá, 

pelo menos na área hospitalar, fez com que melhorasse embora não haja melhorado em 

termos salariais. Isso, porque eu acredito que com um número maior de profissionais 

não dá para você ter na instituição um salário maior. Hoje qualquer hospital pequeno 

tem quatro farmacêuticos e em qualquer hospital pequeno você encontra um número 

maior, agora, em termos de farmácia de drogaria, tem uma lei que exige que o cara 

esteja lá, mas não é por isso que eles estejam fazendo alguma coisa diferente, é difícil a 

gente ver o farmacêutico fazendo alguma outra coisa, algum projeto, são raras as vezes 

que a gente vê um farmacêutico fazendo um trabalho diferenciado.   

  Decididamente, a minha formação foi muito voltada para a indústria... Se não 

fosse pelos estágios que eu tinha feito  mais aquelas oportunidades de interagir e 

aqueles estágios menores na farmácia que tinha no hospital , era muito pouco o que eu 

saberia...Se você não for realmente buscar, você não teria essa experiência , e mesmo 

buscando durante os quatro anos que eu busquei oportunidades para fazer alguma coisa, 

quando cheguei aqui eu estava muito atrás porque o pessoal de São Paulo estava no dia 

a dia estava trabalhando. Nós farmacêuticos tivemos várias reformas da grade curricular 

tentando melhorar isso, mas não sei se hoje isso é bom o se continua do mesmo jeito. 

Não sei se os farmacêuticos continuam saindo do mesmo jeito que eles saiam 20 anos 

atrás e é bem possível que sim porque é difícil  mudar algo dentro da graduação. Por 

isso fui fazer gestão em farmácia hospitalar para ter essa noção gerencial porque 

realmente a gente não sai com nada muito refinado.  

  Quando trabalhei no HSPM tinha que fazer atendimento ambulatorial onde a 
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gente acabava aprendendo no dia a dia, só que eu estava naquele hospital que tinha 

estrutura e onde o Dr Jose Antônio se preocupava em sentar e falar para que as pessoas 

se comunicassem.  No entanto, era muito pouco o que a gente tinha de conhecimento. O 

farmacêutico chega muito cru em todas as áreas, sem ter interação nenhuma, mas chega 

uma hora que você acaba tendo que encontrar com pessoas e discutir...Então você vai se 

preparando e vai tendo a oportunidade de interagir no grupo multi profissional. O trato 

com o médico, a relação que você vai ter com a enfermeira... Você tem que saber: quem 

é o medico dentro do piso? , quem é que é a enfermeira , o que eles fazem ? Qual é o 

papel que cada um faz. As vezes vai o médico que grita com a enfermeira ,e ela depois 

grita com o farmacêutico e você.... grita com quem ? Você não vai gritar com a pessoa 

que esta dentro de teu serviço. Por sorte muita coisa mudou porque hoje existem muitas 

comissões, antes a gente não tinha comissão, não tinha nada e pelo menos a CCH do 

ano 96, que é a lei que exige que você tivesse aquela estrutura multiprofissional, ajudou 

a ter a interação com outros profissionais. Não é fácil ainda... porque você vem sem 

bagagem nenhuma e a gente foi muito treinado a ter que cortar tudo, a gente tem que 

cortar porque... Não tem que ter uma relação mínima de medicamentos e de material? O 

farmacêutico durante um tempo ficou sendo o chato da história que cortava 

tudo...Depois que eu saí é que eu vi que você não tinha tempo para você se preparar 

para interagir, você sequer tinha tempo de estudar literatura para entender que o que o 

médico estava pedindo realmente tinha fundamento. Ele não quer usar essa droga 

porque essa nova droga apareceu e tem essa vantagem. Muitas vezes você não tinha 

esse tempo para ler, você não teve esse preparo de ter que interagir com os 

profissionais.  

  A indústria farmacêutica é muito forte...sem dúvidas... Vai buscar sempre a 

novidade porque o medicamento tem o ciclo de vida, tem uma época que ele vai dar o 
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lucro, mas uma hora ele vai equilibrar. Logo, a indústria tem que lançar outra coisa, 

vender mais desse produto ou encontrar outra indicação para esse produto e fazer uma 

baita propaganda. Eles fazem coisas do arco de velha e o farmacêutico esta lá tendo que 

absorver. Além disso ,todo hora chega alguém falando de uma coisa nova na farmácia. 

Hoje eu estou nesse lado , o da indústria, mas quando eu estava nas farmácias escutava 

tudo dia alguém falando “olha! tem isso aqui, olha! tem isso novo aqui” e ai você tinha 

que dar uma segurada porque você não pode toda hora trocar de tecnologia toda hora 

trocar de medicamento, toda hora revisar alguma coisa, mas sempre tem alguém 

batendo na porta falando que o produto dele é melhor do que você esta usando. Só que, 

esses caras, e ai eu estou nesse papel hoje, vão ser programados para vender 

aquilo...você vai ter que chegar e mostrar, se colocando na posição do coitado do 

farmacêutico que esta lá tendo que tocar tudo o que ele tem que tocar para fazer a parte 

administrativa e tem que fazer aquilo lá , você tem que trabalhar com segurança do 

paciente. Difícil vai ser um hospital que tenha um número sobrando, onde o 

farmacêutico está lá dando risada “Oba!... não faço nada!”, na verdade está sempre 

apertado para tudo mundo.           

  O que a gente teria que fazer é criar dentro do hospital essas comissões que vão 

discutir a questão dos medicamentos porque a gente não pode barrar a tecnologia , mas 

a indústria é muito convincente e esta muito preparada para oferecer esse suporte 

comercial. Quando ela chega, chega falando “o gasto é esse, o preço é esse, eu estou 

oferecendo isso, você vai economizar isso por mês e por ano você vai economizar isso”, 

então...veja... você farmacêutico chega já preparado, você sabe que vai ter cinco 

minutos com o cara e que ele não vai ter tempo para te ouvir em outra oportunidade. Os 

farmacêuticos vão ter que atender esse fornecedor porque se eles disserem não, ele não 

vai receber novidade nenhuma, não vai saber o que esta acontecendo, mas ele vai ter 
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que resenhar ...ele vai ter que ter uma estrutura para que ele consiga estar alinhado e 

para que aquilo não caia na cabeça dele.     

  Hoje eu trabalho em uma indústria farmacêutica divulgando produtos, tanto 

medicamentos quanto produtos hospitalares, aos principais formadores de opinião 

dentro de essas especialidades que nos trabalhamos. Trabalho com os soros e com 

produtos médicos, dispositivos como bombas de infusão, Metronidazol em bolsas. 

Visito o médico, mas eu trabalho as vezes com anestésicos, então eu visito o anestesista, 

mas tenho que ver o farmacêutico para ver que ele acha para padronizar o produto, 

então eu sei que o farmacêutico acaba de “saco cheio”.  É muita coisa.      

  Hoje em dia continuo no meio hospitalar por isso não consigo ser agressiva no 

momento da negociação... Isso é bom porque eu já estive do lado de lá e acho que essa 

visão é importante, eu já sei como é que esta pensando aquela pessoa “poxa mais um 

medicamento para ver... La vai o médico para “encher o saco” por causa disso... É legal 

porque você consegue também trabalhar qual é a necessidade de esse profissional, o que 

é que ele esta precisando... Às vezes eu consigo me realizar profissionalmente, só nesses 

momentos em que estou ajudando alguém como eu fazia antes porque, querendo ou não, 

na área hospitalar o farmacêutico esta fazendo isso. Quando você tem que encontrar 

aquela vacina porque a criança vai nascer e a mãe tem uma incompatibilidade com o 

bebe você desvira e liga, chega falar com o cara de compras “deixa que eu mesmo estou 

ligando para emprestar” e quando você salvou uma criança porque você estava lá 

cuidando do bebe transplantado no hospital e não tinha ninguém para emprestar para 

você, você ajudou aquela criança... Você ajudou a essa mãe dessa criança que vai 

nascer...o médico quando falava que o cateter dele estava quebrando ... Eu falava “pode 

deixar doutor eu vou ver outras marcas, vou testar outros produtos”.   
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  Aqui na minha posição não... Tudo o que eu estou fazendo é mais um serviço 

que alguém esta fazendo , mais cabe a agente encontrar esses diferencias. Eu vivo de 

vendas, mas vai satisfazer essa questão do farmacêutico que é alguém sempre ajudando 

alguém, às vezes era alguém de teu serviço, por exemplo, a gente tinha casos em que o 

pai do funcionário faleceu e a menina descobriu que o marido era drogado e não sabia 

então assim forma n” situações que a gente tem que administrar e que a gente está 

ajudando uma pessoa. Lógico que é legal pegar a venda, mas mais legal do que isso é 

poder ajudar alguém com uma informação técnica do produto porque isso ai continua 

porque esta na gente e é o que mais me realiza... e as vezes eu tenho que me controlar. 

Me formei há vinte anos mas sou jovem nesse espírito de continuar buscando, por isso 

que é importante a gente sempre estar antenado. Acontece tanta coisa, já se criou tanta 

coisa da época que eu saí para agora, mas a gente também pega muito rápida tudo 

porque a base sempre é a mesma: ‘Vai lá o médico que tem que prescrever o 

medicamento para o paciente e as drogas estão aqui na farmácia... não tem segredo ..Só 

a forma com você faz é que vai mudar de um lugar a outro, e isso é muito rápido , 

quando você pensa em tecnologia é tudo muito rápido porque com a globalização as 

coisas chagam aqui muito rápido ..você tem aqui um produto que você esta 

desenvolvendo que a China já trouxe , o japonês já trouxe , tem um produto alemão que 

todo mundo trouxe, o mesmo produto , e ai chega cinco opções da mesma coisa... 
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ENTREVISTA 7 

COLABORADORA: CARLA 

“O que realmente eu queria era trabalhar em algo relacionado ao paciente”. 

 Eu tenho 42 anos e nasci em Porto Feliz, interior de São Paulo. Nasci lá, mas 

com dois anos de idade fui morar em Itapeva, uma cidade super pequena quase divisa 

com o estado do Paraná. Minha família era uma família de atividade especificamente 

rural e não tinha muitos recursos assim que toda minha escolaridade foi de escola 

publica. Primeiro e segundo grau na escola pública... Inclusive no segundo grau fiz um 

curso de técnico em mineração porque era o que tinha disponível na cidade, mas depois 

decidi que queria ir para área de saúde... Sempre gostei muito das disciplinas que eu 

julgava na época tinham a ver com farmácia; química, biologia... Achava-as 

interessantes... A área de saúde tinha a ver comigo, mas pela questão de eu ter vindo de 

uma cidade tão pequena, com pouco recurso, eu imaginava que fazer medicina era uma 

coisa estratosférica, que não estava ao meu alcance... Por outro lado, achava que 

farmácia ou odontologia já dava para encarar e que eu tinha tudo a ver com elas... Tive 

dúvidas em relação à profissão de odontologia ou farmácia então prestei vestibular tanto 

para odontologia quanto para farmácia, mas passei na faculdade de odontologia.  Eu não 

tinha condições de pagar porque tinha entrado em uma universidade particular... A 

faculdade era muito cara e eu acabei desistindo. A minha segunda opção era realmente a 

farmácia e eu consegui passar na USP... Então acabei indo para a farmácia porque eu 

passei na faculdade estadual...  

  Fui conhecer um pouco como era o perfil da indústria farmacêutica. Só fiquei 

um ano e descobri que não era o que realmente eu queria, o que eu queria realmente era 
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trabalhar na farmácia hospitalar porque pensava que tinha muito mais a ver com 

farmacêutico... A questão do desfecho... “que é que vai fazer com o paciente?”... “como 

é que o paciente vai se comportar?”, “como é que ele toma?”... Depois acabei indo para 

um hospital... Trabalhei em um hospital  como técnica de farmácia, por volta do ano 94 

ou 95 , até me formar. Logo que eu me formei eu já tive uma proposta para trabalhar em 

um hospital que também era público.    

  Eu me apaixonei muito pela profissão farmacêutica, trabalhava em um hospital 

público e sempre achei que tinha que trabalhar em hospital público porque a gente tem 

aquela obrigação de atender o povo e eu achava que tinha tudo a ver, que a orientação 

fazia parte da profissão, tanto que quando eu vim para um hospital particular eu 

imaginei que ia querer voltar. Só que você tem tanto recurso para desenvolver tudo 

àquilo que você pensou em desenvolver no hospital público que você acaba sendo 

cativado e você fica no particular. Pensava o seguinte, “Se eu produzi isso como modelo 

para outros hospitais eu posso contribuir também com a saúde pública”... Você acaba 

meio que se consolando e acaba ficando no hospital particular, por isso no inicio 

,quando cheguei neste hospital, não me desvinculei do outro. Falava “não, não vou 

deixar” e mantive os dois... Só que eu não aguentei mais que três meses... O hospital 

público não tinha recursos, você transforma pedra em água e faz de tudo para que dê 

certo... Hoje acho que eu me sinto uma farmacêutica realizada profissionalmente.  Fui 

muito feliz por ter tido que trabalhar desde que entrei na faculdade... Isso me deu uma 

bagagem muito grande.  

  Agora...hoje o que eu percebo é que as pessoas saem da faculdade despreparadas 

totalmente, fazem estágios, mas são estágios pequenos que não dão tanta oportunidade 

para a pessoa realmente ver como é o dia a dia, a rotina, e isso dificulta muito para 

depois ter um emprego... A gente tem muito mais vagas no hospital do farmacêutico 



83	  
	  

considerado pleno do que farmacêutico Junior. De dez anos para cá o que a gente 

percebe é que o farmacêutico que chega recém formado, chega despreparado... Tem 

coisas técnicas que é do dia a dia do farmacêutico que ele não sabe onde buscar... 

Talvez isso tem acontecido pelo fato dele ter muitas vezes mais acesso a informação 

tecnológica como a internet do que propriamente um livro. Na minha época você tinha 

que ir para a biblioteca, tinha que pesquisar mesmo um manual, ir à prateleira, pegar o 

livro... Pegar o artigo então era uma dificuldade maior, mas você sabia exatamente onde 

você ia buscar as informações. Hoje, talvez pela facilidade de acesso, as pessoas não 

sabem mais buscar, elas não pensam e, por conta disso, estão levando mais tempo para 

ficar prontos para uma atividade dentro de um hospital.    

  Na maioria dos casos, o hospital tem uma farmácia que tem sistema de 

distribuição por doses unitárias. Tem prescrição eletrônica, análise de prescrição 

eletrônica, tem farmácia clinica... Quando o farmacêutico vem para o hospital muitas 

vezes não sabe como é o preparo desse medicamento, ele não sabe o que é uma 

preparação porque vê os técnicos fazendo isso, mas ele nunca fez. Diferente do passado, 

na época que eu entrei na farmácia hospitalar... Fazíamos de tudo, até tirar o lixo da 

farmácia, colocar o medicamento na prateleira, picotar o blister do medicamento, 

colocar no envelopinho, colocar etiqueta, era tudo manual.  Tinha-se mais contato com 

aquilo, sabia que a dipirona tinha uma caixa que tinha 10 comprimidos. Isso era prático 

e você já sabia qual a informação... Hoje não, eles vêm o medicamento já pronto, só 

para dispensar, mas... Como é que é esse medicamento? , qual é a cor desse 

comprimido? Será que tem um sabor desagradável? , será que não tem?, será que 

criança vai aceitar bem essa formulação? Eu acredito que ele perdeu um pouco esse 

perfil. A farmácia hospitalar no Brasil não é evoluída e até hoje ainda nas faculdades 

você tem deficiências de disciplinas nessa área. Na época que eu fiz não tinha farmácia 
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hospitalar, ela estava muito ainda recente.  

  Já não vejo o farmacêutico hospitalar como um generalista como era até agora... 

Com tanta tecnologia disponível, tanta informação disponível ele vai ser especialista... 

O farmacêutico que for para a área de gerontologia vai ter que se especializar , vai ter 

que ser especialista em gerontologia para poder acompanhar tudo que tem de novo 

nessa área....Estudando, tem que buscar cada vez mais para conhecer, ele vai ser um 

especialista. Se ele não se evolui , não acompanha, vai ser difícil depois segurar um 

emprego, vai ter que conhecer e ter que trazer uma bagagem com ele, mas ele tem que 

ter a visão de que não pode ficar só nisso, tem que conhecer e saber... Por exemplo, um 

cardiologista que quer saber exatamente quais são as interações medicamentosas que 

causam o prolongamento do intervalo QT (aquele do eletrocardiograma) ...São coisas 

bem especificas e você tem que estar preparado...Acho incrível isso e acho que para a 

profissão farmacêutica é um passo muito grande , ter conseguido chegar nesse ponto , 

mas para que possamos  responder para o médico, temos que estar preparados temos 

que buscar as informações.        

 No Brasil principalmente, o farmacêutico precisa se especializar, a formação na 

faculdade precisa se modernizar, talvez as faculdades estejam pensando nessa questão, 

mas especificamente para a farmácia hospitalar, pouco ainda mudou. Então todo mundo 

que vai para farmácia hospitalar tem que fazer uma especialização, ele tem que fazer 

uma pós-graduação, ele tem que buscar com seus próprios meios... A faculdade não da 

essa formação... Por outro lado, acho que o farmacêutico é muito humilde, sabe muito 

mais do que ele pensa que sabe e ele sempre se coloca como humilde em relação ao 

medico; e se coloca como humilde em relação a enfermagem... O farmacêutico tem que 

conquistar esse espaço sabendo que ele pode... Acho que agente sai com uma posição 

muito passiva da faculdade para o mercado de trabalho, principalmente para o hospital: 
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quando o farmacêutico chega ao hospital ele se vê como um grupo menor. Enquanto 

tem três mil enfermeiros e tem cinco mil médicos, tem alguns farmacêuticos... Ele já se 

vê como minoria “ninguém vai me ouvir, ninguém vai me escutar” e ele tem que parar 

com essa posição... O farmacêutico sabe muito e quando ele começa se mostrar ele vai 

ganhando espaço. Falta isso, só assim a gente vai conseguir que a profissão seja 

valorizada... Quando eu trabalhava no hospital público, fazíamos de tudo também para 

atender da melhor maneira possível... Tinha fila, paciente esperando e tudo mais, e 

tínhamos maior vontade de atender bem, sabíamos que depois de uma fila de duas horas 

a pessoa já não ia chegar com tanta delicadeza. Tudo isso tem que ser entendido...  

  O farmacêutico não pode abandonar a área administrativa... Porque? Vamos 

supôr que no hospital o farmacêutico fica só na linha de frente com o paciente e toda a 

parte administrativa, de compras e do planejamento seja gerenciado por outra área... Vai 

ser difícil fazer com que o medicamento chegue sem você estar lá cobrando, você não 

vai conseguir e garantir que o medicamento esteja na hora certa, você não pode 

abandonar essa área, mas não pode desenvolver só atividades administrativas porque 

teoricamente o farmacêutico é da prática clínica, mas para ele desenvolver a parte 

administrativa com certeza ele vai deixar de conhecer de entender mais os aspectos 

técnicos relacionados à farmácia. Acho que o bom seria que uma equipe de 

farmacêuticos possa desenvolver todas as atividades, mas para isso os hospitais teriam 

que oferecer uma farmácia com capacidade de pessoal suficiente para atender toda essa 

demanda para ele ter um farmacêutico que esteja ligado só à parte clínica e que não 

precise se envolver com a parte administrativa, que consiga desenvolver bem seu 

trabalho na clínica. Também é necessária uma equipe de farmacêuticos que esteja 

voltada para a área administrativa, o farmacêutico não pode perder essa visão senão ele 

começa perder- entre aspas- o controle da farmácia... A farmácia é um espaço técnico-
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administrativo, você tem que ter um estoque, seu estoque estar bem gerido, ele tem que 

ter condições de armazenamento, condições de temperatura, todo adequado, e isso diz 

respeito ao que? Diz respeito à parte técnica. E você tem que ter também o suporte lá na 

beira do paciente, que é só clínico. Uma coisa acho que não pode estar dissociada da 

outra... E o farmacêutico tem que se virar na questão do paciente... A questão do trato 

com o paciente , com à enfermeira, com o médico, e todas as outras áreas. Na nossa 

formação não tem a questão da anamneses e do contato com o paciente, da relação da 

interdisciplinaridade... Geralmente o farmacêutico não é preparado para isso, ele passa a 

desenvolver isso no seu dia a dia, mas acaba afetando ao farmacêutico... Muitos 

farmacêuticos não conseguem se desenvolver bem frente a enfermagem quanto ao 

médico , não conseguem se comportar bem diante do próprio paciente por conta desse 

despreparo. Quando ele se vê diante de uma situação dessas é que ele acaba se sentindo 

inferiorizado e isso piora a relação dele com o médico...”eu não consigo chegar e falar 

direito com a enfermeira nem com médico nem com paciente” então acaba se fechando 

cada vez mais, não consegue estabelecer esse vínculo.   

  Na época da faculdade, como eu não tinha decidido exatamente para que área eu 

queria ir, e eram inúmeras opções, falei “eu quero experimentar um pouco” de cada 

coisa... Fui para a área da pesquisa no IPT que associa a pesquisa à indústria e à 

produção... Queria ver se eu realmente podia trabalhar em um setor específico... Qual 

foi o problema da indústria? Eu fazia um pool de analise química, dosagem, testes de 

ph, serie de análises, mas faltava alguma coisa... Pensava: “para que vai servir mesmo 

esse medicamento?”... Não era aquilo que eu queria, as analises eram repetitivas, não 

conhecia exatamente para que fosse ser usada essa matéria prima... Um trabalho muito 

rotineiro que estava muito aquém das minhas expectativas. Eu não via o paciente tendo 

resultado com esse medicamento que eu estava analisando... O que realmente eu queria 
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fazer era trabalhar com algo relacionado ao paciente... Então saí da indústria embora ela 

pagasse três vezes mais... Na indústria eu ganhava um salário x...São Paulo é uma 

cidade que atrai, mas as pessoas que vem para São Paulo para estudar, vamos dizer 

assim ”vou estudar e vou embora”, não conseguem sair...Ficam aqui porque logo de 

terminar conseguem um emprego que é realmente melhor que qualquer emprego fora de 

são Paulo , depois dentro de São Paulo mesmo , buscam sempre melhorar, mas eu penso 

muito em ir embora , voltar para minha cidade ... Você vem, faz a faculdade , arruma 

um emprego que é muito melhor que qualquer emprego lá fora e vai ficando cada vez 

mais complexo...Você vem , você estuda , você quer voltar para a sua cidade de origem 

, mas oferecem um emprego e você acaba ficando...Então falam “eu vou daqui a pouco , 

vou arrumar mais um pouco de dinheiro e volto”...Logo, te oferecem uma oportunidade 

melhor e você fica...Você casa e você tem filhos...ai seus filhos já começam estudar em 

escolas aqui , e no interior não vai ter uma escola tão boa... Você acaba vivendo e se 

organizando dentro da cidade. 

 


