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Você é o po de pessoa que sempre gostou de ler 
bulas de remédio e de perder horas na drogaria 
olhando as prateleiras? Ou, ainda, tem curiosidade de 
saber mais sobre os componentes químicos de cada 
medicamento, como funcionam as indústrias 
farmacêucas ou como as pesquisas no campo da 
saúde são desenvolvidas? 

ÉÉ muito provável que o curso mais indicado para você 
estudar seja o de Graduação em Farmácia. 
Mas, antes de irmos à fundo dos detalhes do curso, 
vamos voltar um pouquinho no tempo...



Sim, bocário era o nome dado ao profissional de farmácia.

NNo Brasil, essa função surgiu no período colonial. Os 
medicamentos e outros produtos com fins terapêucos 
podiam ser comprados nas bocas e, geralmente, o 
bocário manipulava e produzia o medicamento na frente 
do paciente, de acordo com a farmacopéia e a prescrição 
médica.

OO primeiro bocário no Brasil foi Diogo de Castro, trazido 
de Portugal pelo governador geral, Thomé de Souza 
(nomeado pela coroa portuguesa). Isso só aconteceu após 
a coroa portuguesa detectar que no Brasil o acesso ao 
medicamento às pessoas só acontecia quando expedições 
portuguesas, francesas ou espanholas apareciam com 
suas esquadras, onde sempre havia um cirurgião barbeiro 
ouou algum tripulante com uma boca portál cheia de 
drogas e medicamentos.

O 1º BOTICÁRIO
DO BRASIL

Com o tempo, a boca, onde o bocário pesquisava e 
manipulava fórmulas improvisadas, originou dois novos 
pos de estabelecimentos:  a Farmácia e o Laboratório 
Industrial Farmacêuco.

Fonte: Conselho Regional de Farmácia de São Paulo



A ciência evolui e a profissão foi se consolidando ao longo 
dos anos. Hoje, são necessários de 4 a 5 anos de (muito!) 
estudo para se formar farmacêuco. Se você ama esta 
área e tem o sonho de dedicar a sua vida a esta carreira, 
connue a leitura deste material.

A PROFISSÃO 
ATUALMENTE



O farmacêuco é um profissional da área da saúde com 
conhecimentos técnicos-cienficos, visão críca, analíca 
e cienfica, com capacidade de comunicação e expressão e 
competências centradas principalmente no uso racional de 
medicamentos. Possui uma formação acadêmica ampla, 
com disciplinas ligadas, além das Ciências Farmacêucas, às 
Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e 
TecnolTecnológicas e Humanas e Sociais.

AFINAL DE
CONTAS, QUEM É O 
FARMACÊUTICO E O 
QUE ELE FAZ?



em função das diversas áreas de atuação do 
farmacêuco. É fundamental que o 
desenvolvimento profissional se inicie já na 
graduação por meio da Iniciação Cienfica, 
de avidades de monitoria e de vivências 
profissionais ou estágios curriculares;

O mercado de trabalho é 
compe vo, porém, bastante amplo3

Resolução nº 586/13 que regulamenta a prescrição farmacêuca. De 
acordo com o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP), “a 
resolução do CFF permite a formalização do ato, elevando a segurança no 
consumo de medicamentos isentos de prescrição médica, em casos de 
doenças que não necessitam de diagnósco prévio, além da credibilidade 
do farmacêuco. A resolução do CFF traz a concepção de prescrição como 
a ação de recomendar algo ao paciente. Tal recomendação pode incluir a 
seleçãoseleção de opção terapêuca, a oferta de serviços farmacêucos ou o 
encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde”.

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou no dia 26/09/2013 a 
O Farmacêuco pode prescrever medicamentos. 2

Federal de Farmácia (CFF). As 
que estão em destaque são: 
Cosmetologia e Saúde Estéca, 
Atenção Farmacêuca, Gestão 
Clínica do Medicamento, Fitoterapia, 
Farmacobiotecnologia, Perita-
gem Toxicológica, Educação 
SSuperior e Pesquisa Clínica.

descritas pelo conselho

80 é o número de 
áreas em que o 
Farmacêuco pode 

atuar,

1

 que as pessoas não sabem:

Confira 3 informações 
(fundamentais sobre a profissão)



• Anatomia Humana 
• Microbiologia 
• Patologia 
• Parasitologia 
• Química Farmacêuca 
• Farmacologia 
• • Bioquímica Clínica 
• Cosmetologia
• Saúde Estéca
• entre outras.

DISCIPLINAS 
ESTUDADAS AO 
LONGO DO CURSO



É realizado em ambientes de atuação profissional do 
farmacêuco.

Estágio curricular 
supervisionado obrigatório

São inúmeras, tanto em nível de Lato Sensu 
(Cosmetologia, Farmacologia Clínica, Gestão Clínica do 
Medicamento, Farmácia Hospitalar, Assuntos 
Regulatórios etc.), como de Stricto Sensu (Mestrado e 
Doutorado em Ciências Farmacêucas, Farmacologia, 
Bioquímica Clínica, Controle de Qualidade de 
Medicamentos, Farmacognosia etc.).

Áreas de especialização

Para ingressar no curso, não há exigência de conhecimento 
prévio específico, porém, ter afinidade com a área da 
saúde, com o estudo dos efeitos dos medicamentos e com 
a química aplicada é um bom fator movacional.

Perfil de quem estuda



Além disso, a Farmácia-escola também 
proporcionará a você colocar a mão na 
massa e realizar a prestação de servi-
ços farmacêucos às comunidades in-
ternas e externas.

O curso de Farmácia conta com uma 
excelente infraestrutura para o desen-
volvimento do projeto pedagógico, 
por meio de modernos laboratórios di-
dácos e muldisciplinares bem equi-
pados e instalações modernas, que 
possam fazer das aulas prácas uma 
experiência única de aprendizado. 

Infraestrutura de ponta



Porque o nosso curso na Cruzeiro do Sul tem uma série de 
diferenciais. Confira:

• Parcipação em projetos de extensão e em feiras de saúde, como no  
   Dia da Responsabilidade Social;
• Nossos docentes são pesquisadores mestres e doutores;
• Curso reconhecido com nota 4 pelo MEC e no CPC é o 7º na cidade  
   de São Paulo;
• • Desenvolvimento de projetos de pesquisas instucionalizados com   
   financiamento interno (PIBIC) e de agências de fomento (FAPESP,   
   CNPq);
• Parceria com universidades estrangeiras, com fomento de     
   Programas Regular de Bolsas de apoio à pesquisa.
• Avidades complementares como jornadas cienficas, workshops,   
   palestras e visitas técnicas.
• • Parceria com a Curn University (Austrália), com fomento do    
   Programa Regular de Bolsas no Exterior da FAPESP.
• Matriz pedagógica afinada às transformações cienficas e     
   tecnológicas;
• Avidades prácas, exames laboratoriais e produção de formulações  
   farmacêucas realizadas na Farmácia Escola;
• Avidades de consultoria empresarial por meio da Empresa Júnior.

Sabe por quê?Oferecemos o curso e, 
ainda, a oportunidade 
de você ser um 
farmacêuco(a) de 
sucesso!



Acesse a página do curso e faça a sua inscrição!

VOCÊ SE INTERESSOU POR 
ESSE CONTEÚDO E QUER 
IR ALÉM NA CARREIRA? 

www.cruzeirodosul.edu.br

3003-1189
(capitais e regiões metropolitanas)

0800-721-5844
(demais localidades)
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