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RESUMO 
 
No século II, os árabes fundaram a primeira escola de farmácia de que se tem notícia. As 

atividades relacionadas à farmácia tiveram origem a partir do século X com as boticas. 

Antes do advento da indústria farmacêutica, os medicamentos eram exclusivamente 

manipulados, por conta disso, com o surgimento destas, o farmacêutico ganhou notória 

atuação no campo das indústrias, assim como na área de análises clínicas e na farmácia 

hospitalar. Nas organizações militares das Forças Armadas principalmente no Exército 

Brasileiro, o profissional possui amplo campo de atuação. Assim, o presente estudo foi 

desenvolvido com objetivo de estudar e avaliar a forma de atuação do farmacêutico nas 

diferentes áreas e sua importância para a promoção da saúde dos militares e seus 

dependentes. A pesquisa foi desenvolvida através de revisão sistemática da literatura em 

bases de dados e biblioteca digital do Exército. O nível técnico científico do profissional 

farmacêutico, permite sua atuação em diferentes áreas do conhecimento individualmente 

ou em equipes multiprofissionais, onde pauta sua atuação na qualidade assistencial, 

possibilitando transferir esse conhecimento para o ambiente operacional. O farmacêutico 

está presente tanto na gestão administrativa de indústrias, farmácias, laboratórios e 

hospitais, quanto na atuação assistencial direta aos pacientes, essa atuação se faz no 

meio civil e militar, garantindo a qualidade e segurança em todos os níveis de participação 

profissional.  

 

Palavras-Chaves: Farmacêutico, Uso racional de medicamentos, Organização Militar, 

Equipe multidisciplinar, Atenção farmacêutica.  
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ABSTRACT 

It was in the 2nd century that the Arabians established the first pharmacy school. Originally, 

pharmacy related activities emerged through apothecaries; pharmacists became notorious 

at fields such as industries, clinical analysis laboratories and hospital pharmacy. At military 

organizations, especially in the Brazilian Army, they are able to develop a wide range of 

actives. Therefore, the present essay aims to study and analysis the various types of 

actives that can be developed by pharmacists, as well as its importance to the 

improvement of militaries and the relatives. The research was developed through 

systematic literature review at data basis and the Army’s digital library. Their technical 

scientific level of development allows their performance at different domains, individually or 

alongside multiprofessional team, focused on assistencial quality and on operational 

subjects. Pharmacists are located either at industries’, pharmacies’, laboratories’ and 

hospitals’ management, or providing straight patient assistance, which can be developed 

both at the civil or military environment. This approach provides quality and security at all 

levels of professional participation.  

 

Keywords: Pharmacist, rational drug use, military organizations, multiprofessional team, 

attention pharmacy, managemen.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Originalmente as atividades relacionadas à farmácia se deram a partir do século X 

com as boticas ou apotecas, como eram comumente chamadas naquela época. Durante 

esse período, a medicina e a farmácia eram uma só profissão (CRF-SP, 2019). 

As primeiras boticas foram criadas na Europa, principalmente na Espanha e França, a 

partir do século X. Neste período, o boticário era responsável por conhecer as doenças e 

o tratamento para elas, mas para exercer a profissão devia cumprir uma série de 

requisitos e ter local e equipamentos adequados para a preparação e armazenamento 

dos medicamentos (CRF-SP, 2019). 

No século II, os árabes fundaram a primeira escola de farmácia de que se tem notícia, 

criando inclusive uma legislação para o exercício da profissão. Desde então, a atuação do 

profissional farmacêutico apresentou grande expansão, principalmente devido as 

mudanças nas grades curriculares durante a graduação profissional que ampliou 



 

 

dinamicamente os campos de emprego no qual o profissional poderia ser alocado (CRF-

SP, 2019). 

O farmacêutico ganhou notória atuação no campo da indústria, não só de 

medicamentos, como de dermocosméticos ou de alimentos, assim como no laboratório de 

análises clínicas, na farmácia hospitalar, atuando em diferentes frentes como na atenção 

farmacêutica, gestão hospitalar, manipulação de quimioterápicos, participação expressiva 

nas comissões de controle de infecção hospitalar e nutrição parenteral, e liderando 

equipes em toda a cadeia logística envolvendo medicamentos, e também produtos para 

saúde. 

Outras áreas também contam com a presença do profissional farmacêutico, ao todo 

são aproximadamente 135 áreas de atuação, todas regulamentadas pelo Conselho 

Federal de Farmácia, como na indústria de biotecnologia, manipulação genética, ensino, 

pesquisa, dentre outras áreas (CFF, 2013) 

Dentre as várias possibilidades, este profissional pode integrar as Forças Armadas, 

atuando como Oficial Farmacêutico. As atividades que o profissional pode desenvolver 

nas organizações militares, são muito semelhantes as desenvolvidas no meio civil, onde 

podem ser mencionadas a dispensação ambulatorial, análise de medicamentos, ações de 

defesa civil e saúde pública, análise de água, gestão farmácias, equipamentos e produtos, 

podendo até realizar o acompanhamento de tropas em operações militares realizando 

missões específicas, por exemplo coletando amostras para Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear (DQBRN). Além de todas essas atividades desenvolvidas nas 

diversas Organizações Militares de Saúde integrantes do Exército, assim como a Marinha 

e Força Aérea, destaca-se o Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército (LQFEx), que 

é uma Organização Militar de Saúde (OMS) especial que é responsável por fabricar e 

prover produtos químicos e farmacêuticos para a Força Terrestre (VELACIO, 2019). 

Assim, o presente trabalho foi desenvolvido buscando mostrar o amplo campo de 

atuação do profissional farmacêutico dentro do mercado de trabalho, tanto no meio civil 

quanto no militar, e quais as áreas ainda não ocupadas pelos farmacêuticos nas 

Organizações Militares (OM’s) entre as quais o profissional apresenta total capacidade 

técnico-cientifica de formação a pratica para desempenhar seu trabalho com excelência e 

incorporar valor a instituição militar, aumentando assim o valor institucional junto a nação 

brasileira e os militares pertencentes a força. 

 

2. METODOLOGIA 

 



 

 

 O estudo foi desenvolvido através de uma revisão sistemática da literatura, de 

maneira a se realizar pesquisas, as quais utilizam como fonte de dados a literatura sobre 

determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências 

relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de 

métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese das 

informações selecionada (SAMPAIO; MANCINE, 2007). 

 Para esta revisão foram realizadas pesquisas nas principais bases de dados 

eletrônicas: PubMed/MEDLINE, Periódicos CAPES, SciELO, LILACS, Cochrane, 

Biblioteca digital de teses e dissertações, Redebie, Bibliex, e sites do Exército Brasileiro, 

dos Conselhos Federal e Regional de Farmácia, Ministério da Saúde, entre outros. 

 Para o artigo foram selecionados manuais e artigos relacionados à atuação do 

farmacêutico em diversas áreas, sendo utilizados livros, artigos científicos, legislações, 

manuais, cartilhas, entre outras. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

O profissional farmacêutico possui uma ampla área de atuação, sendo elas 

subdivididas em grandes áreas: Alimentos, Análises Clínico-Hospitalares, Educação, 

Farmácia (Comunitária), Farmácia Hospitalar e Clínica, Farmácia Industrial, Gestão, 

Práticas Integrativas e Complementares e Toxicologia, como demonstrado na figura 1 

(CFF, 2015). 

 

Figura 1. Áreas de Atuação do Farmacêutico. 
Fonte. Conselho Regional de Farmácia do Paraná, 2015. 

 



 

 

Apesar de sua diversidade de atuação, as atividades realizadas pelos 

farmacêuticos no Exército Brasileiro, são limitadas às áreas de Farmácia Hospitalar, 

principalmente voltada para a parte de Gestão, Farmácia Industrial e Ambulatorial e 

Análises Clínicas, por conta disso, esse trabalho foi desenvolvido a fim de demonstrar as 

diferentes áreas de atuação do farmacêutico e sua possível aplicação na Instituição. 

Tradicionalmente o papel do farmacêutico foi desenvolvido pelo boticário que 

preparava e vendia os medicamentos, fornecendo orientações aos seus clientes sobre o 

uso dos mesmos e comumente prescrevendo-os (VIEIRA, 2007). 

Conforme ocorria o avanço tecnológico e científico da indústria farmacêutica o 

desenvolvimento industrial consequente acarretou na diminuição dessa atividade 

farmacêutica. Dessa maneira, tem início o período de transição. A atuação do profissional 

farmacêutico voltou-se principalmente para a produção de medicamentos numa 

abordagem técnico-industrial. Os países desenvolvidos, concentraram-se no 

desenvolvimento de novos fármacos e o Brasil, que possui um parque industrial 

farmacêutico predominantemente multinacional, trabalhou a tecnologia farmacêutica 

adaptando as fórmulas às condições climáticas do país (VIEIRA, 2007). 

 

3.1 FARMACÊUTICO NA INDÚSTRIA 

 

A indústria farmacêutica é responsável pela produção de fármacos com eficácia e 

segurança, além de ser também uma área de desenvolvimento, pesquisa, 

comercialização e distribuição de medicamentos, contribuindo assim para a melhoria da 

qualidade de vida da população (KUADA, et al; 2015). 

Com a ampliação e intensificação da produção e da comercialização de produtos 

de saúde no mercado mundial, tornou-se evidente a necessidade de também intensificar 

a ação reguladora por parte do Estado. Assim, foi instalou-se a ação da Vigilância 

Sanitária como um poder-dever do Estado em defesa da saúde do consumidor, que 

dispõe a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 que qualifica a Vigilância Sanitária 

como responsável pelos processos de autorização de produção de medicamentos, drogas, 

insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos 

(HASHIMOTO e BARROS, 2012). 

Dentro do setor industrial de medicamentos, existem quatro principais áreas de 

atuação do farmacêutico onde podemos citar: medicamentos Alopáticos, medicamentos 

Fitoterápicos, medicamentos Homeopáticos e medicamentos Veterinários (KUADA, et al; 

2015). 



 

 

Já na indústria de alimentos, o farmacêutico atua na gestão de administrativa e 

documental, no controle microbiológico dos processos, no auxílio na linha de produção 

para garantia da qualidade durante todo processo e prevenção de erros que prejudicariam 

o processo e ocasionariam prejuízo financeiro a instituição. 

 

3.2 FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS E COM MANIPULAÇÃO 

  

O farmacêutico é o responsável técnico em farmácias tanto com manipulação 

quanto as que não possuem. Nas farmácias o qual deve cumprir com as atribuições 

administrativas e de cuidados farmacêuticos, a fim de garantir o uso racional de 

medicamentos pela população. Dentre as atribuições administrativas pode-se destacar a 

aquisição, recebimento, armazenamento de insumos e medicamentos, monitoramento do 

estoque e das condições ambientais para preservação do medicamento, elaboração de 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP), e dispensação. Já a principal função de 

cuidado farmacêutico, é a atenção farmacêutica (CRF-PR, 2016).  

O farmacêutico responsável pela preparação de fórmulas magistrais na farmácia, é 

denominado farmacêutico magistral, o qual atua no controle de qualidade das matérias-

primas, em laboratório específico na farmácia e fornece informações técnicas aos 

usuários de medicamentos e prescritores, como por exemplo o modo de usar, reações 

adversas possíveis durante o uso e cuidados especiais com o medicamento. 

            A documentação é parte integrante do processo magistral, pois tem a dupla 

finalidade de orientar cada procedimento, bem como possibilitar a comprovação de todos 

os atos executados. Dessa forma, permite a rastreabilidade dos processos com o intuito 

de aprimoramento contínuo. São exemplos de documentos: manuais de boas práticas, 

procedimentos operacionais padrão (POP), registros de receitas, relatórios de auto 

inspeção e registros de reclamações de usuários (CFF, 2017). 

 

3.3 FARMACÊUTICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

  

O campo das análises clínicas, antes supervisionada somente por farmacêuticos, 

hoje divide espaço com outros profissionais, como biomédicos, biólogos e técnicos. 

Devido ao seu ampliado conhecimento em diversas áreas, permite que este atue não só 

em análises laboratoriais mais básicas como: hematologia, bioquímica, imunologia e 

microbiologia, mas também em análises mais específicas que requerem maior 



 

 

conhecimento técnico, como farmacocinética clínica, análises toxicológicas, além de atuar 

em bancos de leite, sêmen e de sangue, demonstradas na figura 2.  

 

Figura 2. Atribuições dentro das análises clínicas. 
Fonte. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, 2015. 

 

3.4 FARMACÊUTICO EM HOSPITAIS  

 

A farmácia hospitalar é uma unidade administrativa, técnica e clínica-assistencial, 

tendo como responsável e gestor o farmacêutico, de forma a acompanhar e controlar toda 

a cadeia de processos envolvendo o medicamento, desde a seleção do medicamento até 

a administração, além de após esse tempo o acompanhamento das reações provocadas 

por este.  

O serviço de farmácia hospitalar passou a ser desenvolvido no Brasil a partir de 

1950 nas Casas de Misericórdia e no Hospital das Clínicas na Universidade de São Paulo, 

refletindo o surgimento deste serviço na Europa e nos Estados Unidos, após o surgimento 

dos antibióticos e sulfas, na década de 40 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994).  

Atuação do farmacêutico na farmácia hospitalar vai além do controle de estoque e 

da dispensação de medicamentos. Este é responsável por todo o ciclo de assistência 

farmacêutica e gestão do medicamento, garantindo o uso racional e seguro dos 

medicamentos, como demonstrado na Figura 3.  



 

 

   

Inserido nesse contexto, este profissional é habilitado para as atividades 

envolvendo a farmácia hospitalar, como, na gestão de toda a farmácia, além da 

participação em diferentes comissões, manipulação de medicamentos, dentre eles, os 

quimioterápicos, farmácia clínica, educação em saúde, pesquisa, entre outros 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994). A atuação do farmacêutico nos hospitais se dá pelo 

desenvolvimento das suas atividades envolvendo o ciclo da assistência farmacêutica. 

 

3.4.1 Participação em Comissões Hospitalares 

 

No hospital, o farmacêutico pode atuar através da sua participação nas comissões 

hospitalares, dentre elas, destacam-se: a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Comissão de Parecer Técnico, 

Equipe Multidisciplinar de Suporte Nutricional (EMNT), Equipe Multidisciplinar de Terapia 

Antineoplásica (EMTA) e o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1994).  

A partir disso, esse profissional atua juntamente com a equipe multidisciplinar, 

principalmente com médicos e enfermeiros, a fim de garantir o uso racional e seguro dos 

medicamentos, buscando melhor atendimento, segurança e efetividade no tratamento do 

paciente durante a sua estadia e acompanhamento no hospital.  

Figura 3: Modelo lógico-conceitual da assistência integrada ao processo de 

cuidado em saúde 

Figura 3. Modelo lógico-conceitual da assistência farmacêutica integrada ao processo de 

cuidado em saúde.  

Fonte. Correr CJ et al, 2011. 



 

 

 

3.4.1.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

Na CFT a contribuição do farmacêutico ocorre devido ao seu conhecimento em 

todo o ciclo de assistência farmacêutica, essa comissão é responsável pela seleção dos 

medicamentos a serem utilizados no hospital, a fim de garantir os melhores tratamentos 

medicamentosos para determinados tipos de doenças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994). 

 

3.4.1.2 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

 

Na CCIH, juntamente com infectologistas, enfermeiros, entre outros, devido ao seu 

conhecimento sobre os antimicrobianos, este pode contribuir no monitoramento de 

microrganismos resistentes, na avaliação da seleção de antimicrobianos acompanhando 

os padrões de resistência e sensibilidade aos diferentes medicamentos utilizados pelos 

pacientes, auxiliar na elaboração de normas e protocolos de desinfecção de artigos e 

superfícies, monitorar a qualidade da água e o controle de pragas e vetores, padronização 

de agentes antimicrobianos, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994).  

 

3.4.1.3 Comissão de Parecer Técnico  

 

A Comissão de Parecer Técnico é responsável pelo controle de qualidade dos 

produtos em saúde e os medicamentos utilizados no hospital (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1994).  

 

3.4.1.4 Equipe Multidisciplinar de Suporte Nutricional 

 

A EMNT é responsável pelo acompanhamento dos pacientes que fazem uso de 

nutrição enteral, em sua maioria aqueles que necessitam de Sonda para se alimentar, e 

principalmente aqueles que utilizam nutrição parenteral e que necessitam de maior 

cuidado, pois nesse caso o paciente já se encontra em estado de saúde mais crítico e 

hemodinamicamente instáveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994).   

 

3.4.1.5 Núcleo de segurança do Paciente 

 



 

 

A fim de garantir a segurança do paciente desde a sua admissão até a sua alta, o 

farmacêutico atua junto ao NSP na utilização de medicamentos, que envolve as etapas de 

prescrição, distribuição, dispensação, administração e monitoramento, de forma a garantir 

que o atendimento ao paciente ocorre de maneira segura e eficaz, através da orientação 

de outros profissionais, por exemplo quanto a via de administração de determinado 

medicamento, quanto a possíveis reações adversas, ou interações medicamentosas, e 

também na orientação do próprio paciente e seus familiares e acompanhantes (PERRUT, 

2019).  

 

3.4.1.6 Equipe Multidisciplinar de Terapia Antineoplásica 

 

A atuação do farmacêutico na equipe multidisciplinar é melhor observada através 

da sua atuação na EMTA, em que a equipe de farmácia atua juntamente com as equipes 

de medicina, enfermagem, odontologia, nutrição, entre outros, a fim de garantir a 

segurança e a racionalidade no uso desses medicamentos. Sua atuação se inicia a partir 

da análise da prescrição médica do onco-hematologista, a fim de verificar se os 

medicamentos e as doses foram prescritos corretamente seguindo protocolos pré-

estabelecidos pelo hospital, e, caso necessário, podem ser realizadas intervenções 

farmacêuticas (AZEVEDO, 2018).  

O farmacêutico é o profissional responsável pela manipulação destes 

medicamentos, sendo realizada de forma segura, onde são realizadas múltiplas 

conferências ao longo de todo o processo até o momento da administração no paciente, 

em que este profissional pode orientar a equipe de enfermagem quanto a via e velocidade 

de administração. Além disso, devido à alta toxicidade desses medicamentos, que 

prejudicam não só as células cancerígenas, mas também células saudáveis, 

principalmente aquelas com elevada taxa de crescimento, é necessário o 

acompanhamento dos pacientes durante vários dias após a administração do 

medicamento, para detecção de possíveis reações adversas, sendo estas previsíveis ou 

não, de forma a prevenir, monitorar ou remediar alguma reação que possa surgir, e 

também auxiliar no estabelecimento de protocolos de prescrição.  

 

3.4.2 Informação e Monitoramento de Medicamentos e Produtos em Saúde 

 

Por causa do gradativo incremento de novos fármacos e antigos disponíveis no 

mercado, faz-se necessário o acompanhamento e a busca por mais informações. 



 

 

Para que se obtenha informações atualizadas e de fontes confiáveis a fim de 

manter os profissionais da equipe de saúde orientados e atualizados, deve-se estabelecer 

o Centro de Informações de Medicamentos (CIM), com isso os profissionais podem retirar 

dúvidas para o uso racional de medicamentos, as reações adversas que podem surgir e 

como tratar ou prevenir essas reações.  

Através da farmacovigilância e da tecnovigilância, os membros dessas equipes 

podem acompanhar o uso de medicamentos e produtos em saúde utilizados em todo o 

hospital. Quando detectada alguma inconformidade ou reação, essas equipes devem ser 

notificadas, a fim de que sejam investigados e acompanhados os casos.  

A fim de garantir a segurança no uso dos medicamentos, a farmacovigilância é 

importante para acompanhamento de erros de administração, prescrição, eventos 

adversos com medicamentos, efetividade e interações medicamentosas.  

 

3.4.3 Farmácia Clínica  

 

O farmacêutico clínico é aquele que está inserido no cuidado do paciente 

juntamente com a equipe multiprofissional, devendo utilizar seu conhecimento amplo nas 

diferentes áreas para contribuir no tratamento, farmacológico ou não do paciente, visando 

a promoção, proteção e recuperação da saúde do paciente. Apesar de poder ser 

implementada em outros locais além do hospital, como farmácias comunitárias, 

consultório farmacêutico, esse é o local em que essa atividade é mais observada, tanto 

em enfermarias quanto em farmácia ambulatorial principalmente na dispensação desses 

medicamentos, auxiliando na eficácia do tratamento, melhorando a adesão dos pacientes, 

facilitando o entendimento do paciente com relação ao seu tratamento.  

Para isso o Conselho Federal de Farmácia regulamentou as atribuições clínicas do 

farmacêutico através da Resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013. Que dentre as 

diversas atividades exercidas pelo farmacêutico clínico, pode-se destacar: o 

estabelecimento de uma relação de cuidado com o paciente, realizar o acompanhamento 

farmacoterapêutico, analisar as prescrições médicas, realização de intervenção 

farmacêutica, elaboração de plano de cuidado, dar suporte e informações sobre 

medicamentos e tratamentos não farmacológicos para os pacientes e acompanhantes. 

(CFF, 2013; CRF-SP, 2019) 

 

3.5 FARMACÊUTICO EM ORGANIZAÇÕES MILITARES 

 



 

 

O farmacêutico pode atuar em quartéis de corpo de tropa e também em 

Organizações Militares de Saúde do Exército (OMS), desde Postos Médicos de Guarnição 

(tipo I, II, III e IV), Policlínicas Militares, Hospitais de Guarnição (tipo I, II, III e IV), 

Hospitais Gerais, Hospitais Militares de Área e no Hospital Central do Exército (HCE) 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2009).  

Dentre esses locais de emprego profissional, o farmacêutico pode atuar na 

farmácia hospitalar, gerindo estoques, realizando a dispensação medicamentosa, a 

reconciliação medicamentosa, padronização de protocolos de atendimentos hospitalares, 

na manipulação de quimioterápicos e nutrição enteral. 

 Nos hospitais, além das atividades exercidas na farmácia hospitalar, como 

armazenamento, dispensação de medicamentos, entre outros, pode haver também a 

manipulação de quimioterápicos, para isso devem ser seguidos protocolos de oncologia 

para que os medicamentos antineoplásicos sejam manipulados e administrados ao 

paciente de maneira racional e segura. A fim de padronizar o cuidado médico prestado 

aos militares e seus dependentes, profissionais de diferentes especialidades do HCE e de 

outras OMS desenvolveram e publicaram os Protocolos de Oncologia para nortear e 

proporcionar o tratamento mais adequado e seguro para os pacientes oncológicos 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018).  

Nas forças armadas, o farmacêutico exerce pouco a sua atividade clínica, atuação 

essa de fundamental importância para a qualidade do tratamento hospitalar como 

demonstrado por CORREIA et al (2017), tanto para recuperação da saúde do paciente 

quanto para o setor administrativo hospitalar que consegue obter economia de recursos 

que podem ser empregados em outras áreas assistenciais, melhorando o serviço de 

atendimento hospitalar para os pacientes. 

Através da atuação clínica do farmacêutico, atuando juntamente com a equipe 

multidisciplinar, permite a racionalização do uso de medicamentos, doses, via de 

administração, diluente corretos, no horário correto ao paciente certo, evitando erros de 

medicação o que consequentemente reduz as chances de agravamento do estado de 

pacientes, fato esse que acarretaria em aumento dos custos para recuperação da saúde, 

prolongando o tempo de internação do paciente e também aumentando a possibilidade de 

óbitos. 

Ainda a nível de cuidado e atenção ao paciente, o farmacêutico atua no âmbito 

forças armadas como responsável técnico de laboratório de análises clínicas, presentes 

em hospitais, policlínicas e mais estabelecimentos das forças, onde é o principal 



 

 

profissional envolvido na realização e obtenção das principais análises laboratoriais como 

microbiologia, imunologia, bioquímica, hematologia. 

Assim, o farmacêutico laboratorial através de sua analises é capaz de fornecer 

uma grande variedade de indicadores para o diagnóstico do paciente. O farmacêutico 

ainda é o responsável pelo bom funcionamento do laboratório dentro das conformidades 

que asseguram a qualidade dos aparelhos utilizados, dos reagentes e demais matérias 

primas, fatores esses essenciais para garantir exames com mínimas interferências e 

máxima eficiência e eficácia. 

No setor de indústria farmacêutica, no caso do Exército Brasileiro tem-se o LQFEx 

(Laboratório Químico Farmacêutico do Exército) onde amplamente o farmacêutico é 

empregado em diversas áreas do processo de produção de medicamentos. Áreas como 

garantia da qualidade, setores regulatórios, almoxarifados, analises físico-químicas e 

gerencia do processo de produção. Atuando sempre com intuito de prevenir erros de 

produção ou no produto final obtido, gerando assim processos de produção de qualidade 

e com redução de erros, que consequentemente evitam gastos desnecessários ou 

desperdícios de matéria prima e equipamentos.  

 Os medicamentos produzidos pelo LQFEx podem disponibilizados para os 

beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx) através da Farmácia Ambulatorial 

do Exército (FAEx), estas podem ser estabelecidas em OMS (hospitais e policlínicas 

militares) e Postos Médicos de Guarnição Tipo III (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2004). 

Esses medicamentos são disponibilizados à família militar a um preço mais acessível e 

alguns dos produtos são de difícil acesso no mercado comercial, sendo o valor desses 

medicamentos indenizados integralmente pelo beneficiário do FUSEx.   

Assim, é possível observar que a atuação do farmacêutico não apenas preocupa-

se com seus pacientes garantindo-lhe a recuperação da saúde, tanto na assistência 

hospitalar quanto como consumidor final de seus medicamentos produzidos. Além de 

gerar economias e lucros para a instituição através de processos qualificados e eficientes 

que visam a redução de erros e desperdícios, favorecendo a empregabilidade dos 

investimentos em prol do desenvolvimento técnico cientifico das linhas de produção e 

assistencial. 

 Dentro do Exército Brasileiro os profissionais farmacêuticos ainda podem realizar 

aprimoramento profissional, primeiramente durante o Curso de Formação de Oficiais na 

Escola de Saúde do Exército em que o aluno se forma como especialista em forma de 

pós-graduação em Ciências Militares. Além disso, ao longo de toda a carreira, através do 

Programa de Capacitação e Atualização Profissional dos Militares de Saúde (Procap/Sau) 



 

 

podem ser realizados cursos e estágios, no Brasil ou em outros países, a fim de promover 

qualificação para o militar (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010). Um dos cursos 

disponibilizados é o curso DQBRN a fim de se preparar e qualificar, para atuar, caso seja 

necessário, com esses materiais, na coleta de amostras, desinfecção, entre outros.  

Além disso, são disponibilizados cursos pelo SUSEMNet, que visa qualificar os 

militares através de cursos realizados dentro da força em território nacional 

presencialmente, como o de saúde operacional realizado pela Escola de Sargentos de 

Logística, que visa capacitar profissionais da saúde a atuar em Operações Militares no 

Brasil e no Exterior, abrindo mais um campo de atuação dentro da linha operacional. Os 

farmacêuticos após concluírem o curso se tornam aptos para a realização de atendimento 

pré-hospitalar, suporte básico e avançado de suporte de vida em operações militares 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2019). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

          Após realização do presente estudo, foi possível observar que o profissional 

farmacêutico encontra uma gama de atividades profissionais em que pode atuar, tanto no 

meio civil quanto no meio militar, inclusive muitas das atividades são semelhantes nos 

dois meios. Devido sua grade curricular para formação como generalista, em diferentes 

atividades tem-se o farmacêutico a frente de equipes, liderando processos industriais e 

hospitalares, na manipulação de medicamentos e dermocosméticos, atividades 

administrativas e gestão. Na área militar, o farmacêutico ainda atua em atividades de 

campanha, desenvolvimento de pesquisas, instrutor de disciplinas, equipes de resgate 

dentre outras. 

        No âmbito militar o farmacêutico encontra incentivo para o seu aprimoramento 

técnico cientifico, se tornando cada vez mais qualificado para atuar nas fileiras das Forças 

Armadas, em especial no Exército Brasileiro. 
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