INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
Rua Rio Branco, 216, Centro, CEP 65020-490,
São Luís /MA - Fone: (98) 3878.2120 CNPJ.: 06.040.046/0001-10
Credenciado pela Portaria Ministerial nº 1764/2006,
D.O.U. 211 de 03.11.2006, Seção 01, Folha14

INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONEX

PROJETO DE EXTENSÃO – CURSO DE FARMÁCIA
FARMACÊUTICOS DO BEM

JUSTIFICATIVA:
A partir da preocupação com a qualidade de atendimento des(humanizado) prestado pelos
profissionais da saúde, em especial, pelos profissionais farmacêuticos, o Projeto “Farmacêuticos do
Bem” surge como o repensar da tradição clínica e epidemiológica que deve ir além do processo
saúde x doença x intervenção. Assim, o Projeto “Farmacêuticos do Bem” visa colaborar com a
formação humanizadora de futuros profissionais farmacêuticos podendo despertar para uma
formação além da cientificidade da intervenção por intervenção e sim da promoção e proteção da
saúde com uma intervenção através de diálogo e empatia.
OBJETIVOS DO PROJETO:







Difundir entre a população acadêmica do Curso de Farmácia uma intervenção
humanizadora;
Divulgar o papel do farmacêutico na Atenção Básica e Assistência Hospitalar;
Conscientizar os futuros farmacêuticos da prática humanizada em saúde;
Acompanhar o desenvolvimento global do público-alvo nas diversas campanhas do
qual a Instituição estiver envolvida;
Levantar questionamentos nos futuros farmacêuticos acerca das crenças e valores
envolvidos na auto medicalização do público-alvo e de que forma possa ser orientada;
Promover ações sociais que envolvam conscientização e aprendizado na atenção
farmacêutica através de atividades cientificas como aferição de pressão, controle
glicêmico, orientação medicamentosa, dentre outras com atividades lúdicas, palestras,
teatro, debates e visitas.

METAS DO PROJETO:






Incentivar ativamente os discentes na participação de eventos e ações sociais;
Reduzir o uso indiscriminado de medicamentos;
Estimular as pessoas a fazer o uso correto de medicamentos;
Avaliar o grau de interações medicamentosas que podem ocorrer nas diferentes faixas
de idade;
Publicar os resultados encontrados nas ações e/ou eventos através de relatórios e
através da Revista de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES).
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IMPACTOS PARA A COMUNIDADE:







Diminuição da taxa de uso indiscriminado de medicamentos;
Elevação da qualidade de vida da comunidade;
Prevenção de problemas devido ao uso de medicamentos;
Diminuição dos gastos em internações hospitalares;
Uso adequado de medicamentos nos seus devidos horários para assim conseguir sua
eficácia;
Orientação de possíveis interações medicamentosas.

METODOLOGIA:
A metodologia aplicada é no sentido de envolver os acadêmicos do Curso de Farmácia em ações de
promoção e proteção à saúde em escolas, Centros Comunitários, Casas de Longa Permanência,
Creches e outras Instituições Não-Governamentais que assistam um público desprovidos de
assistência na Atenção Básica, bem como ações no âmbito hospitalar para com crianças e idosos
hospitalizados através da empatia e desmistificação do processo medicalização.
PROFESSORES ENVOLVIDOS NO PROJETO:
Profa. Esp. Marcela Lobão de Oliveira (Coordenadora)
Prof. Me. Luiz Fernando Ramos Ferreira
Profa. Me. Elizângela Araujo Pestana Motta
Profa. Dra. Raquel Maria Trindade Fernandes
Profa. Me. Lucy Rose de Maria Oliveira Moreira
Prof. Esp. Edson Abreu Belfort
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