
                                                                                                   

 

 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
  

A Farmácia Escola das Faculdades INTA é um laboratório industrial de produção de medicamentos, que iniciou suas atividades em 2014 e 

beneficiará toda a comunidade acadêmica da Instituição. A missão da Farmácia-Escola é apoiar o ensino farmacêutico, agregando conhecimento na área 

industrial e magistral à formação dos acadêmicos, a fim de gerar profissionais qualificados na área do medicamento, gerando e transmitindo esses 

conhecimentos técnico-científicos para a comunidade. A visão da Farmácia Escola é fornecer aos acadêmicos do curso de Farmácia uma opção de 

conhecimento teórico e prático na área industrial e magistral.  

A Farmácia Escola conta com laboratórios de última geração, oferecendo uma infraestrutura de qualidade, com instalações e equipamentos 

modernos, contendo laboratórios de produção de sólidos, laboratório de produção de semi-sólidos, laboratório de produção de líquidos, contando também 

com um amplo almoxarifado, que contém diversas matérias-primas disponíveis para a produção de medicamentos e cosméticos, e um setor de lavagem de 

materiais. Nestes laboratórios, os estudantes do curso de farmácia colocam em prática informações técnicas, teóricas e práticas, e executam atividades 

supervisionadas por farmacêuticos e professores orientadores, que norteiam a prática profissional. Eles vivenciam as atividades normais de uma indústria 

farmacêutica e uma farmácia de manipulação, e atuam na resolução de situações do dia-a-dia. Acompanham atividades, tais como se comportarem em um 

laboratório a nível industrial, produção e desenvolvimento de medicamentos, em suas diversas formas farmacêuticas disponíveis, através dos 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Farmacotécnica Magistral e Industrial I e II, Tecnologia Farmacêutica e Controle de Qualidade de 

Medicamentos, prestam orientações aos pacientes, através dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Atenção Farmacêutica, Farmacovigilância e 

Farmacologia, para acompanharem os usuários em tratamento medicamentoso.  

No primeiro semestre de 2014, a Farmácia Escola recebeu seus primeiros alunos, acadêmicos do 9º período do Curso de Farmácia, para a 

realização de Estágio Supervisionado. Para o segundo semestre do mesmo ano, o laboratório começou a dispensar medicamentos e cosméticos para os 

diversos cursos de graduação e setores das Faculdades INTA, formando parcerias com estes. 

Atualmente três pessoas integram a equipe da Farmácia Escola, o Farmacêutico Responsável Técnico, Aristides Ávilo do Nascimento, e as Técnicas 

de Laboratório, Francisca Valéria B. S. Marques e Horilânia Sousa da Silva, além do corpo docente, composto pelos professores Raimundo Jeová Mesquita, 

Wilcare M. C. Nascimento e Arinice Costa, professores das disciplinas de Tecnologia Farmacêutica, Farmacotécnica Magistral e Industrial I e II e Controle 

de Qualidade de Medicamentos, respectivamente. 

OBJETIVOS 
 
o Produzir medicamentos e cosméticos que atendam às necessidades dos cursos de graduação e demais setores das Faculdades INTA; 

o Promover o controle de qualidade de matérias-primas, materiais de embalagem e produtos acabados, a fim de assegurar um produto com qualidade 

e segurança necessária aos pacientes; 

o Gerenciar e dispensar medicamentos de forma adequada para os cursos de graduação e demais setores das Faculdades INTA;  

o Promover o Uso Racional de Medicamentos manipulados, praticado por acadêmicos do curso de Farmácia e profissionais qualificados; 

o Desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e a qualificação dos acadêmicos do Curso de Farmácia, adotando a lógica do Uso Racional de 

Medicamentos. 

 

SERVIÇOS OFERTADOS 

o Produção de Medicamentos e Cosméticos: Corresponde a fabricação de medicamentos e cosméticos, em suas diversas formulações e formas 

farmacêuticas. Nesta área estuda-se a pesquisa, desenvolvimento e inovação de novos produtos e sua relação com o meio biológico, técnicas de 

fabricação e manipulação, bem como suas interações físicas e químicas entre os componentes da formulação. 

o Controle de Qualidade de Medicamentos: É a programação, coordenação e execução de atividades, com o objetivo de verificar a conformidade 

das matérias-primas, materiais de embalagem e produto acabado com as especificações estabelecidas em lei, produzindo medicamentos e cosméticos 

com segurança, qualidade e eficácia. 

o Garantia da Qualidade: É o conjunto de atividades, organizado e documentado, a fim de assegurar as características do produto, de modo que 

cada unidade esteja de acordo com suas especificações, atendendo as normas sanitárias exigidas.  

o Dispensação de medicamentos: É o fornecimento de medicamentos e cosméticos aos pacientes, realizando a orientação da utilização dos 

mesmos.  

o Atenção Farmacêutica: É a interação direta do farmacêutico com o paciente, visando uma farmacoterapia racional, voltada para a melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e responsabilidades na 

prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada com a equipe multiprofissional de saúde. 

 

Endereço: 
Rua Coronel Antônio Rodrigues Magalhães, 359 – Bairro Dom Expedito Lopes 

Prédio Sede II – 3º andar 
 

Horário de funcionamento: 
Segunda-feira à Quinta-feira, das 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs 

Sexta-feira, das 08:00 às 12:00hs e 13:30 às 17:30 
 

Contato: 
E-mail: farmácia.escola@inta.edu.br 

Telefone para contato: (088) 9846 6059 
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CONTROLE DE PRODUÇÃO DE 2014  

Farmacêutico Responsável Técnico: ARISTIDES ÁVILO DO NASCIMENTO CRF/CE 4955 
 

 
 

 
EQUIPE DA FARMÁCIA ESCOLA – FACULDADES INTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmacêutico Responsável Técnico 
Aristides Ávilo do Nascimento - CRF nº 4955 

 
Técnicas de Laboratório 

Francisca Valéria Bezerra Sampaio Marques 
Horilânia Sousa da Silva 

PRODUÇÕES 
MÊS 

UNID. DE MEDIDA TOTAL  2014 

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Alcool 70% 5 12   5 30 12 18   10 L 92 

Alcool Gel         13,4 11 5 4 3 KG 36,4 

Creme de Ureia 10% Ácido Salicilico 5%       4   0,5   3 4 KG 11,5 

Creme Salicilato de Metila 3% Canfora 2% Mentol 2%       4   6 8,2   3 KG 21,2 

Gel-creme Diclofenaco Sodico 2%           4 2,5     KG 6,5 

Loçao Fotoprotetora FPS 30           3 4   0,7 KG 7,7 

Loçao Hidratante Ureia 10%         4 6 8     KG 18 

Pasta D'agua             2     KG 2 

Pasta D'agua Mentolada           2       KG 2 

Pasta D'agua com Enxofre 10%           2       KG 2 

Pomada de Vaselina Salicilada         0,8 2,4       KG 3,2 

Sabonete Liquido de Camomila 5%           6       L 6 

Sabonete Liquido de Erva Doce 5%     2 5 5 7 13 8   L 40 

Xampu de Jaborandi 10%           10       L 10 

Sabonete Gel de Acido Salicilico 2%                 3 KG 3 

Gel-Creme Fotoprotetor FPS 30               1   KG 1 


