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INTRODUÇÃO 

 

Este ebook é um compilado de reflexões desenvolvidas na disciplina Atualidades em 

Ciências Farmacêuticas do curso de Farmácia. 

A ideia da presente publicação é compartilhar os sonhos e expectativas dos alunos, a 

partir de quatro perguntas: Por que escolhi o curso de Farmácia? Entre as diversas áreas de 

atuação, qual me encanta? Como me vejo daqui 15 anos como farmacêutico? E como, 

profissional da saúde, posso contribuir com uma sociedade mais igualitária? E, também, como 

o profissional farmacêutico pode contribuir na crescente busca por uma melhor qualidade de 

vida na sociedade. 

Em conjunto com a Trilha Empreendedora, que tem como proposta estimular 

experiências inovadoras que possam ser úteis ao desenvolvimento pessoal e profissional, o 

objetivo deste livro é incentivar, nos alunos, o desenvolvimento das seguintes competências: 

Identificação de oportunidades, Visão, Criatividade e Criação de valores em ideias. E, 

principalmente, como fazer uso da sua carreira profissional para gerar impacto positivo na vida 

das pessoas. 

São textos bonitos, inspiradores, com muitos sonhos e que se tornarão realidade por 

meio da dedicação, entusiasmo, estudos, persistência e paixão pelo que faz. Em cada texto o 

nome do aluno foi substituído por um nome de medicamento. 

 

Boa leitura! 

 

Colaboradores: Anne Beatriz Souza da Silva, Idelma Maria de Jesus, Liv de Lara 

Pontes Santos, Ronivon Figuerêdo de Almeida e professora Maria Bernadete R. 

Queiroz. 
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ALOPURINOL 

  

O curso de graduação em farmácia abrange várias especialidades e funções. Sendo não 

apenas para atuar dentro do comércio de farmácias, mas também em outras profissões até 

inimagináveis para quem não conhece a fundo.  

   De acordo com o Conselho Federal de Farmácia existem mais de 130 especialidades 

farmacêuticas dívidas em 10 linhas de atuação. Dentre elas, a farmácia magistral e a toxicologia 

forense despertam o meu interesse. A farmácia magistral exige do profissional conhecimentos 

aprofundados de farmacotécnica, gestão farmacêutica, prescrição farmacêutica e da legislação 

sanitária do setor, além das habilidades de negociação, aptidão para tarefas administrativas e, 

também, ser capaz de liderar e se comunicar de forma efetiva. Esse campo é valorizado pelo 

mercado de trabalho e vem se tornando cada vez mais complexo com o advento de novas 

tecnologias e mudanças na legislação do setor. A forma como a farmácia magistral é ministrada 

se torna muito interessante, não só pelo fato da parte prática de manipulação, mas também da 

combinação química de várias substâncias que resultam em medicamentos eficientes.  

   A toxicologia forense é uma ciência que busca comprovar um fato perante um 

acontecimento envolvido com a lei, e identificar os efeitos prejudiciais associados a produtos 

tóxicos ou qualquer substância que pode ter provocado danos ou produzir alterações no 

organismo. Pode estar relacionado com solicitações processuais de investigação criminal. Essa 

é uma área de atuação que está em alta, pois os concursos estão cada vez mais concorridos e as 

vagas cada vez maiores. 

  Ao cursar essa modalidade deve estar preparado e ter afinidade para encarar as 

matérias de biologia e química. Essas duas áreas são exemplos de como a graduação em 

farmácia é ampla em relação ao mercado de atuação, além de ser bastante interessante e tratar 

de vários assuntos. 
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AZITROMICINA DI-HIDRATADA 

 

Por que escolhi ser farmacêutica?  

Apesar da saturação profissional farmacêutica, a farmácia abrange várias áreas do 

conhecimento, como: química, bioquímica, microbiologia e fisiologia, as quais tenho fascínio, 

oferece grandes oportunidades nas novas tendências tecnológicas, entre tantas, encontram-se  

pesquisas e manipulação de nano fármacos para  estética , saúde e bem-estar, o que me levou a 

escolher farmácia como profissão.  

A nanotecnologia se baseia na medida invisível a olho nu.  Os nano fármacos para 

estética, saúde e bem-estar  poderão caminhar juntos no desenvolvimento de pesquisas, uma 

vez que, se pensarmos que uma linha puxa a outra, notamos que gente com a autoestima elevada 

vive conectado à felicidade e isso correlaciona-se a “estética’, bem como “bem-estar” e 

“saúde”, pois seu metabolismo está dentro dos padrões normais. Do mesmo modo, quando uma 

pessoa está com sua saúde em baixa, deixa de ver o melhor da vida já que está desprovida da 

autoestima e, por causa disso, desvaloriza seu perfil estético, o que poderá ocasionar doenças 

mais graves. Neste contexto, me vejo exercendo a profissão farmacêutica atuando na área de 

pesquisas nanoterápicos e manipulação dos mesmo a fim de desenvolver produtos que atendam 

diretamente o alvo desejado.  

Em relação a nanotecnologia no Brasil, não há normativas específicas liberando a 

comercialização, devido à dúvida quanto sua eficácia e segurança. Porém, o interesse é  

crescente  no ramo, sendo assim,  nano fármacos medicamentos e  cosméticos que atuam em 

área específicas no corpo externo ou interno, que seja isento de prejuízos para usuários, mas 

possuindo uma metodologia inteligente, atenderiam expectativas do público mais exigentes que 

busca tratamento para estética e doenças crônicas dentre outras. A Portaria nº 3.459, de 26 de 

julho de 2019, nos incisos III; IV; V; V e VI, dos Art. 2º e 3º, traz incentivos relacionado a nova 

tendência nano. De acordo com Instituto de Pesquisas Científica e Tecnológica (ICT), 

medicamentos que interagem com receptores de células tumorais, por exemplo, poderão atuar 

de forma seletiva nas células, preservando as saudáveis reduzindo efeitos adversos indesejáveis.   
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Mediante ao exposto, a inovação em pesquisas mais aprofundadas, possibilita-me, 

como farmacêutica, criar meios que favoreçam as novas tendências para produtos 

medicamentosos e cosmetologias, entres outros, de fácil administração e que atuaria na 

regeneração tecidual bem como funções via biomateriais inteligentes para rejuvenescimento 

tecidual corporal e facial, por exemplo, de forma rápida, precisa e sem efeitos adversos a 

usuários.  
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BENZILPENICILINA BENZATINA 

 

Acredito que todos já sentiram dúvidas em que área fazer faculdade algum dia. Mas 

eu sempre tive certeza de que queria fazer algo na área da saúde (mesmo com isso em mente 

foi uma escolha difícil), um dos fatos que influenciaram a escolher o curso de farmácia foram 

as diversas áreas em que se pode atuar. Além disso, sempre tive curiosidade de como são feitos 

os medicamentos e de como ele atua sobre o corpo.  

Estou bem confusa sobre em qual área atuar, já que possui muitas áreas, e cada uma 

possui um atrativo. Mas a que vem chamando mais minha atenção é a farmácia industrial, já 

que pretendo trabalhar no desenvolvimento de medicamentos. Mas quero analisar bem as outras 

áreas, para ter certeza e não fazer uma escolha equivocada. 

No futuro espero que eu consiga me tornar uma profissional qualificada, e assim 

contribuir com estudos e pesquisas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos  define que 

todos devemos ter acesso a saúde, mas graças a desigualdade social há pessoas que não possuem 

acesso à serviços básicos. Espero que futuramente todos possuam acesso à saúde e aos 

medicamentos. Como profissional da saúde trabalharei com isso em mente, sempre pensando 

no próximo. 
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CAFEÍNA ANIDRA 

 

Por passar a minha infância brincando de cientista, cresci tendo uma grande admiração 

por esses profissionais e pelos peritos criminais por causa de séries de TV como C.S.I. - 

Investigação Criminal. No fim do ensino médio, estando para entrar na faculdade de Biologia, 

acabei escolhendo a de Farmácia, por ter uma grande área de atuação. 

No decorrer das aulas fiquei admirado pela área da farmácia hospitalar ao saber dos 

deveres de assegurar aos doentes a terapêutica farmacológica adequada, de eficiência, a 

qualidade e segurança dos remédios, integrando com parte importante a equipe da saúde. 

Não tendo dúvidas do meu interesse de ficar nessa área até passar no concurso da 

perícia criminal do DF, onde vou cuidar de análises toxicológicas, tendo como atribuição na 

minha formação para atuar em áreas clínicas, que me permitirá analisar os resultados, 

apresentado no laudo pericial. 

Até que chegue o dia da minha aposentadoria na perícia estarei consciente dos meus 

deveres como farmacêutico, irei dar o máximo dos meus serviços e sabedoria, passando meus 

conhecimentos científicos para os meus pacientes, independente da sua condição social. 
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CANABIDIOL 

  

Por que escolhi o curso de Farmácia? 

A busca por uma vida mais saudável e mais próxima à conexão com a natureza e os 

saberes ancestrais me trouxeram para o estudo e vivência com os óleos essenciais, plantas 

aromáticas e cosmética natural. 

Ao longo dessa trajetória que iniciou em 2014, fui constatando que era o caminho que 

preciso seguir de maneira profissional e ficou cada mais evidente que fazer uma graduação em 

farmácia era o passo que eu precisava dar rumo a esse objetivo. Sem dúvidas uma das áreas que 

mais me encanta é a de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, seguida da indústria 

de cosmética. 

Criando uma projeção para o futuro, me vejo plantando e destilando óleos essenciais 

e fazendo pesquisas de espécies nativas brasileiras e identificando suas propriedades 

medicinais. A minha marca de cosméticos naturais e terapêuticos “Ser Essencial Aromaterapia” 

vai ter indústria própria e irá apoiar pequenos produtores e desenvolvedores de produtos 

cosméticos. 

Como profissional da saúde irei continuar trabalhando em prol da igualdade de direitos 

e oportunidades para todos os seres humanos, desenvolvendo projetos que atinjam à todas as 

classes sociais. 
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CARISOPRODOL 

 

Na decisão para a escolha do meu curso que guiaria meu sucesso profissional era 

Administração, não optante por Farmácia. No ano de 2018, não consegui atuar na área de 

recursos humanos, no entanto quando preenchi a vaga de atendente em uma das maiores redes 

de farmácia do Brasil comecei a gostar da proximidade com clientes e os fármacos. 

Escolhi cursar Farmácia pelo interesse despertado, pela variedade de medicamentos 

que dispenso todos os dias e pelo prazer em orientar um paciente sobre como utilizar 

determinado fármaco. O amor em atender pessoas e ler bula de remédio contribuíram para o 

interesse genuíno em cursar Farmácia e assim conhecer estruturas dos princípios ativos e 

prepará-los. Nos próximos anos, formado em Farmácia, seguirei carreira acadêmica obtendo 

várias especializações em atividades complementares que me proporcionará conhecimento e 

embasamento para novas criações farmacológicas e prestígio no mercado de trabalho, 

pretendendo assim, ser membro do CFF (Conselho Federal de Farmácia), levando em conta o 

propósito de gerir meu próprio negócio. 

Além do compromisso e responsabilidade com medicamentos, ser imparcial perante 

as pessoas, no tocante à classe social, raça e condição sexual, ter a mesma responsabilidade 

com à saúde deles em todos os momentos da vida. 

Hoje meu propósito em continuar em drogaria é reter conhecimento e estar a par das 

necessidades humanas e a evolução dessas necessidades para investir todo o meu conhecimento 

e experiências, para que as necessidades pessoais e coletivas sejam atendidas com eficiência e 

eficácia. 
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DEXAMETASONA  

 

Tenho 20 anos, sou da Bahia, moro em Brasília e escolhi o curso de farmácia porque 

tenho afinidade com a área de saúde. Nesse viés, é relevante pontuar que devido a uma grande 

variedade de atuação, como farmácia magistral, análises clínicas, atendimento pré-hospitalar, 

decidi fazer graduação nessa área, já que este curso é de extrema importância para a 

comunidade, mormente em uma sociedade que está em busca de melhor qualidade de vida. 

Além disso, este profissional torna-se essencial ao uso racional do medicamento e, 

principalmente porque o farmacêutico passou a ter maior interação com o utente, como 

aconselhamento e estratégias que garantam a sua efetividade, visando sempre a promoção da 

saúde de todos. 

É relevante abordar, em primeiro plano, que dentre as diversas áreas do curso, a que 

mais me encanta é a da drogaria, pois ela tem um contato direto com as pessoas, principalmente 

no que diz respeito a Atenção Farmacêutica, pois o objetivo principal é garantir ao paciente a 

satisfação adequada de um tratamento farmacológico, prezando pela efetividade, segurança e 

desenvolvimento de ações pautadas no usuário, como a Atenção Primária. Nesse sentido, vale 

destacar que as drogarias desempenham importante papel sobre o uso correto dos medicamentos 

e ainda abordam a realização dos serviços farmacêuticos para os utentes com doenças crônicas, 

com destaque para hipertensão arterial e diabetes, prestando serviços como verificação das 

taxas de glicose e aferição da pressão arterial. 

Ademais, é fulcral destacar que daqui a 15 anos me vejo um farmacêutico 

compromissado com a saúde das pessoas, dono da minha própria drogaria, atendendo todas as 

classes sociais, pois o meu papel enquanto cidadão e profissional de saúde é de garantir a toda 

a comunidade a responsabilidade com a vida e a universalização aos fármacos, tendo sempre a 

prevenção como parâmetro para a solução dos problemas de saúde, assegurando aos usuários 

um excelente atendimento. 

Em virtude dos fatos supracitados, torna-se evidente, portanto, que o profissional da 

drogaria é uma peça fundamental na sociedade, já que ele é o responsável por proporcionar 

ações emancipadoras de autocuidado, educação em saúde, promoção ao uso adequado de 

medicamento, como o esclarecimento sobre a utilização, agravos e seus fatores de risco. Sendo 

assim, eu, como farmacêutico, posso sim contribuir com uma sociedade mais justa e igualitária, 

a saber: cooperatividade, alteridade, respeito ao próximo e respeito às diferenças. 
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DICLOFENACO SÓDICO 

         

A área criminal despertou minha atenção desde muito nova, comecei a assistir filmes, 

séries e documentários que abordavam o ramo, estimulando cada vez mais o interesse pelo 

assunto. Ao ingressar no ensino médio comecei a pesquisar quais áreas de formação específicas 

poderia atuar na perícia criminal, visto que estava em início de preparação para o PAS, 

vestibulares e o ENEM. 

Dentre os cursos analisados, os quais despertaram o meu interesse foram: Biomedicina 

e Farmácia. Com o tempo fui compreendendo as especificidades de cada curso, através de 

pesquisas, dos profissionais por meio das redes sociais, lendo os editais dos concursos 

anteriores e por fim, identifiquei-me melhor com a graduação de Farmácia.  

Atualmente estou no 1º Semestre do curso, com pretensão de concluir em 2024, 

durante esse intervalo de tempo ainda tenho muito a conhecer e aprender. Porém, daqui a 15 

anos, pretendo estar bem especializada na área, concursada e atuando no ramo que sempre quis 

e estou decidida a seguir, perícia criminal.  

Portanto, se não atuasse na área da criminalística, e sim na área da saúde, iria buscar 

meios de melhorias no desenvolvimento de tecnologias na produção de medicamentos 

acessíveis a população mais carente, de forma igualitária para todos, visto que o Brasil é um 

dos países com grande desigualdade social. 
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FENITOÍNA SÓDICA 

  

Geralmente quando se fala que faz o curso de farmácia, as pessoas já imaginam que 

você só poderá ser um farmacêutico de balcão, mas a verdade é que essa área tem muito mais 

variedades de atuação do que as pessoas pensam. O que me fez escolher o curso de farmácia 

foi exatamente isso: o leque de possibilidades de atuação como farmacêutica no mercado. Aos 

poucos fui me encantando e me envolvendo cada vez mais, que por fim não me via fazendo 

outro curso. O curso de farmácia é bastante dinâmico e possui setores de conhecimentos para 

todos os gostos: perícia, patologias, hospitalar e muito mais. As matérias em que mais me 

chamou atenção foram a bioquímica, imunologia e hematologia, portanto o campo em que 

pretendo atuar é o da Análises Clínicas, devido às rotinas realizadas nessa área e a importância 

desse profissional na saúde. O especialista desse ramo é de extrema importância na área clínica, 

pois a partir de sua leitura e interpretação correta de exames laboratoriais, consegue-se auxiliar 

o médico a diagnosticar anomalias, patologias ou doenças de maior ou menor gravidade, 

podendo aumentar a expectativa de vida do paciente. 

Além do farmacêutico poder atuar em diversas áreas, muitas vezes ele é o profissional 

mais acessível aos pacientes, principalmente quando surgem possíveis dúvidas relacionadas a 

prescrições, receitas e princípio ativo de certas medicações. 

Isso possibilita ao farmacêutico não só participar de maneira mais efetiva na saúde 

pública, mas também de orientar a população de maneira simples, educativa, assistencial, de 

forma igualitária e imparcial, em prol de algo maior como a saúde e bem-estar da sociedade. 

Como farmacêutica e mulher em um ramo em que em sua maioria são homens, vou seguir 

lutando pela igualdade de gênero na área, além de contribuir com os meus serviços de atenção 

à saúde, para que todos tenham acesso a promoção, proteção e recuperação aos serviços da 

saúde, em todos os âmbitos sociais e econômicos.  

 Desejo, para o meu futuro, estar exercendo minha profissão como farmacêutica 

bioquímica, buscando sempre novos conhecimentos, me atualizando de acordo com as 

mudanças, contribuindo com outros profissionais da saúde a zelar da população, auxiliando na 

qualidade da vida da sociedade e acima de tudo exercendo minha profissão de maneira digna e 

respeitosa, servindo de exemplo para os demais que querem seguir a área. 
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FINASTERIDA 

 

Consoante Jiddu Krishnamurti “Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma 

sociedade doente”. Diante do exposto, nota-se uma interligação no assunto acerca do porquê 

escolhi o curso de Farmácia. Isso porque, com conhecimentos que adquirirei durante o curso, 

pretendo ser instrumento de informações imprescindíveis, as quais favoreçam o paciente e, 

somente ele. Ademais, desejo seguir carreira na área de perícia criminal, uma vez que nessa 

profissão posso usar do conhecimento científico para ajudar no exercício da justiça. 

Em primeiro plano, estar adaptado a uma sociedade doente não é sinônimo de saúde, 

segundo o filósofo Jiddu. Logo, aceitar os preceitos, imposto por alguém que os dita apenas por 

conveniência, é atacar o próprio bem-estar. Fato esse comprovado com a atitude de fazer uso 

da cloroquina para curar o coronavírus, proposta feita pelo o atual presidente, Jair Bolsonaro. 

Porém, esse medicamento pode acarretar efeitos colaterais que trazem risco ao paciente. 

Portanto, é fulcral pessoas capacitadas para alertarem a população desses riscos, sobretudo os 

habitantes mais carentes. Esse é o motivo da minha escolha ser Farmácia porque posso ser um 

“muro de proteção” contra os problemas de uso de medicamentos. 

Outrossim, a perícia criminal é a área que mais me despertou interesse dentro do curso, 

pois desde criança fui encantada por filmes ou séries de investigações, assim como Sherlock 

Homes. Além disso, saber que posso afetar vidas, direta ou indiretamente, com a aplicação dos 

meus conhecimentos técnicos e científicos. Ademais, esclarecer condutas em contextos 

criminosos, bem como ajudar no esclarecimento de seus autores.    

Em suma, prestar assistência de forma democratizada sobre o uso racional de 

medicamentos foi motivador para minha escolha de curso. Somado a isso, imagino que com 

passar de 15 anos eu consiga ter uma vida estabilizada, atuando no setor, o qual faz uso da 

ciência na investigação. 
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FLUCONAZOL  

 

A variedade de atuação de um farmacêutico foi uma das coisas que mais me atraiu 

nessa carreira e por se tratar de uma área de saúde, em que posso ajudar com meus serviços a 

amenizar problemas de saúde e sintomas daqueles que já estão sofrendo. Se trata de uma 

profissão responsável pela farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados que 

melhorem a qualidade de vida das pessoas e isso foi o que me motivou a querer essa área e por 

poder praticar a empatia com meus conhecimentos. 

Meu objetivo é me especializar e me tornar farmacêutico oncológico, que foi o campo 

em que mais me identifiquei devido as atribuições desse profissional e pela necessidade de uma 

preocupação maior e cuidados específicos com os pacientes nesse tipo de tratamento. Ser 

farmacêutico oncologista consiste em dar toda atenção farmacêutica, realizar o 

acompanhamento farmacoterapêutico e orientar sobre o uso de medicamentos para os pacientes 

nessa etapa tão delicada e que exige bastante cuidado. Poder dar todo esse suporte, ajudar esses 

pacientes que estão em situação difícil, instrui-los com empatia é que eu realmente desejo estar 

exercendo daqui a 15 anos. Gostaria de continuar em busca de conhecimentos sobre novos 

fármacos oncológicos que forem surgindo, sempre me atualizando e elaborando padrões que 

garantam acima de tudo a saúde e a segurança desses indivíduos. 

Os farmacêuticos estão habilitados a ocupar uma função importante no atendimento 

das necessidades da sociedade. Como futuro especialista na área, tenho o papel de desenvolver 

uma assistência farmacêutica de qualidade, propiciando integralidade na rede de saúde, 

assegurando para que todos tenham acesso a esses serviços, de forma universal e igualitária 

para os indivíduos, sem discriminação de cor, raça ou classe econômica. Os contatos que o 

farmacêutico tem com as pessoas, são muitas vezes maiores que os demais profissionais da 

saúde e isso pode ser usado a nosso favor, como maneiras de agregar para uma sociedade mais 

igualitária no âmbito da saúde e para que possamos promover uma ampla inclusão social com 

garantia do direito à assistência terapêutica integral e farmacêutica a todos. 
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FLUOXETINA, CLORIDRATO  

 

O curso de farmácia é bastante amplo e possui várias áreas de atuação, da qual me 

identifiquei bastante, por isso escolhi fazer. O currículo do curso aborda várias disciplinas, 

como química e biologia, matérias das quais eu gosto. Pretendo fabricar o meu próprio 

cosmético, ou seja, quero me especializar em cosmética.  

Em primeiro plano, dentre as diversas áreas de atuação do curso, a que mais me 

identifico é a área farmacêutica criminalista. Quero poder me especializar para facilitar quando 

for fazer o concurso da Polícia Federal, cargo perícia criminal, onde vou poder trabalhar mais 

com a parte da química, realizando diversos exames, participando de várias execuções de 

medidas de segurança. Nesse sentido, vale lembrar os benefícios do perito para a sociedade, 

que é realizar exames técnicos científicos para relatar a dinâmica dos fatos, descobrir a autoria 

do crime e analisar os objetos e locais envolvidos. 

Daqui 15 anos, a tecnologia vai estar cada vez mais inovada e expandindo cada vez 

mais no desenvolvimento de medicamentos, nas drogarias, onde realizamos a dispensação. Nós, 

farmacêuticos, exercemos uma das atividades mais importantes, a de prestar assistência 

farmacêutica à população. Não vamos mais apenas vender medicamentos, seremos 

responsáveis pela assistência farmacêutica, garantindo a liberação correta dos medicamentos e 

proporcionar ao paciente o medicamento com a dosagem correta, durante o tempo necessário e 

no menor preço.  

No meu conhecimento, acredito que não há possibilidade de ter uma sociedade mais 

igualitária, entretanto, nós profissionais da saúde, temos o dever e obrigação de orientar o 

paciente e ajudá-lo no que precisar. Já o paciente tem a obrigação de seguir nossas orientações, 

mas nem sempre todos têm condições para seguir. 
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FUROSEMIDA  

 

No final de 2015, quando recebi o certificado de conclusão do Ensino Médio, me 

deparei com a dúvida de não saber qual área deveria seguir. Por influência familiar, decidi 

seguir os passos do meu tio, um farmacêutico com mais de 20 anos de experiência em drogarias. 

Seu atendimento excepcional, visando o bem-estar do paciente, despertou em mim o desejo de 

aprender mais sobre esta profissão. 

No momento que assisti à primeira aula de anatomia, me desesperei e pensei em 

desistir. Ferimentos, análises laboratoriais, perícias e hospitais não estavam presentes em meus 

sonhos. No sexto semestre, a nossa grade horária estava composta por uma matéria chamada 

Hematologia. Até o determinado momento eu tinha afinidade por determinadas matérias, mas 

quando foi apresentado a leitura de um hemograma e a cascata de coagulação eu fiquei 

completamente interessada nas informações. 

Pelo interesse na área, no semestre seguinte escolhi fazer o estágio supervisionado em 

Análises Clínicas. Utilizar material biológico com a finalidade de verificar o estado de saúde 

de um paciente ou investigar doenças utilizando os chamados exames de rotina, de emergência 

e check-ups é inacreditável. Eu me senti realizada ao realizar a leitura de um hemograma e 

conseguir observar o organismo do paciente. É gratificante utilizar um teste e através deste, 

identificar alterações que são relevantes e por meio dessas informações salvar a vida de uma 

pessoa. 

Com todas as experiências, daqui a 15 anos quero ter concluído a minha especialização 

na área de análises clínicas e almejo estar trabalhando nos laboratórios do Hospital Regional de 

Santa Maria, pois considero o SUS uma oportunidade de acesso universal ao sistema público 

de saúde, sem julgamentos ou discriminação. Espero obter um conhecimento avançado, para 

juntamente com a equipe médica, salvar vidas. 
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IBUPROFENO  

 

Farmácia e suas oportunidades 

Em dois mil e dezoito comecei a trabalhar em uma das maiores redes varejistas de 

produtos farmacêuticos. Até então, era só um emprego provisório e, eu mal podia imaginar que 

iria me apaixonar por essa área, sempre gostei da área da saúde e trabalhando lá comecei a ver 

quantas oportunidades o curso de farmácia poderia me oferecer no mercado de trabalho. 

Demorei um pouco para tomar a decisão de começar a estudar, pois queria ter certeza da minha 

escolha. 

Trabalhar em uma grande rede farmacêutica é muito bom, pois oferece muitas 

oportunidades profissionais, o que agrega meu currículo, mas ainda não é área de atuação que 

me encanta. A área que mais faz os meus olhos brilharem, que faz com que eu sonhe e planeje 

como será tudo no futuro é a farmácia estética, duas coisas que eu gosto muito: saúde e estética! 

A procura por procedimentos estéticos vem aumentando mais a cada dia e, a farmácia estética 

é um novo ramo que tem muito a ser explorado. 

Como farmacêutica esteticista desejo abrir meu centro estético, quero ajudar muitas 

pessoas que já não tem uma boa autoestima. Não há satisfação melhor que ver uma pessoa 

conseguir se olhar no espelho e ficar feliz com o que vê e ter o poder de devolver a autoestima 

de alguém é algo que me faz mais útil para a sociedade e pessoas com autoestima são pessoas 

felizes e seguras do que querem, sem contar nas oportunidades de trabalho que vou poder 

oferecer para meus colegas de profissão. Farmácia é o curso que tem tudo a ver com minha 

personalidade e que atende as minhas necessidades de conhecimento que eu desejo na minha 

vida profissional. 

Portanto, vou me dedicar e aproveitar, ao máximo, tudo que eu puder aprender nessa 

jornada do ensino superior. Sempre que estou estudando é como se pudesse voar: me sinto 

capaz de ser o que eu quiser. Por isso, vou buscar fazer minhas escolhas sempre levando em 

conta que algum dia farei a diferença na vida de muitas pessoas que, como eu, estarão em busca 

de seus sonhos e irão precisar de inspiração. Como eu me inspiro nos colegas que já trilharam 

esse caminho quero servir de inspiração para cada um que se identificar com minha história. 
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ISONIAZIDA                                       

 

O vestibulando, encara uma grande responsabilidade ao escolher o curso que definirá 

uma profissão a ser seguida, muitos se questionam durante meses, ou anos. Para mim, ter optado 

pelo curso de farmácia foi consequência da afinidade pelas matérias e, também, pelo interesse 

que possuo desde criança sobre assuntos relacionados a perícia criminal. 

Com o avanço da tecnologia, e a preocupação contínua da humanidade com a sua 

saúde, os medicamentos se tornam gradativamente mais necessários na sociedade e, por 

decorrência, o farmacêutico também, pois estuda como as substâncias químicas reagem ao 

corpo humano. 

É comum pensar que quem cursa farmácia irá, inevitavelmente, se tornar um 

farmacêutico de balcão em drogarias, mas há diversas possibilidades de atuação no mercado de 

trabalho. Perante a multifuncionalidade que a área abrange, quem possui a graduação é ideal 

para realizar as perícias laboratoriais, demandadas para a elucidação dos crimes. Assim sendo, 

me projeto futuramente, daqui a 15 anos, como sendo uma profissional graduada em farmácia 

e atuante na perícia criminal farmacêutica, pois reconheço que ao exercer a profissão há um 

valor imprescindível no alcance da finalidade de esclarecer condutas em contextos criminosos. 

Constata-se que é de grande importância, conscientizar as pessoas sobre o uso correto 

de medicamentos, a fim de que a sociedade seja protegida dos efeitos indesejáveis das 

medicações que quando usadas sem orientação podem transformar-se em um tóxico letal. 

Planejo também, contribuir para a elaboração de pesquisas e aplicações de tecnologias na 

produção de medicamentos, com o intuito de torná-los mais acessíveis para toda a comunidade. 

Em virtude do que foi mencionado, conclui-se que a aplicabilidade dos conhecimentos 

técnicos e científicos do profissional farmacêutico, ajudam no desenvolvimento de novos 

métodos e descobertas de medicamentos em prol da sociedade, impactando positivamente a 

vida das pessoas. 

 

  



 

18 
 

ISOSSORBIDA, DINITRATO  

 

Escolhi cursar Farmácia porque gosto de ciências biológicas e pela expectativa de 

trabalhar com a pesquisa de novos medicamentos ou, ainda, ingressar na carreira policial como 

"Perito". 

Durante a carreira acadêmica, desde as séries iniciais, trabalhos escolares ou 

experimentos envolvendo biologia, química e física despertavam e aguçavam a minha 

curiosidade como pesquisador, além de ampliar meus conhecimentos. Então, esses fatos se 

tornaram motivadores para o ingresso na faculdade nesta consagrada Área de Saúde. 

Atualmente, o comércio de fármacos e produtos em Drogarias ou Farmácias também 

é bastante aquecido o que me despertou bastante interesse, principalmente pela rentabilidade 

que pode me proporcionar. Mesmo que inicie, como bacharel, no atendimento ao público, tenho 

a perspectiva de no máximo em quinze anos empreender e ser dono do meu próprio negócio. 

Também seria extremamente positivo ter a possibilidade de deixar alguma 

contribuição social. Dentro das respectivas áreas de atuação citadas, como perito poderia 

melhorar a justiça com uma prestação de serviço eficiente. Como pesquisador de fármacos 

tenho a possibilidade de desenvolvimento de remédios de alta qualidade e preços acessíveis, 

principalmente de forma a satisfazer as necessidades da população mais carente e 

desfavorecida. Ainda, com o empresário e dono de drogaria, tenho a possibilidade de praticar 

preços justos e acessíveis, favorecendo a economia de modo geral não permitindo práticas 

abusivas que lesem consumidores. 

Desta forma, é notória a vasta possibilidade de atuação dos discentes da Área de 

Farmácia, pois poderão atuar de diversas maneiras na sociedade e ainda com a perspectiva de 

melhorar a sensação de igualdade social. 
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IVERMECTINA 

 

Farmácia é uma graduação abrangente, com mais de 70 campos de atuação. Quando 

se tem a percepção do curso camaleônico, com espaço em diferentes ambientes e se adaptando 

a diversas funções, ele se torna perfeito para indecisos da área de saúde. 

Escolher algo é seguir um caminho e abrir mão de outras opções, então, dentre os 

caminhos da área de saúde, área que eu mais me identifico, eu escolhi a que depois de quatro 

anos teria mais possibilidades, afinal, são poucas formações que acupunturista, pesquisador ou 

policial vem da mesma vertente.  

Pré-visualização de 15 anos à frente pode ser bastante superestimado e frustrante 

quando o futuro se tornar presente e não é o que foi idealizado, mas o básico, as vezes 

inalcançável, para mim seriam equilíbrio emocional e financeiro. 

Desenvolvimento de vacinas, pois uma dose de vacina é tão simbólica e efetiva para 

perdurar a saúde individual e coletiva, principalmente em países que distribuem gratuitamente. 

Grupos com poder econômico menor têm maiores chances de sofrerem com doenças muitas 

vezes de tratamentos inacessíveis.  

Em culturas antigas os curandeiros eram chefes ou representantes divinos, uma pena 

que no mundo moderno apenas uma pequena porcentagem dos profissionais da saúde é 

realmente valorizada, todos são indispensáveis para humanidade, precisão para ajudar um 

coração voltar a bater, empatia para aliviar a dor e determinação para promover saúde, sem 

pessoas saudáveis não existe mundo funcionando. 
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LEVOTIROXINA SÓDICA 

 

Bom, desde mais nova me interessei pelas áreas da saúde, depois de ler e pesquisar 

sobre cada curso que mais me identifiquei foi na área da farmácia, por estar crescendo tanto em 

comércio como emprego, e tem amplas áreas como indústrias farmacêuticas, cosméticos, 

medicamentos, manipulação, análises clínicas etc. A farmácia também tem a área de 

conhecimento como biologia, que sempre gostei, que abrange anatomia humana, plantas etc. 

Entre as diversas áreas de atuação, qual me encanta, é manipulação de medicamentos, 

por ser manipulado pelo próprio farmacêutico de acordo com as necessidades de cada paciente, 

acho bem interessante. Está tendo um crescimento de farmácias, pois muitas pessoas estão 

buscando manipular seus medicamentos devido aos preços mais acessíveis. 

Me vejo atuando na área de manipulação numa indústria farmacêutica, e concursada 

também na área. Sem dúvidas vão ter mudanças, pois diariamente têm novos impactos 

tecnológicos na área, equipamentos, melhorando e facilitando a saúde das pessoas. Crescer na 

área de manipulação e ajudar a população é o meu objetivo. 

Sabe-se que nem todos que convivem numa sociedade têm as mesmas oportunidades 

e condição no serviço da área da saúde, por isso devemos ter uma visão mais igualitária, na qual 

somos todos iguais. Para que todos possam ter as mesmas condições, é necessário ter o respeito 

entre as pessoas, ter paz, amizade, serem menos egoístas, para assim termos uma sociedade 

mais igualitária, um ajudando ao outro. 
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LORATADINA 

 

O meu ensino médio foi regrado de dúvidas sobre o que eu iria cursar, devido às 

pressões familiares, dificuldade em decisões e imposições. No entanto, quando entrei no 

Programa Menor Aprendiz na empresa Raia Drogasil, tive um amplo conhecimento no ramo da 

farmácia no convívio profissional, onde muitos farmacêuticos me falaram sobre o curso e diante 

disso tomei a decisão de cursar Farmácia. 

Diante as áreas de atuações que o farmacêutico pode atuar, uma que me encantou 

bastante foi o farmacêutico de balcão, ou seja, o que atua nas drogarias. Devido a minha 

passagem como menor aprendiz na Raia Drogasil, onde tive/tenho diversos exemplos de 

profissionais que atuam no ramo, porém, com a apresentação de outras áreas de atuações que 

tive no curso de Farmácia, estou em dúvida em qual atuar. 

Daqui a 15 anos, vejo-me um Farmacêutico que esteja atuando em uma área que eu 

goste, com minha família formada, tendo poder aquisitivo para ajudar minha mãe e outras 

pessoas. 

Pretendo ser um ser humano que olhe para trás e sinta orgulho por tudo que passei e 

conquistei. 

Com o intuito de contribuir para uma sociedade mais igualitária, eu como profissional 

de saúde almejo criar trabalhos voluntários em sociedades com um baixo índice de saúde, onde 

nas mesmas terão equipes de saúde com o intuito de promover consultas, distribuição de 

medicamentos, atenção farmacêutica para o uso racional de medicamentos, entre outros fatores. 
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LOSARTANA POTÁSSICA 

 

O mundo das ciências sempre me encantou. Quando criança, ainda que não percebesse 

qualquer disposição a uma profissão, as aulas em laboratório, o estudo do corpo humano e 

demais organismos sempre foram minhas disciplinas favoritas.  

Até que por coincidência, aos 18 anos consegui meu primeiro emprego em uma 

drogaria. Adorava aquele mundo de informações. Ficava imaginando como eram produzidos 

os medicamentos e admirava os farmacêuticos passarem seus conhecimentos para os clientes. 

Hoje sou casada com um farmacêutico que atua na área da indústria farmacêutica e que me dá 

todo incentivo para o curso. 

A área que mais me encanta é o típico farmacêutico de balcão. Trabalhar prestando 

assistência à população e transmitir informações ao consumidor, lembrando que o curso de 

farmácia proporciona muito mais possibilidades de atuação. 

Espero que daqui 15 anos eu possa estar transmitindo meus conhecimentos adquiridos 

a outras pessoas e incentivá-las como um dia fui incentivada. 

Todo muno tem direito a uma saúde de qualidade, e cada vez mais a humanidade 

precisa de medicamentos e por consequência de um farmacêutico, pois é ele que está por traz 

de todo processo desde a fabricação até a venda do medicamento. 

Realizar pesquisas que possa produzir fármacos, mais eficientes e com baixo custo, e 

orientar quanto a medicamentos genéricos que são mais baratos e tem o mesmo efeito, é um 

meio de contribuição para uma sociedade mais igualitária. 
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METILDOPA  

 

Quando me formei no ensino médio fiquei meio perdido dentre tantas opções de 

cursos, não tinha em mente qual curso iria fazer, porém a área da saúde sempre me chamou 

muita atenção, pois é uma área que eu admiro e me atrai bastante, mais especificamente na área 

da farmácia. 

O campo da farmácia me cativa, pois possibilita ao profissional ter contato e trabalhar 

de uma forma mais íntima com medicamentos e em diversas áreas como: indústrias 

farmacêuticas, drogarias, farmácias de manipulação, dentre outras. Além de ser um curso com 

a área de atuação extremamente ampla, proporcionando assim diversas opções. Outro fator 

também a grande quantidade de concursos que existem para quem opta por essa formação. 

É muito difícil escolher uma área preferida quando o curso propicia uma gama de 

opções, contudo no momento o que mais me fascina é a carreira de perito criminal e a área da 

drogaria. Tendo em vista que são áreas que eu me imagino exercendo no futuro e serem básicas 

e fundamentais para a sociedade como um todo.  

Tomando o nosso contexto atual de pandemia pelo Covid-19, como profissional da 

saúde que está na linha de frente, sendo de extrema importância, planejo contribuir me 

dedicando para atender as necessidades da população, exercendo o meu papel com 

responsabilidade e ética, oferecendo ao consumidor um serviço de qualidade no qual ele possa 

confiar, além de conscientizar o povo a respeito da importância da higienização para o controle 

de infecções, e para que doenças como essa não volte a ameaçar a saúde das pessoas. 

Tendo em vista o que foi apresentado, é possível concluir que a farmácia cumpre um 

papel fundamental para toda a sociedade, sendo importante garantir cada vez mais o acesso e o 

bem-estar da população em primeiro lugar. 
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METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 

  

Para mim, escolher o curso de Farmácia foi, particularmente, uma decisão fácil a ser 

tomada, a despeito das dúvidas comuns que se passam a alguém prestes a ingressar na 

universidade. A principal razão de tal escolha, foi o fato do curso abranger áreas de 

conhecimento pelas quais tenho grande interesse e por ser uma graduação multifacetada a qual 

me oferecerá diversas áreas para atuação. 

A variedade de áreas para um farmacêutico, é de certo muito atraente para um 

graduando. Variedade essa, que se estende desde os campos industriais e empresariais até os 

campos de pesquisa e análises científicas oferecendo, por conseguinte um amplo espaço no 

mercado de trabalho. Portanto, pode ser considerada uma graduação dinâmica por aqueles que 

a cursam ou desejam cursar. 

 Entre tantas áreas de atuação, é comum que haja um sentimento de dúvida por parte 

dos graduandos sobre a qual seguir. Eu, singularmente, me sinto atraída em especial pelas áreas 

de perícia e farmácia hospitalar, nas quais farmacêuticos dispõem de atribuições de grande 

relevância.  

Independente da área a qual dedicar minha especialização, daqui 15 anos me vejo 

como uma profissional competente e capaz de desenvolver um trabalho de grande importância 

para o desenvolvimento e manutenção do meio em que vivo e da sociedade em geral. 

 A propósito, o farmacêutico vem se mostrando cada vez mais indispensável para o 

bom funcionamento da área da saúde, participando de maneira fundamental e principal na 

organização de serviços e pesquisas voltadas para a gestão e desenvolvimento da saúde pública, 

sendo assim, um profissional protagonista na luta contra desigualdades no atendimento à saúde, 

sofrida por uma grande parcela da população.  

Perfaço que como futura farmacêutica tenho como responsabilidade desempenhar um 

papel de grande importância para a manutenção da saúde pública, garantindo um atendimento 

igualitário e de boa qualidade a quem necessita, estando sempre em busca de conhecimento e 

sendo qualificada e dedicada à profissão que escolhi exercer. 
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NITROFURANTOÍNA  

 

Escolhi o curso de Farmácia, porque eu queria um curso de saúde no qual eu pudesse 

ajudar as pessoas, e que ao mesmo tempo tivesse as matérias que eu gosto. Quando eu descobri 

que este curso oferecia isso e outras diversas oportunidades, como + de 70 áreas de atuação, eu 

não tive dúvidas. 

A área que mais me encanta é a farmácia hospitalar, e daqui 15 anos me vejo como 

uma farmacêutica atuando na área hospitalar, com sua própria rede de drogarias. 

É difícil responder a essa pergunta, sem saber ao certo quais recursos eu terei quando 

me formar, mas acredito que posso começar com pequenos atos, como tratar todos da melhor 

maneira, sem distinções. E lutar pelos medicamentos que são disponibilizados gratuitamente 

para a população. 

 

  



 

26 
 

OMEPRAZOL 

 

Farmácia, através de uma tentativa arriscada de melhorar de vida, meu padrasto e 

minha mãe pegaram suas economias e arriscaram em uma drogaria que pelo seu preço estava 

em condições não favoráveis, porém, era o que dava no momento.  

Foram anos trabalhando sem obter nem um real de lucro, ganhando só o suficiente 

para pagar as contas e as parcelas da drogaria com muito aperto. Com o passar do tempo as 

coisas foram melhorando, e através dos bons resultados obtidos e, com o intuito de crescimento, 

escolhi cursar farmácia. 

No decorrer do curso estou observando que farmácia não é apenas o indivíduo que 

trabalha na drogaria/balcão, há diversas áreas de atuação, como análises clínicas, farmácia 

hospitalar, farmácia industrial entre outros. No momento pretendo seguir a área de drogaria, 

mas quem sabe abrir um laboratório de análises clínicas com o preço acessível à população, 

perto da drogaria da minha família e assim criar uma junção entre os dois estabelecimentos para 

disponibilizar para a população o melhor atendimento e os melhores preços possíveis. 

Daqui 15 anos me vejo não só como um farmacêutico dedicado mas como um 

empresário e um profissional de saúde esforçado, visando levar ao consumidor os melhores 

medicamentos e perfumarias com os preços mais acessíveis, o melhor atendimento e tratamento 

ao cliente, e gerando empregos, que hoje em dia está cada vez mais difícil. 

Por fim, me dedicarei ao curso de farmácia, visando não só o crescimento da farmácia 

da minha família, mas visando meu crescimento como pessoa, farmacêutico e empresário,  

capaz de contribuir da melhor forma possível com uma sociedade mais igualitária e quem sabe 

tornar-se uma grande rede de drogarias responsável no Brasil a fora. 
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PARACETAMOL  

 

Provavelmente um dilema, uma dúvida que passa na cabeça de milhões de 

adolescentes quando estão no ensino médio e “para qual curso devo me inscrever no 

vestibular?”. Isso porque vivemos em uma sociedade capitalista que nos pressiona 

constantemente dizendo que determinada profissão permitirá você ter ou não um determinado 

ganho significativo, além da pressão do status de algumas profissões, isto, sem considerar a 

pressão familiar para que o filho obtenha um diploma que representa a família. Assim como 

esses milhões de adolescentes isso aconteceu comigo. Durante o período em que cursava o 

ensino médio não tinha a menor ideia do que escolher para o meu futuro.  

Entretanto, uma oportunidade me fez enxergar algo que eu não esperava, pois durante 

minha juventude comecei a trabalhar em uma drogaria e o trabalho realizado pelo farmacêutico 

começou a inspirar minha imaginação para descobrir mais sobre aquela profissão, quais os 

benefícios, como ela poderia me ajudar, quais as vantagens e desvantagens.  

Durante esta pesquisa percebi que a área da saúde tinha relação com minha 

personalidade, pois de uma certa forma eu poderia ajudar outras pessoas, mas queria ajudar 

estando nos bastidores, não como uma enfermeira, médica etc.  

Então percebi que farmácia atendia minha expectativa, pois poderia contribuir de 

alguma forma, estando ali nos bastidores, seja realizando uma pesquisa para descobrir algum 

medicamento para algum tipo de doença, seja atuando em laboratórios, seja ministrando aulas, 

levando meu conhecimento para outras pessoas etc. Farmácia me permitiria alcançar meus 

objetivos estando alinhado com minha personalidade. 

Entretanto, parece que os dilemas não acabam quando se escolhe um curso, pois depois 

que você ingressa no mesmo, começa a perceber que existe outro dilema a enfrentar, escolher 

uma área de atuação, pois assim como em muitos outros cursos, o mesmo ocorre em Farmácia.  

Há um “leque” de opções a escolher, o que não é fácil, pois cada uma possui suas 

particularidades. Ainda não posso dizer que vou atuar com certeza na área x ou y, pois ainda há 

muita “estrada” pela frente, mas hoje, o que tem chamado minha atenção é a área de 

cosmetologia, pois posso desenvolver formulações cosméticas, coordenar e realizar estudos, 

ajustar as concentrações das matérias primas e substâncias ativas quando assim precisar, 

gerenciar laboratório de produção cosmética, atuar no controle e qualidade de cosméticos etc.  
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Ou seja, essa área é a “menina dos meus olhos” no momento, pois além de ser 

interessante, já que traz em sua essência a manipulação de fármacos, que é a “alma” da 

Farmácia, e ainda me permite escolher várias áreas específicas em que eu poderia atuar.  

Como me vejo daqui 15 anos? Isto é uma pergunta capciosa, pois com o Covid-19, 

não estou conseguindo me enxergar nem daqui um ano. Brincadeiras à parte, realmente é uma 

pergunta complexa de se responder, pois gostaria de me ver sendo dona de uma farmácia de 

manipulação, uma clínica de estética, ou ao menos trabalhando em uma corporação 

internacional como responsável técnica do departamento de cosmetologia, pois mais do que 

permitir ter uma vida financeira estável, isto me possibilitaria trabalhar com algo que eu gosto, 

algo que me faria levantar todos os dias para ir ao trabalho pensando que vou fazer algo porque 

gosto e não somente porque preciso. 

 O interessante de escolher um curso na área da saúde é que este não permite 

somente o seu engrandecimento pessoal, mas também permite contribuir de uma certa forma 

para a sociedade, seja sendo um farmacêutico, médico, enfermeiro, odontologista etc. A maioria 

deles de uma forma ou de outra contribui para sociedade.   

No cenário do Covid-19 que estamos vivendo na atualidade, estamos percebendo isto 

claramente, pois todos foram convocados a ajudar. Isto me orgulha, pois mostra para a 

sociedade que a profissão que escolhi pode trazer um benefício para outras pessoas.  

No entanto, perguntar como um profissional da saúde poderia contribuir para ter uma 

sociedade mais igualitária é complexo de responder, pois igualdade está relacionado com a 

possibilidade de todos terem de forma equivalente as mesmas condições humanas de vida, tendo 

acesso à saúde, educação, moradia etc. da mesma forma.  

Então, dificilmente uma área sozinha, como a área da saúde, vai permitir existir uma 

sociedade igualitária, mas vai contribuir para que isto possa acontecer quando estes 

profissionais puderem levar seu conhecimento a todos da mesma forma, sem discriminação, 

apoiando para pessoas doentes sejam curadas, medicamentos sejam distribuídos a quem precisa, 

tratamentos sejam realizados para todos necessitados de forma justa. E como farmacêutico, 

poderíamos contribuir para uma sociedade mais justa a partir do momento que conseguíssemos 

produzir remédios a custos acessíveis para todos. 
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SULFADIAZINA  

 

Neste texto irei abordar sobre os seguintes tópicos: motivos por ter escolhido o curso 

de farmácia, área de atuação que me interessa, como me vejo daqui 15 anos e como posso 

contribuir como uma profissional da saúde para uma sociedade mais igualitária. 

Seguindo a ordem, eu escolhi o curso de Farmácia por conta das amplas áreas de 

atuação que o curso possui e pelo reconhecimento que vem adquirindo ao longo dos tempos. 

Além de ambos motivos, sempre tive afinidade com as matérias de química, biologia e 

matemática, logo, escolhi um curso que mesclasse as minhas afinidades e competências. 

Sobre a área de atuação, tenho um grande interesse pela área de Análises Clínicas. 

Depois de obviamente ter feito uma especialização, estar atuando em um laboratório e em um 

local que me sinto à vontade. 

Se passando 15 anos eu me enxergo já graduada, tenho um interesse em fazer 

mestrado, então acredito que nesse período eu esteja terminando e possivelmente atuando na 

minha área desejada. Além desses, tenho um grande interesse de iniciar e ajudar em projetos 

voltados para a área da saúde, logo, daqui 15 anos acredito que já tenha feito pelo menos um. 

Todo profissional da saúde tem como objetivo cuidar e oferecer seus conhecimentos 

em prol da sociedade. Então, para contribuir com uma sociedade igualitária, eu realizaria um 

dos meus desejos citados no parágrafo anterior, um projeto com o intuito principal de 

atendimento e apoio às comunidades carentes. 

Nesse projeto teriam outros profissionais de outras áreas da saúde, uma equipe 

completa e com grande apreço ao projeto. Com isso, poderíamos levar nossos conhecimentos 

às comunidades e cidadãos que não possuem fácil acesso, ou que não possuem acesso nenhum 

aos cuidados básicos de saúde. Além disso, o projeto seria uma resistência a todo descaso que 

vivenciamos, utilizaríamos dele para pressionar nossos governantes a fazer mais pelas 

comunidades excluídas da sociedade e com isso ir vencendo aos poucos essa desigualdade 

social. 

Conclui-se que, o que me fez escolher o curso foi seu reconhecimento e a vasta área 

de atuação, na qual a que me interesso é Análises Clínicas. É um ótimo curso e daqui anos me 

vejo atuando nele. E espero que possa realizar meus desejos para assim ajudar dando o melhor 

para a sociedade como uma profissional da saúde. 
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SULFATO FERROSO 

 

Bom, no ano de 2018, quando me formei no Instituto Federal Norte de Minas Gerais - 

Campus Arinos, eu não sabia qual faculdade iria fazer. Então fiquei o ano de 2019 parado e/ou 

pensando em qual faculdade mais me agradava, pois eu estava confuso e não sabia qual 

profissional eu queria ser.  

Sendo bem sincero eu escolhi o curso de Farmácia porque eu tenho uma afinidade por 

química e quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer Farmácia ela me disse que seria 

uma boa opção e que eu poderia trabalhar no hospital. Mas como eu era bem leigo sobre as 

áreas de atuação do farmacêutico não sabia que tinha tantas opções no mercado como, por 

exemplo, Farmácia Magistral, Farmácia Clínica, Farmácia Hospitalar e entre várias outras 

áreas. 

Hoje, dia 08/05/2020, o que eu tenho em mente sobre áreas de atuação do farmacêutico 

a que me encanta mais é a de Farmácia Hospitalar, mas não sei explicar o porquê da escolha, 

não sei se foi por causa do que minha mãe disse ou se foi por causa que eu não sabia que tinha 

tantas outras áreas para um farmacêutico atuar. 

Futuramente, eu acredito ter acertado na área de atuação e que eu não mude de ideia, 

pois daqui 15 anos desejo ser um ótimo farmacêutico hospitalar e que eu tenha bastante 

responsabilidade e também aguardo ter um salário justo.  

Dependendo de mim como um profissional da saúde espero que eu seja um exemplo 

para as próximas gerações e que eu possa contribuir para formar uma sociedade igualitária 

atendendo todos os pacientes de forma igual sem discriminar ninguém pela raça, cor, gênero e 

entres outras coisas. 
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VALPROATO DE SÓDIO  

 

A princípio, durante todo o ensino médio, a minha ideia sempre foi cursar alguma coisa 

relacionado a área da saúde. Após a conclusão do ensino médio me vi em uma escolha difícil a 

ser tomada, afinal era muito nova e precisava escolher o que faria pelo resto da vida.  

Depois de fazer algumas pesquisas e ir em algumas feiras de profissões descobri que 

o curso de farmácia é um tanto quanto dinâmico. Então, comecei um curso de auxiliar de 

farmácia, de primeira por ser uma boa área para ingressar no mercado de trabalho. Porém, com 

o caminhar do curso fui me encantando e descobrindo afinidades com a área, e então decidi que 

era isso que queria cursar.  

Um dos fatores que me fez escolher esse curso foi o de abranger duas áreas do 

conhecimento pelos quais sempre fui apaixonada, que são, química e biologia. Outra coisa que 

me chamou atenção foram as diversas áreas de atuação que um farmacêutico pode atuar, tirando 

aquela conclusão precipitada de que um farmacêutico atua apenas atrás de um balcão. 

Sempre fui muito ligada a filmes e séries de investigação criminal e aquilo sempre me 

chamou muita atenção. De início achei que era apenas aquelas curiosidades de criança que todos 

temos, mas com o passar dos anos, e agora ao entrar na faculdade, redescobri que a área que 

mais me encanta realmente é da perícia criminal e é isso que quero seguir ajudando a solucionar 

crimes com total imparcialidade. 

Enfim, espero daqui há alguns anos estar concursada e exercendo meu papel de perita 

criminal e da melhor forma possível, não apenas como profissional da área da saúde, mas 

também como ser humano, ajudando e auxiliando quem mais necessitar. E como farmacêutica 

mesmo que não exercendo o papel quero poder ajudar passando meus conhecimentos à frente 

fazendo com que outras pessoas também se encantem pela área assim como eu. 
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VERAPAMIL, CLORIDRATO 

 

Apesar de muitos acreditarem no meu sonho, posso dizer que dei o primeiro passo para 

ele se realizar. Hoje me vejo como: “futura farmacêutica”. 

No entanto, o curso de Farmácia para mim vem como uma grande oportunidade de me 

aperfeiçoar mais, me identifico muito. Sou balconista em drogaria e já tenho um bom 

conhecimento, uma boa experiência. Logo depois de formada quero dar continuidade na minha 

área.  

Portanto, penso que a responsabilidade é grande, e que existem alguns obstáculos a 

serem vencidos. Sei também que, daqui alguns anos, serei um profissional da saúde, 

melhorando, desenvolvendo formas, prestando assistência e bem estar a população. 

 Enfim, quero contribuir com meus conhecimentos de uma forma ampla a todos os meus 

clientes, ajudar da melhor forma possível a quem precise e ser reconhecida pelo meu excelente 

trabalho e profissionalismo, visando minha equipe e à todos. 
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