PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
(Como fazer?)
O Relatório de estágio é o documento que comprova formalmente o
cumprimento do Estágio Curricular Supervisionado e que serve como um dos
instrumentos de avaliação. O relatório não deve ser uma mera coletânea de
formulações e processos, mas deve refletir a sua interação com o ambiente de
trabalho, suas satisfações, dificuldades e auxiliar o estagiário a consolidar o
aprendizado prático.
Com a finalidade de padronizar e facilitar a elaboração do relatório, a
Supervisão de Estágio elaborou um modelo, que deve ser rigorosamente seguido. Não
serão aceitos relatórios fora desse padrão e fora dos prazos estipulados. Se houver
dúvida quanto ao seu preenchimento e formatação, procurar a Supervisão de Estágio
para solucioná-las, com tempo hábil para as alterações.
O relatório deverá ser entregue impresso ao Núcleo de Estágio, redigido na
ortografia oficial, digitado em espaço duplo, fonte ARIAL tamanho 12, em folha de
papel branco formato A4 (210 x 297mm), numeradas no ângulo superior direito, com
margens superior e esquerda de 3 (três) centímetros e margens inferior e direita de 2
(dois) centímetros.
O relatório deverá conter as seguintes subdivisões, detalhadas abaixo:
I-

Capa

II-

Folha de rosto

III-

Identificação do local e período do estágio

IV-

Sumário

V-

Objetivo do estágio

VI-

Descrição do local de estágio

VII-

Descrição detalhada de todas atividades realizadas durante o estágio

VIII-

Considerações pessoais sobre o estágio

IX-

Referências Bibliográficas
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I – Capa
Formato:
Logo da Faculdade de Jaguariúna (FAJ) ; Faculdade de Jaguariúna e Curso de Farmácia
(fonte ARIAL 20 maiúscula centralizado); título do trabalho: Relatório de Estágio
Obrigatório Supervisionado em .....(colocar onde é o estágio: drogaria, indústria,
farmácia, laboratório de análises clínicas, etc)- fonte Arial 20 centralizado; Nome
completo do aluno, RA, colocar local (Jaguariúna) e o ano de realização (fonte Arial 16
centralizado). Margens superior e esquerda de 3 (três) centímetros e margens inferior
e direita de 2 (dois) centímetros.

FACULDADE JAGUARIÚNA
CURSO DE FARMÁCIA

Relatório de Estágio Obrigatório
Supervisionado em Drogaria

Nome do aluno
RA: 080044
Jaguariúna, 2015

II- Folha de rosto
Formato:
Logo da Faculdade de Jaguariúna (FAJ) ; Faculdade de Jaguariúna e Curso de Farmácia
(fonte ARIAL 20 maiúscula centralizado); título do trabalho: Relatório de Estágio
Obrigatório Supervisionado em .....(colocar onde é o estágio: drogaria, indústria,
farmácia, laboratório de análises clínicas, etc)- fonte Arial 20 centralizado; Fonte Arial
16 centralizado para o restantes dos campos: Local do estágio (nome da empresa),
Área do estágio (colocar apenas se é em atenção farmacêutica ou outra área da área
farmacêutica -não colocar se é em Drogaria, Indústria, etc), Supervisor de estágio,
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professor orientador de estágio e coordenador do curso de Farmácia, Nome do aluno,
RA , local (Jaguariúna) e ano da realização . Digitar nome do supervisor, Registro no
conselho de classe do supervisor de estágio, professor orientador e coordenador do
curso de farmácia e deixar um espaço para assinatura dos mesmos. Margens superior
e esquerda de 3 (três) centímetros e margens inferior e direita de 2 (dois) centímetros.

FACULDADE JAGUARIÚNA
CURSO DE FARMÁCIA
Relatório de Estágio Obrigatório
Supervisionado em Drogaria
Local do estágio:
Área do estágio: Atenção farmacêutica ou outra área da
área farmacêutica (escolher a opção correta)
Supervisor do estágio (nome e assinatura):
Registro no conselho de classe do supervisor de estágio:
Professor orientador do estágio (nome e assinatura):
Coordenador do Curso de Farmácia (nome e assinatura):

Nome do aluno
RA: 080044

Jaguariúna, 2015

III- Identificação do local e período de estágio

Formato:
Logo da Faculdade de Jaguariúna (FAJ) ; Faculdade de Jaguariúna e Curso de Farmácia
(fonte ARIAL 20 maiúscula centralizado). Fonte Arial 16 centralizado para o restante
dos campos: Nome da empresa, Endereço da empresa; telefone da empresa; Início e
término do estágio, total de horas, local (Jaguariúna) e ano de realização. Margens
superior e esquerda de 3 (três) centímetros e margens inferior e direita de 2 (dois)
centímetros.
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FACULDADE JAGUARIÚNA
CURSO DE FARMÁCIA

Nome da empresa:
Endereço da empresa:
Telefone da empresa:

Início do estágio:
Término do estágio:
Total de horas:

Jaguariúna
2015

IV- Sumário (de acordo com a Norma da ABNT- NBR 6027:2002)

V- Objetivo do estágio

VI- Descrição do local de estágio

Drogaria
1. Histórico da Drogaria.
2. Descrição das instalações físicas da Drogaria (quais setores/ salas
existentes) e a função de cada um dentro da Drogaria.
3. Funcionários da Drogaria com a função desempenhada por cada um.
4. Atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e consulta
farmacêutica (definir o que são atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica utilizando um ou mais livros
referência;

descrever

como

é

feita

a

atenção

farmacêutica,

acompanhamento farmacoterapêutico e consulta farmacêutica (se não
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forem feitas, registrar este dado); montar 3 prescrições com pelo menos 3
medicamentos, analisando as possíveis interações medicamentosas.
5. Normas de higiene (local e funcionários)- Destacar quais são as normas de
higiene da Drogaria e qual a legislação que estabelece as normas.
6. Verificação de pressão arterial e temperatura- Descrever como é feita na
drogaria, e em que situações, quais as condutas em caso de alterações.
7. Medicamentos controlados (definir o que são psicotrópicos utilizando um
ou mais livros referência, citar 5 psicotrópicos dispensados na drogaria, e
identificar como são armazenados, dispensados, transportados, etc).
8. Procedimentos operacionais padrão (definir o que são procedimentos
operacionais padrão utilizando um ou mais livros referência, e citar 2 POPs
da drogaria, fazendo um breve resumo de cada um).
9. Sistema de compras ( citar como são comprados os medicamentos)
10. Estoque (explicar como são estocados os medicamentos e como é feito o
controle de estoque
11. Sistema de convênios (descrever se a drogaria tem convênios com
empresas/ instituições)

Farmácia de Manipulação alopática (se manipula apenas alopatia)

1. Histórico da Farmácia.
2. Descrição das instalações físicas da Farmácia (quais setores/ salas existentes) e
a função de cada um dentro da Farmácia
3. Funcionários da Farmácia com a função desempenhada por cada um.
4. Atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e consulta
farmacêutica (definir o que são atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica utilizando um ou mais livros
referência; descrever como é feita a atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica (se não forem feitas, registrar este
dado); montar 3 prescrições com pelo menos 3 medicamentos, analisando as
possíveis interações medicamentosas.
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5. Normas de higiene (local e funcionários)- Destacar quais são as normas de
higiene da Farmácia e qual a legislação que estabelece as normas.
6. Medicamentos controlados (definir o que são psicotrópicos utilizando um ou
mais livros referência, citar 5 psicotrópicos dispensados na drogaria, e
identificar como são armazenados, dispensados, transportados, etc).
7. Tratamento da água utilizada nas preparações (Descrever a forma de
tratamento da água, utilizando também um livro como referência)
8. Procedimentos operacionais padrão (definir o que são procedimentos
operacionais padrão utilizando um ou mais livros referência, e citar 2 POPs da
farmácia, fazendo um breve resumo de cada um).
9. Sistema de compras ( citar como são compradas as matérias primas)
10. Estoque (explicar como são estocados os medicamentos e como é feito o
controle de estoque)
11. Sistema de convênios (descrever se a drogaria tem convênios com empresas/
instituições)
12. Descrição da rotina de manipulação (identificar quais preparações são feitas na
farmácia: géis, xampus, soluções, cremes, loções, cápsulas, xaropes, etc e
descrever detalhadamente a manipulação de uma preparação de cada tipo)
Farmácia de Manipulação homeopática (apenas manipula Homeopatia/ florais)
1. Histórico da Farmácia.
2. Descrição das instalações físicas da Farmácia (quais setores/ salas existentes) e
a função de cada um dentro da Farmácia
3. Funcionários da Farmácia com a função desempenhada por cada um.
4. Atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e consulta
farmacêutica (definir o que são atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica utilizando um ou mais livros
referência; descrever como é feita a atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica (se não forem feitas, registrar este
dado); montar 3 prescrições com pelo menos 3 medicamentos, analisando as
possíveis interações medicamentosas.
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5. Normas de higiene (local e funcionários)- Destacar quais são as normas de
higiene da Farmácia e qual a legislação que estabelece as normas.
6. Tratamento da água utilizada nas preparações (Descrever a forma de
tratamento da água, utilizando também um livro como referência)
7. Procedimentos operacionais padrão (definir o que são procedimentos
operacionais padrão utilizando um ou mais livros referência, e citar 2 POPs da
farmácia, fazendo um breve resumo de cada um).
8. Sistema de compras ( citar como são compradas as matérias primas)
9. Estoque (explicar como são estocados os medicamentos e como é feito o
controle de estoque)
10. Sistema de convênios (descrever se a drogaria tem convênios com empresas/
instituições)
11. Descrição técnica do preparo e das matérias primas utilizadas na manipulação
de

medicamentos

homeopáticos

nas

escalas

decimal,

centesimal,

cinquentamilesimal, e dos métodos utilizados (Hahnemanniano, Korsakoviano,
entre outros): géis, xampus, soluções, cremes, tinturas-mãe, glóbulos, óvulos,
papéis, etc
12. Descrição técnica do preparo e das matérias primas utilizadas na manipulação
de de Florais (Bach, Minas, Califórnia, Hawaii, etc.)

Farmácia de Manipulação alopática e homeopática (se manipula tanto alopatia como
homeopatia e florais)
1. Histórico da Farmácia.
2. Descrição das instalações físicas da Farmácia (quais setores/ salas existentes) e
a função de cada um dentro da Farmácia
3. Funcionários da Farmácia com a função desempenhada por cada um.
4. Atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e consulta
farmacêutica (definir o que são atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica utilizando um ou mais livros
referência; descrever como é feita a atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica (se não forem feitas, registrar este
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dado); montar 3 prescrições com pelo menos 3 medicamentos, analisando as
possíveis interações medicamentosas.
5. Normas de higiene (local e funcionários)- Destacar quais são as normas de
higiene da Farmácia e qual a legislação que estabelece as normas.
6. Medicamentos controlados (definir o que são psicotrópicos utilizando um ou
mais livros referência, citar 5 psicotrópicos dispensados na drogaria, e
identificar como são armazenados, dispensados, transportados, etc).
7. Tratamento da água utilizada nas preparações (Descrever a forma de
tratamento da água, utilizando também um livro como referência)
8. Procedimentos operacionais padrão (definir o que são procedimentos
operacionais padrão utilizando um ou mais livros referência, e citar 2 POPs da
farmácia, fazendo um breve resumo de cada um).
9. Sistema de compras ( citar como são compradas as matérias primas)
10. Estoque (explicar como são estocados os medicamentos e como é feito o
controle de estoque)
11. Sistema de convênios (descrever se a drogaria tem convênios com empresas/
instituições)
12. Descrição da rotina de manipulação (identificar quais preparações são feitas na
farmácia: géis, xampus, soluções, cremes, loções, cápsulas, xaropes, etc e
descrever detalhadamente a manipulação de uma preparação de cada tipo)
13. Descrição técnica do preparo e das matérias primas utilizadas na manipulação
de

medicamentos

homeopáticos

nas

escalas

decimal,

centesimal,

cinquentamilesimal, e dos métodos utilizados (Hahnemanniano, Korsakoviano,
entre outros): géis, xampus, soluções, cremes, tinturas-mãe, glóbulos, óvulos,
papéis, etc
14. Descrição técnica do preparo e das matérias primas utilizadas na manipulação
de de Florais (Bach, Minas, Califórnia, Hawaii, etc.)
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Farmácia Hospitalar
1. Breve histórico do hospital e da farmácia
2. Descrição das instalações físicas da Farmácia (quais setores/ salas
existentes)
3. Funcionários da Farmácia com a função desempenhada por cada um
4. Estoque de medicamentos, correlatos, germicidas (descrever como é feita a
organização do estoque, qual a classificação e codificação adotada; como é
feito o controle de estoque, sistema de compras)
5. Medicamentos controlados (definir o que são psicotrópicos utilizando um
ou mais livros referência, citar 5 psicotrópicos dispensados na drogaria, e
identificar como são armazenados, dispensados, transportados, etc).
6. Sistema de dispensação de medicamentos (descrever como ocorre o
recebimento de prescrições e requisições, como é feita a dispensação de
prescrições e requisições, a conferência das prescrições pelo farmacêutico)
7. Farmácia Satélite (descrição da área física a das atividades desenvolvidas)
8. Central de Diluição de germicidas (Descrição da área física e das atividades
desenvolvidas)
9. Central de Misturas Intra Venosas (Descrição da área física e das atividades
desenvolvidas)
10. Normas de higiene (local e funcionários)- Destacar quais são as normas de
higiene e qual a legislação que estabelece as normas.
11. Procedimentos operacionais padrão (definir o que são procedimentos
operacionais padrão utilizando um ou mais livros referência, e citar 2 POPs
da farmácia, fazendo um breve resumo de cada um).
12. Descrição das diversas Comissões Hospitalares que o farmacêutico participa
(quais periodicidades das reuniões, funcionamento básico)

Farmácia no SUS (Sistema Único de Saúde)
1. Breve histórico do estabelecimento de saúde e da farmácia
2. Descrição das instalações físicas da Farmácia (quais setores/ salas
existentes) e a função de cada um dentro da Farmácia
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3. Funcionários da Farmácia com a função desempenhada por cada um
4. Assistência Farmacêutica na atenção básica (Descrever o que é Assistência
farmacêutica utilizando um ou mais livros, e citar como a Farmácia se insere
na assistência farmacêutica na atenção primária, descrevendo como é
realizado na farmácia: seleção, aquisição, distribuição, armazenagem e
dispensação de medicamentos)
5. Atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e consulta
farmacêutica (definir o que são atenção farmacêutica, acompanhamento
farmacoterapêutico e consulta farmacêutica utilizando um ou mais livros
referência;

descrever

como

é

feita

a

atenção

farmacêutica,

acompanhamento farmacoterapêutico e consulta farmacêutica (se não
forem feitas, registrar este dado); montar 3 prescrições com pelo menos 3
medicamentos, analisando as possíveis interações medicamentosas.
6. Normas de higiene (local e funcionários)- Destacar quais são as normas de
higiene da Drogaria e qual a legislação que estabelece as normas.
7. Medicamentos controlados (definir o que são psicotrópicos utilizando um
ou mais livros referência, citar 5 psicotrópicos dispensados na drogaria, e
identificar como são armazenados, dispensados, transportados, etc).
8. Procedimentos operacionais padrão (definir o que são procedimentos
operacionais padrão utilizando um ou mais livros referência, e citar 2 POPs
da drogaria, fazendo um breve resumo de cada um).
9. Estoque (explicar como são estocados os medicamentos e como é feito o
controle de estoque
10. Citar medicamentos estratégicos, se houver.
11. Descrever comissão de Farmacoterapia quando houver

Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas

1) Breve histórico do laboratório
2) Funcionários do Laboratório com a função desempenhada por cada um
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3) Descrição das instalações físicas (quais setores/ salas existentes) e da
logística da Área de Atendimento ao Cliente (recepção, coleta de materiais,
identificação de amostras, triagem e mapas de trabalho)
4) Descrição das instalações físicas (quais setores/ salas existentes) e da
logística da Área Técnica – Setores de Bacteriologia; Bioquímica; Controle
de Qualidade;

Hematologia; Hormônios; Imunologia; Parasitologia;

Sorologia; Toxicologia; Urinálise.
5) Descrição das instalações físicas (quais setores/ salas existentes) e da
logística da Área de Lavagem e Esterilização, incluindo métodos de
esterilização e espurgo.
6) CPD – Digitação e Emissão de Laudos (descrever programas e softwares de
digitação dos resultados e formas de identificação dos pacientes)
7) Conferência

e

Entrega

de

Resultados

(descrever

e

discutir

a

confidencialidade)
8) Arquivo morto (descrever como é feito o arquivamento de amostras e
laudos)
Indústria de Medicamentos, Cosméticos, Alimentos ou Bebidas
1) Breve histórico da indústria
2) Caracterização da unidade: descrição física do local (planta física) com os
diversos departamentos (Almoxarifado, produção, administrativo, etc).
3) Organograma (organização da empresa, desde o superior ao inferior)
4) Relação dos produtos com as quais a empresa trabalha
5) Controle de Qualidade físico-químico da matéria-prima em processo e do
produto acabado (citar literatura de referência com a conceituação sobre o
tema e descrever a forma como isto é realizado na empresa)
6) Controle de Qualidade microbiológico da matéria-prima em processo e do
produto acabado (citar literatura de referência com a conceituação sobre o
tema e descrever a forma como isto é realizado na empresa)

Curso de Farmácia - Faculdade Jaguariúna – Rod. Dr. Gov. Adhemar Pereira de Barros, Km 127 Jaguariúna/SP.

7) Procedimentos operacionais padrão (definir o que são procedimentos
operacionais padrão utilizando um ou mais livros referência, e citar 2 POPs da
indústria, fazendo um breve resumo de cada um).
8) Ordem de Fabricação (definir o que é a ordem de fabricação e descrever a
forma como isto é realizado na empresa ).
9) Amostragem: (citar literatura de referência com a conceituação sobre o tema e
descrever a forma como isto é realizado na empresa)
10) Embalagem primária e secundária com todas as informações necessárias (citar
literatura de referência com a conceituação sobre o tema e descrever a forma
como isto é realizado na empresa).
11) Garantia de qualidade (citar literatura de referência com a conceituação sobre
o tema e descrever a forma como isto é realizado na empresa)
12) Propaganda e marketing da empresa (descrever as estratégias de marketing)
13) Farmacovigilância, Serviço de Atendimento aos Clientes (SAC) e SIM (Sistema
de Informação sobre Medicamentos)- (citar literatura de referência com a
conceituação sobre o tema e descrever a forma como isto é realizado na
empresa)
14) Pesquisa clínica (citar literatura de referência com a conceituação sobre o tema
e descrever a forma como isto é realizado na empresa)
15) Registro de medicamentos (citar literatura de referência com a conceituação
sobre o tema e descrever a forma como isto é realizado na empresa)

Laboratório de Pesquisa
1) Breve histórico da instituição e do Laboratório
2) Instalações físicas (setores/ salas existentes)
3) Equipamentos presentes
4) Profissionais que fazem parte do Laboratório
5) Área de pesquisa do Laboratório
6) Descrição das técnicas experimentais realizadas (reagentes, amostras
biológicas)
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7) Descrição de 2 pesquisas realizadas e publicadas pelo grupo de trabalho (fazer
pequeno resumo da pesquisa)
8) Eventos/ congressos que a equipe do laboratório participou/ organizou
9) Atividades de extensão que o Laboratório realiza.
10) Realização de iniciação científica, estágios e trabalhos de TCC realizados no
laboratório.
11) Biossegurança (citar literatura de referência com a conceituação sobre o tema
e descrever a forma como isto é aplicado no Laboratório)
12) Ética em pesquisa (citar literatura de referência com a conceituação sobre o
tema e descrever a forma como isto é aplicado no Laboratório)

VII- Descrição DETALHADA de todas as atividades realizadas durante o estágio
(identificar a(s) área(s) dentro do estabelecimento onde foi realizado o estágio,
descrever DETALHADAMENTE a rotina diária do estágio e todas as atividades
desempenhadas - mínimo 2 páginas de descrição)

VIII. Considerações pessoais sobre o estágio
Fazer uma análise crítica do estágio, as dificuldades, os pontos positivos e
negativos, os aprendizados importantes e a contribuição para sua vida profissional.

IX- Referências Bibliográficas (descrever as fontes consultadas para a realização do
Relatório de acordo com as Normas ABNT)
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