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EDUCAÇÃO
FARMACÊUTICA:
empresas que fazem,
ensinando
Equilibra aposta no despertar do desejo de aprender.

Em 2003, a farmacêutica
Maristela Andruski, proprietária
de uma farmácia de manipulação, em Curitiba, havia 14 anos,
sentiu enorme diﬁculdade para
contratar auxiliares. O obstáculo
foi uma iluminação para a farmacêutica criar, no mesmo ano, na

su, todos eles credenciados
pelo Conselho Federal de
Farmácia (CFF). Os cursos
estão focados na capacitação, atualização, educação
continuada e formação.
VIVÊNCIA - Segundo
Maristela, tanto os cursos

Laboratório magistral para farmacêuticos alunos da Equilibra Instituto, em Curitiba

capital paranaense, a Equilibra
Instituto, voltada exclusivamente para a capacitação e formação
de auxiliares nas áreas Magistral
e Homeopática.
Em menos de dois anos, o
instituto ampliou as suas atividades para a formação de farmacêuticos. Atualmente, promove
cursos de especialização lato sen-
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destinados aos farmacêuticos, quanto os de formação
de auxiliares, dirigidos aos
colaboradores, têm como característica oferecer aos proﬁssionais a vivência prática
dos problemas e soluções
encontrados nos diversos
setores da farmácia e da indústria cosmética, para que
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Farmacêutica Maristela Andruski: falta de
proﬁssionais qualiﬁcados para atuar em sua
farmácia a levou a criar a Equilibra Instituto

estes possam atualizar-se com
as novas técnicas e conceitos,
e resolver com mais facilidade
possíveis os problemas com que
se deparam.
“Nossa preocupação com a
prática proﬁssional está reﬂetida
nos nossos cursos de pós-graduação, que exigem dos alunos
a apresentação de trabalhos de
conclusão, com temas voltados
para a aplicação prática, padronização de processos, estudos
de estabilidade, acompanhamento farmaco-terapêutico, entre outros“, completa a Diretora
do Instituto, Maristela Andruski.
O bom nível dos trabalhos
conclusivos apresentados pelos
alunos da Equilibra tem chamado a atenção dos professores.
Neste semestre, por exemplo, o
destaque ﬁcou para os artigos
de padronização do processo de
obtenção de peróxido de carbamida, muito utilizado em farmácias que atendem formulações
para odontologia, e o de atenção
farmacêutica em farmácias de
manipulação. Os trabalhos estão
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“Até hoje, se tenho alguma dúvida, ligo para a Equilibra e sou
prontamente atendida. Eles são
como uma família”, compara.
ESPECIALIZAÇÃO - A preocupação com o aprendizado
prático faz com que os cursos de
especialização oferecidos pela
Equilibra nas áreas de Farmácia
Magistral, Farmácia Homeopática, Farmácia Hospitalar, Farmacologia Aplicada e Cosmetologia
sejam um dos grandes destaques
do Instituto.
Na área da Cosmetologia,

ção em Cosmetologia da Equilibra e da ABC”, comemora Maristela Andruski.
O DESPERTAR DO DESEJO
DE APRENDER - A Farmacêutica
Lisiane Lange da Silva começou
no instituto como monitora de
um dos cursos de Cosmetologia,
em 2004. No ano seguinte, cursou especialização em Farmacologia Aplicada, também, no Instituto, e, na seqüência, assumiu a
sua primeira turma de auxiliares
para atuar como professora. “A
Equilibra desperta no aluno o
desejo de aprender. O corpo docente é bom e estamos sempre
aprendendo com proﬁssionais
de diversas partes do País. Nosso trunfo é saber aliar, com maestria, teoria e prática”, destaca
Lisiane.
Além da ABC, outra parceria de sucesso foi ﬁrmada entre
a Equilibra e a Anfarmag-PR (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais). A parceria, que
encerra-se em dezembro deste
ano, foi responsável desde janeiro de 2004 pela promoção de todos os cursos de educação continuada da Anfarmag, Regional do

por exemplo, a Equilibra ﬁrmou
parceria com a ABC (Associação
Brasileira de Cosmetologia) e já
está na terceira turma do curso
de atualização neste segmento.
“Em março de 2007, iniciaremos
a primeira turma de especializa-

Paraná. A parceria vem contribuindo para a atualização de farmacêuticos e colaboradores das
farmácias magistrais do Estado.
“Nosso slogan é teoria e prática
na dose certa”, ﬁnaliza Maristela
Andruski.

Aula de cálculo

disponíveis para leitura no site da
Equilibra (www.equilibra.com.
br).
Juliana Batista Prette, uma
das autoras do trabalho sobre
atenção farmacêutica, viajou, durante um ano e meio, da cidade
de Maracaju (MS) para Curitiba,
para cursar a especialização em
Farmácia Magistral na Equilibra.
“Trabalho numa farmácia em Maracaju e a proprietária tem uma
amiga que mora, em Curitiba, e
freqüentava o curso na Equilibra.
Entramos no site para pesquisar
e resolvi me especializar”, conta
Juliana.
Para redigir seu trabalho de
conclusão de curso sobre atenção farmacêutica, Juliana contou
com a colaboração de 20 pessoas de Maracaju que, até hoje, seguem à risca o programa focado,
principalmente, em pressão arterial e diabetes. “Os serviços de
saúde, por aqui, são precários.
Então, as pessoas gostam desta
atenção e acabam sendo assíduas”, explica Juliana Prette.
A farmacêutica destaca o
fato de o instituto incentivar e
transmitir segurança ao proﬁssional para que ele possa trabalhar com excelência na área.
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