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Prática Hospitalar no Brasil  

 
Em nenhuma parte do setor saúde é tão evidente a necessidade de 

infraestrutura para a atenção diária aos pacientes e a problemática relacionada com 

os medicamentos como na rede hospitalar.  

A importância dos serviços de saúde é indiscutível e estes constituem, ao lado 

de uma série de outros serviços, fator de extrema relevância para a qualidade de vida 

da população, representando preocupação de todos os gestores do setor, devido à 

natureza das práticas de assistência nele desenvolvidas, ou ainda pela totalidade dos 

recursos que são por eles absorvidos (GOMES & REIS, 2003). 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) vem demonstrando preocupação 

crescente com a qualidade nas instituições hospitalares, explícita por meio da 

divulgação do Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar; da criação da 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), além de outras ações vinculadas a 

programas de gestão da qualidade. (OSÓRIO-DE-CASTRO & CASTILHO, 2004). 

 O cenário hospitalar brasileiro é constituído por 6.449 hospitais sendo, 5.203 

com mais de 20 leitos. Porém, um dos dados preocupantes ressalva que em 25% 

destes, 5.203 hospitais o farmacêutico hospitalar não está presente.(OSÓRIO-DE-

CASTRO & CASTILHO, 2004). 

São poucos os dados que forneçam maiores informações sobre as condições 

de trabalho destes profissionais. A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar 

(SBRAFH), sendo uma entidade profissional mesmo contando com o pequeno 

número de 1211 associados (dados referentes a 09/11/2005) auxilia-nos com dados 

que podem ser utilizados para esboçar um perfil de distribuição destes profissionais. 

Verificamos que, 29% do total de associados estão no estado de São Paulo e a região 

sudeste concentra, 57% dos associados. 
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 No Brasil, pela sua dimensão continental, estado atual do sistema de saúde e 

características curriculares regionais, constatam-se situações extremas, ou seja, 

serviços estruturados e especializados, aprimorando-se para realizar a Atenção 

Farmacêutica (Atenfar) no hospital em seu sentido pleno, e hospitais que dispõem de 

um único farmacêutico que realiza, geralmente, apenas atividades burocráticas e 

administrativas.(GOMES & REIS, 2003). 

 Porém novos horizontes já estão sendo traçados para a Farmácia Hospitalar 

(FH).A Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), em vários documentos, afirmam a necessidade da introdução de 

novos paradigmas para a área da Farmácia, como o da Atenção Farmacêutica. Em 

1994, a 47ª Assembléia Mundial da Saúde, evoca aos Estados Membros, a busca da 

definição da função do farmacêutico na promoção e na aplicação da Política 

Farmacêutica Nacional, no marco da estratégia de saúde para todos de forma a 

aproveitar plenamente a competência técnica desse profissional em todos os níveis 

do sistema de atenção primária e, em particular, no desenvolvimento das Políticas 

Farmacêuticas Nacionais (OSÓRIO-DE-CASTRO & CASTILHO, 2004). 

 
Função Social do Hospital 

 
Historicamente, o hospital sofreu mudanças em várias direções. 

Sociologicamente, passou de lugar para se morrer para uma fonte de esperança. 

Legalmente, as obrigações do hospital agora incluem, maiores responsabilidades pela 

qualidade dos cuidados que presta. Tecnologicamente, tem sido o lugar privilegiado 

do desenvolvimento da medicina, resultando serviços de salvação e melhoramento da 

vida. Economicamente, o hospital responde pelos maiores custos dos cuidados de 
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saúde e, por isso, se está diminuindo a internação, com aumento dos serviços 

ambulatoriais e expandindo e formalizando o compromisso com a qualidade e com a 

satisfação do paciente.(CIPRIANO, 2004). 

 
A Organização Hospitalar 

 
Para um melhor entendimento da inserção da farmácia no complexo sistema 

hospitalar, deve-se salientar que diversos aspectos atuam administrativa e 

tecnicamente para justificar a importância do tema. As características das 

organizações hospitalares têm forte influência na estrutura e nas atividades 

desenvolvidas pela Farmácia Hospitalar. (CIPRIANO, 2004). 

Segundo a OMS, �o hospital é parte do sistema integrado de saúde, cuja 

função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde preventiva e curativa, 

incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um centro de 

formação para os que trabalham no campo da saúde e das pesquisas biossociais.� 

(CAVALINI &BISSON,2002; NETO, 2005) 

O hospital pode ser caracterizado de diversas maneiras, e vários aspetos 

foram encontrados na literatura. Porém para fins de elucidação, foram selecionados 

aqueles que serão aplicados para caracterização do hospital, neste estudo. 

O hospital é uma organização que tem características próprias que o 

diferenciam de outras instituições; com muitas áreas funcionais que são 

interdependentes e se inter-relacionam, necessitando um funcionamento eficiente de 

todos seus componentes de maneira a compor um todo e não um somatório de partes 

desagregadas. (TEIXEIRA, 1989). 
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Assistência Farmacêutica no Brasil 

 
 O I Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política de 

Medicamentos foi um marco na discussão dos medicamentos no Brasil. Realizado 

em Brasília, em 1988, nele foram lançadas as bases de uma proposta com os mesmos 

princípios do Sistema Único de Saúde � SUS, definido pela nova Constituição, a 

saber: universalidade, descentralização, equidade e hierarquização do atendimento. A 

partir dele, intensificou-se a discussão sobre um conceito de Assistência 

Farmacêutica (AF) capaz de orientar novas posturas profissionais e institucionais que 

procuravam se contrapor às ações desarticuladas e submissas aos interesses 

econômicos. Em seu documento, a �Carta de Brasília�, ficou estabelecido que esse 

novo conceito não poderia restringir-se ao binômio produção/distribuição, mas 

refletir um conjunto de procedimentos necessários à promoção, prevenção e 

recuperação da saúde no nível individual ou coletivo, centrado no medicamento. Um 

modelo ideal de AF deveria considerar como atividades inerentes à sua organização a 

pesquisa, produção, distribuição, armazenamento, prescrição, dispensação, entendida 

esta como ato essencial de orientação quanto ao uso adequado, e farmacovigilância 

do medicamento.Conseqüência deste movimento foi o aprofundamento das 

discussões sobre uma prática necessariamente articulada e articuladora de diferentes 

áreas e sobre a utilização do medicamento como expressão que transcende uma 

sucessão de eventos técnicos isolados � uma expressão da realidade política, social e 

cultural de uma população (ACURCIO, 2003). 

 Em 2002, segundo a ANVISA, existiam 15.831 medicamentos em 

comercialização no país, com um volume total de unidades de medicamentos 

comercializados no mercado varejista de 1.277.336.635, correspondendo a um 

volume financeiro de U$ 4.471.996.370,00. A estimativa do gasto público do 
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Ministério da Saúde destinado a medicamentos no ano de 2002 foi de U$ 

1.381.077.967,72, o que corresponde a R$ 4.047.801.415,59. (OPAS/OMS, 2005). 

 O medicamento, então, tem um papel fundamental como insumo estratégico 

para melhoria nas condições de saúde. Entretanto, a Assistência Farmacêutica visa 

transformar a concepção atualmente predominante sobre o medicamento, que 

valoriza principalmente o seu componente comercial e que reduz toda a ação, pública 

ou privada nessa área, às atividades de comprar e distribuir, em outra concepção que 

considere a natureza singular e especial do medicamento (LYRA JUNIOR, 2005). 

O documento que apresenta a estratégia de medicamentos da OMS para o 

período 2004-2007 (WHO, 2004) enfatiza a importância de se assegurar a imple-

mentação e o monitoramento das políticas nacionais de medicamentos 

(OPAS/OMS, 2005). 

No Brasil, desde o marco inicial em 1988, assistimos a várias 

transformações no campo das ciências farmacêuticas no tocante a AF, como a 

elaboração da Política Nacional de Medicamentos em 1998, a Lei dos Genéricos, 

em 1999 e outros grandes avanços programáticos para a área.Porém ainda presos 

a procedimentos centrados no medicamento, mas agora com grandes avanços 

para o Uso Racional dos Medicamentos, o desafio direciona a uma nova prática 

profissional centrada não apenas no medicamento, mas na ampliação dessa 

percepção para o paciente, compartilhando com o usuário a responsabilidade na 

assistência e promoção à saúde. 

 A Política Nacional de Medicamentos tem por objetivo assegurar os 

compromissos de governo e outras instâncias; garantir o acesso a medicamentos 

essenciais, principalmente para o atendimento de agravos prioritários de saúde da 
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população; garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos; e promover 

o uso racional dos medicamentos (OPAS/OMS, 2005). 

 Segundo a OMS, o acesso aos medicamentos está relacionado com a seleção 

racional, preços acessíveis, sistemas de financiamento sustentáveis e sistemas de 

medicamentos confiáveis (WHO, 2004).  

 O Uso Racional de Medicamentos compreende todas as áreas relacionadas 

com a seleção, armazenamento e o uso adequado dos medicamentos (VELÁSQUEZ, 

1999). Ainda segundo a OMS, o uso racional de medicamentos exige não apenas a 

prescrição do medicamento apropriado, mas também se o mesmo está disponível 

quando se necessita e a um valor que se possa pagar, além de ser prescrito na dose 

correta, a intervalos apropriados e durante o tempo conveniente, além de ser eficaz, 

com qualidade aceitável e inócuo. (FEFER, 1999). 

 Enquanto parte integrante das diretrizes fundamentais da Política Nacional de 

Medicamentos (PNM), a reorientação da Assistência Farmacêutica, deve ser 

considerada como uma das atividades prioritárias da assistência à saúde. Por ser de 

caráter sistêmico, não pontual e multiprofissional, não se restringe apenas a garantia 

do acesso aos medicamentos, segundo as necessidades da população, identificada 

com base em critérios epidemiológicos, mas também por ações que garantam sua 

qualidade, seu uso racional e contribuam para a resolutividade das ações de saúde. 

(DUPIM, 1999). 

 A partir dessa orientação, a organização da AF implica em promover a 

articulação necessária dos vários componentes ou etapas relacionadas à oferta dos 

medicamentos, nos três níveis de atenção à saúde que compreendem: a seleção, a 
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programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição, a prescrição e a 

dispensação (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Ciclo da Assistência Farmacêutica (adaptado de um consenso estabelecido pelo grupo 
técnico que assessora a ASSFARM/MS e a OPAS na área de medicamentos,1999) (SANTOS, 2001). 

 

 
A Assistência Farmacêutica Hospitalar 

 
 A Farmácia Hospitalar 

 
O desenvolvimento da Farmácia Hospitalar brasileira, teve seu marco inicial 

com a produção das sulfas em escala industrial pelos hospitais; e caracterizou-se 

pelos lucros advindos desta produção e pela necessidade de profissionalização. A 

partir de 1950, os serviços de farmácia das Santas Casas de Misericórdia e do 

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo passaram por uma importante 

fase de modernização e desenvolvimento para atender aos novos desafios, 

destacando-se, o excelente trabalho produzido pelos farmacêuticos Sylvio Cimino, e 

Cláudio Daffree (OSÓRIO-DE-CASTRO & CASTILHO, 2004). 
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O I Seminário sobre Farmácia Hospitalar, realizado pelo Ministério de 

Educação e Cultura, em Brasília, em 1982, foi um evento que marcou uma nova era 

para o desenvolvimento da Farmácia Hospitalar, considerando como estratégia 

importante para a promoção racional do uso dos medicamentos (CIPRIANO,2004). 

A construção e evolução da farmácia hospitalar no Brasil podem também ser 

demonstradas através da evolução de seus conceitos: 

 

�(NOGUEIRA, 1961) O serviço de farmácia nos hospitais constitui um dos 

seus departamentos mais importantes. É uma atividade que adquiriu especial 

significado em virtude de ser fator de alta cooperação no equilíbrio do orçamento 

hospitalar, contribuindo de modo decisivo na diminuição do custo do 

leito/dia�(CIPRIANO, 2004). 

 

�(CIMINO, 1973) É a unidade tecnicamente aparelhada para prover clínicas 

e demais serviços dos medicamentos e produtos afins de que necessitam para o 

normal funcionamento� (CIPRIANO, 2004). 

 

�(Termo de referência para implantação ou reestruturação de farmácias de 

hospitais universitários, 1985) A farmácia hospitalar é um órgão de abrangência 

assistencial técnico-científico e administrativa, onde se desenvolvem atividades 

ligadas à produção, ao armazenamento, ao controle, a dispensação e a distribuição 

de medicamentos e correlatos às unidades hospitalares, bem como à orientação de 

pacientes internados e ambulatoriais visando sempre a eficácia da terapêutica além 

da redução dos custos, voltando-se também, para o ensino e a pesquisa propiciando 

um vasto campo de aprimoramento profissional� (CIPRIANO, 2004).  
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�A Farmácia Hospitalar é uma unidade de Assistência Técnica e 

Administrativa, dirigida por profissional Farmacêutico, que objetiva prestar 

assistência farmacêutica a pacientes no que se refere à informação, orientação, 

preparo, análise e controle dos medicamentos e dos produtos correlacionados a 

estes; em estreita colaboração com os profissionais que integram a área de saúde� 

(ROSA, 1997). 

 

�É um órgão de abrangência assistencial técnico-científica e administrativa, 

onde se desenvolvem atividades ligadas à produção, ao armazenamento, ao controle, 

a dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos para as unidades do 

hospital, bem como, orientação de pacientes internos e ambulatoriais visando 

sempre a eficácia da terapêutica, além da redução dos custos, voltando-se também, 

para o ensino e a pesquisa, propiciando um vasto campo de aprimoramento 

profissional� (GOMES & REIS,2003). 

 

Nos primeiros conceitos, a farmácia possui uma função estritamente 

tecnicista e ainda muito vinculada a gastos, e os serviços farmacêuticos ainda não 

possuem características de uma unidade de apoio técnico ou clínico mas apenas de 

colaboração, no orçamento hospitalar. 

 A partir de meados da década de 80, a Farmácia deixa de ser vista apenas 

como um dispensário de medicamentos, mas torna-se efetivamente um serviço de 

apoio dentro do hospital, porém com atenção dirigida primordialmente ao 

medicamento.Alcançado este objetivo de inserção dos serviços farmacêuticos como 

parte integrante do contexto hospitalar chega a hora de regularizar a figura do 

farmacêutico como único profissional capacitado para estar à frente destes serviços. 

 A partir dos anos 90, tendo a farmácia fixada sua importância dentro da 

atenção hospitalar, um novo componente da Assistência Farmacêutica foi também 
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inserido, a Atenção Farmacêutica, que juntamente com a Farmácia Clínica, que teve 

seu início a partir da década de 60, deflagra um movimento de mudanças dentro da 

prática farmacêutica, sob o enfoque da multidisciplinaridade introduzindo o 

profissional a prática clínica.  

Estes novos modelos, buscam uma expressão ampla e articulada das 

atividades farmacêuticas extrapolando a centralização do farmacêutico ao 

medicamento, trazendo a atenção à saúde do usuário, buscando e promovendo a 

integralidade das ações 

  

Farmácia Clínica: �Ciência da Saúde cuja responsabilidade é assegurar, 

mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionados ao cuidado dos 

pacientes, que o uso dos medicamentos seja seguro e apropriado; necessita, 

portanto, de educação especializada e interpretação de dados, da motivação pelo 

paciente e de interações multiprofissionais� (GOMES & REIS, 2003). 

 

Atenção Farmacêutica: �Um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida 

no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção 

de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de 

saúde. È a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 

farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 

voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve 

envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-

psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde� (OPAS, 2002). 
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Mesmo com toda esta evolução, percebemos que a essência e o objetivo da 

FH sempre estão voltados para uma só finalidade, garantir a qualidade da assistência 

prestada ao paciente por meio do uso seguro e racional de medicamentos e 

correlatos, adequando sua aplicação à saúde individual e coletiva, nos planos 

assistencial, preventivo, docente e investigativo, devendo, para tanto, contar com 

farmacêuticos, em número suficiente para o bom desempenho da assistência 

(CAVALINI & BISSON, 2002).  

Segundo os mesmos autores nas atividades de assistência, é de competência 

da farmácia hospitalar: 

1. Assumir a coordenação técnica nas discussões para seleção e aquisição de 

medicamentos, germicidas e correlatos, garantindo sua qualidade, e a eficácia 

da terapia medicamentosa. 

2. Cumprir normas e disposições gerais relativas a armazenamento, controle de 

estoque e distribuição de medicamentos, correlatos, germicidas e materiais 

médico-hospitalares. 

3. Estabelecer um sistema eficiente e seguro de dispensação para pacientes 

ambulatoriais e internados, de acordo com as condições técnicas do hospital 

onde se efetive. 

4. Dispor do setor de farmacotécnica, composto de unidades para: 

• manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; 

• manipulação e controle de antineoplásicos 

• preparo e diluição de germicidas 

• reconstituição de medicamentos, preparo de misturas intravenosas e de 

nutrição parenteral 
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• fracionamento de doses 

• análises e controles correspondentes 

• produção de medicamentos 

• outras atividades passíveis de ser realizadas segundo a constituição da 

farmácia hospitalar e as características do hospital. 

5. Elaborar manuais técnicos e formulários próprios. 

6. Manter-se membro permanente nas comissões de sua competência, em 

especial: 

• na comissão de farmácia e terapêutica ou de padronização de 

medicamentos 

• na comissão de controle de infecção hospitalar 

• na comissão de licitação ou parecer técnico 

• na comissão de suporte nutricional 

7. Atuar na Central de Esterilização, para orientação de processos de 

desinfecção e esterilização de materiais, podendo mesmo ser responsável pelo 

setor. 

8. Participar dos estudos de ensaios clínicos e do programa de farmacovigilância 

do hospital. 

9. Exercer atividades formativas sobre materiais de sua competência, 

promovendo cursos e palestras e criando um Setor de Informações de 

Medicamentos, de acordo com as condições do hospital. 

10. Estimular a implantação e o desenvolvimento da Farmácia Clínica. 

11. Exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia farmacêutica, 

no preparo de medicamentos e germicidas. 
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Ao farmacêutico diretor-técnico, em particular, compete: 

1. Cumprir e fazer cumprir a legislação atinente às atividades hospitalares e 

relativas à assistência farmacêutica. 

2. Organizar, supervisionar e orientar tecnicamente todos os setores que 

compõem a farmácia hospitalar, assegurando-lhe as características básicas, 

bem como contribuindo para seu funcionamento em harmonia com o 

conjunto da unidade hospitalar. 

 

No atual milênio, o enfoque da Farmácia Hospitalar passa a ser clínico-

assistencial, atuando em todas as fases da terapia medicamentosa, cuidando, em cada 

momento, de sua adequada utilização nos planos assistenciais, econômicos, de ensino 

e pesquisa (GOMES & REIS,2003). 

 

O profissional farmacêutico1 na prática da AF 

 
A OMS através do relatório do grupo de consulta sobre o papel do 

farmacêutico dentro do sistema de atenção à saúde, indicava o desequilíbrio entre a 

demanda e a oferta de serviços de atenção à saúde, onde esta carência não se 

restringia apenas aos serviços médicos, mas também aos serviços farmacêuticos.Esta 

escassez do profissional farmacêutico é vista principalmente, dentro dos serviços 

públicos, o que limita o desenvolvimento de políticas como o Uso Racional de 

Medicamentos, já que faltam lideranças capacitadas para efetivação destas políticas 

(OMS,1990) 

Dentro da rede hospitalar, tanto pública quanto privada, segundo a OMS o 

farmacêutico hospitalar tem maiores possibilidades como: 



Introdução 
 

 

32

• Interação com os prescritores (médicos) e atuando como suporte, na 

prescrição médica promovendo o uso racional de medicamentos. 

• A participação, em equipes multidisciplinares. 

• Acesso aos prontuários médicos, a vigilância e acompanhamento da 

farmacoterapia, observando a resposta terapêutica e notificando reações 

adversas. 

• Avaliar os protocolos utilizados, sugerindo trocas, quando necessário. 

• Participação em comissões internas como de farmacoterapêutica, 

padronização de medicamentos, controle de infecção hospitalar. 

• Promover educação continuada em relação a medicamentos para outros 

profissionais, através do CIM-Centro de Informação de Medicamentos. 

• Participação na produção, compra e garantia da qualidade dos medicamentos 

utilizados. 

• Participação em estudos e pesquisas clínica. 

 

 A Assistência Farmacêutica Hospitalar, constitui um sistema complexo e 

relevante no âmbito da gestão de sistemas e serviços de saúde, não somente por 

contemplar um dos instrumentos básicos para cuidados aos pacientes, como também 

pelos altos custos que envolvem este tipo de questão (WILKEN & BERMUDEZ, 

1999). 

  E entre os muitos desafios enfrentados pela FH, temos a gerência de Recursos 

Humanos (RH), considerando que a qualidade da assistência farmacêutica, depende 

diretamente do envolvimento de todos os profissionais que a constituem. Uma equipe 
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motivada e com elevada auto estima, torna-se extremamente necessário para o melhor 

andamento de todas as atividades. 

  A FH, requer o trabalho simultâneo de profissionais multidisciplinares, sendo 

o farmacêutico nesse contexto o principal profissional. O ideal é que existam 

farmacêuticos, em número suficiente para operar a farmácia hospitalar e que esta 

proporcione suporte técnico para embasar as atividades características do processo de 

produção de uma farmácia hospitalar (WILKEN & BERMUDEZ, 1999). Sendo 

assim, estudos que levantem o número ideal de profissionais, tanto farmacêuticos 

quanto auxiliares e avaliem o perfil destes, são atividades essenciais para o 

gerenciamento de RH. 

Os aspectos quantitativos e qualitativos da equipe da FH requerem ainda 

atenção especial, tanto da direção do Hospital como da própria Divisão de Farmácia 

em virtude das implicações que o dimensionamento inadequado desses recursos pode 

promover sobre o resultado da qualidade de assistência farmacêutica. 

 A respeito da exigência de uma qualificação altamente capacitada a qual 

concerne a rotina dos farmacêuticos hospitalares, torna-se essencial o constante 

aperfeiçoamento profissional. 

A respeito da educação continuada, Leite e Pereira (1991), afirmam que o 

importante durante este processo, é que este, ocorra sistematicamente dentro da 

instituição, propiciando novos conhecimentos que o capacite para a execução 

adequada do trabalho e que o prepare para futuras oportunidades de ascensão 

profissional, objetivando um crescimento profissional e pessoal apud HADDAD 

(2004). 

Marquis e Huston (1999), afirmam que a meta da educação continuada é o 

desenvolvimento de uma aprendizagem que indique mudanças de comportamento, 

no local de trabalho. Para que isso ocorra, recomendam que o contexto de 

treinamento seja semelhante ao processo de trabalho, sendo imprescindível 
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proporcionar treinamentos práticos e problematizadores da atividade 

profissional, para que o trabalhador seja capaz de generalizar os novos 

conhecimentos, apud HADDAD (2004). 

 
Evidências da importância do farmacêutico 
 
 

A Associação Americana de Farmacêuticos (APhA) criou em 2005 um 

sumário com tópicos retirados da literatura científica e clínica de respeitadas 

publicações que estabelecem o custo humano e financeiro de terapias mal sucedidas, 

a necessidade de implementação dos serviços farmacêuticos, especialmente os 

relacionados aos cuidados com o paciente como a Atenção Farmacêutica e Farmácia 

Clínica, além do impacto clínico e econômico dos farmacêuticos que já trabalham 

nestas áreas.  

Um estudo realizado no Canadá, em 1993, estimou que a atuação do 

farmacêutico no processo de prescrição/dispensação de medicamentos, gerou uma 

economia para o sistema de saúde canadense em torno de $268,2 milhões de dólares 

ou $44000 por farmácia.Um outro, evidenciou um decréscimo de 9% nas consultas a 

clínicos-gerais e de 17% nas consultas a especialistas, atribuídas a consultas e 

acompanhamento do tratamento feito por farmacêuticos.Um recente estudo da 

American Pharmaceutical Associaton demonstrou um beneficio para os sistemas de 

saúde em média de U$16,7 para cada, U$1,00 investido nos serviços de 

farmácia clínica.Sendo este beneficio observado em diversos setores da saúde. (THE 

ROLE,2002). 

Estes estudos são importantes para reafirmar o papel do farmacêutico como o 

profissional capacitado e qualificado para modificar o quadro de morbidade e 

mortalidade especialmente, aqueles relacionados a terapias medicamentosas 
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irracionais. Estes estudos relacionam os serviços farmacêuticos e reações adversas de 

drogas, estados patológicos e categorias preventivas como as imunizações. E em 

todas elas foram detectadas melhorias significativas através da atuação do 

farmacêutico. 

 
Aspectos gerais da avaliação em Saúde 

 
A área de avaliação de programas, serviços e tecnologias, consiste em um 

campo produtor de saberes e práticas, vivência de forma evidente e aguda as 

dificuldades a serem enfrentadas por aqueles que buscam produzi-la, na identificação 

das condições necessárias para a construção do conhecimento, produto de natureza 

abstrata, e daqueles que organizam a sua transformação em práticas, sempre 

concretas (NOVAES,2000). 

 As diretrizes estimuladas na implementação da avaliação em programas de 

saúde têm-se diversificados ao longo dos anos, sem, contudo atingir o propósito de 

tornar a avaliação parte do gerenciamento e redirecionamento de atividades e 

procedimentos programados (TANAKA, 2004). 

  Segundo Contandriopoulos (1997), �avaliar� consiste, fundamentalmente, 

em fazer um julgamento do mérito, valor ou significância acerca do objeto 

avaliado, que pode ser um serviço, uma política ou um programa (OPAS/OMS, 

2005). E para quem está trabalhando em programas e/ou serviços de saúde, a 

avaliação é um processo técnico-administrativo destinado à tomada de decisão.  

O principal referencial teórico utilizado para serviços, sistemas ou 

programas, objetos de avaliação é a concepção sistêmica de Donabedian, (1980) 
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que apresenta a abordagem da avaliação em saúde sob os enfoques de estrutura, 

processo e resultado (TANAKA, 2004). 

Por estrutura, entendem-se as características relativamente estáveis dos 

provedores da atenção, os instrumentos e recursos que têm ao seu alcance e os 

lugares físicos e organizacionais onde trabalham. O conceito de estrutura inclui os 

recursos humanos, físicos e financeiros de que se necessita para proporcionar a 

atenção. 

O processo de atenção pode ser compreendido como a série de atividades 

desenvolvidas entre profissionais de saúde e pacientes durante as etapas do cuidado. 

 A abordagem por meio dos resultados em saúde será a diferença entre um 

estado atual e um estado futuro da saúde do usuário, que se possa atribuir a um dado 

processo de cuidado (OPAS/OMS, 2005). 

A abordagem proposta por Donabedian , segundo PORTELA, 2000 apud 

OPAS/OMS, 2005 diz respeito ao processo geral de cuidado e, quando se fala de 

um componente específico das ações em saúde (por exemplo, assistência 

farmacêutica), há diferentes níveis de compreensão das conseqüências, das 

estruturas e processos envolvidos, com interesse avaliativo. 

De uma maneira genérica, é possível afirmar que a participação efetiva dos 

processos de avaliação nas grandes decisões políticas para a área da saúde tem 

sido muito mais restrita do que o anunciado, havendo um impacto relativo desses 

processos em um nível mais específico ou local. No Brasil, mais especificamente, 

há ainda a carência de profissionais experientes no campo da avaliação e uma 

baixa institucionalização desse campo (NOVAES, 2000).  

 


