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Avaliação dos serviços de saúde 

 
 A qualidade e a eficiência do gerenciamento da Assistência Farmacêutica 

estão condicionadas à estrutura, ao processo de trabalho, aos recursos humanos, e à 

utilização adequada dos medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2001) 

 
Exposição do objeto de estudo 

 
 Para identificar a melhor metodologia a ser utilizada assim como traçar o 

caminho a ser conduzido pela pesquisa, algumas perguntas foram feitas a fim de 

desenhar o objeto de estudo. 

 

● O que se quer avaliar? 

● Quem é o cliente avaliador? 

● Qual o método mais apropriado para esse tipo de avaliação? 

● Que resultados estão sendo buscados?(WESTPHAL & ALMEIDA, 2001). 

 
Plano de avaliação  

 
 As pesquisas que trabalham com metodologia de avaliação, devem observar 

um especial rigor, na determinação do modelo utilizado para isentar possíveis 

subjetividades existentes entre a pesquisa e o pesquisador. Pois, trata-se de uma 

metodologia com diversidade de concepções, o que ilustra uma falta de padronização 

entre os diferentes grupos de pesquisa. 

 Foram encontradas várias proposições para modelos e tipos de avaliação, 

causando muitas contradições, pois para uma mesma conotação pode-se encontrar 

diferentes taxinomias. 
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  Por se tratar de uma pesquisa relacionada à Gestão dos Serviços de Saúde, a 

pesquisadora adotou com sendo o mais adequado a abordagem proposta por 

Donabedian assim como os conceitos de Patton, citados por WESTPHAL & 

ALMEIDA (2001). 

 Segundo Donabedian, quando a avaliação é voltada para a assistência à saúde 

a abordagem utilizada é de:  

● Estrutura (propriedades físicas e organizacionais do ambiente na qual o 

cuidado é provido) 

● Processo (o que é feito para os pacientes) 

● Resultado ( o que é finalizado para os pacientes) 

 Para Patton, a avaliação envolve a coleta sistemática de informação sobre as 

atividades, características e resultados de programas, RH e produtos à disposição de 

pessoas específicas, para reduzir incertezas, aumentar a efetividade e tomar decisões 

em relação ao que esses programas, RH e produtos estão fazendo ou afetando. 

 Ainda tendo em vista o caráter pragmático esperado da avaliação como 

instrumento de gestão de projetos, o desenho do plano seguiu os princípios 

preconizados pela OMS, quais sejam: 

● � A avaliação como meio sistemático de aprender empiricamente e de 

utilizar as lições aprendidas para o melhoramento das atividades em curso�, ou seja, 

o objetivo da avaliação foi conhecer para melhorar. 

● � A avaliação dever ser flexível e adaptável às distintas situações e 

circunstâncias apresentadas, além de ser um processo contínuo e dinâmico�. 

● Eixos da avaliação (estrutura, processo e resultado) (WESTPHAL 

&ALMEIDA,2001). 
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Desenho do estudo 

 
 Para alcançar o principal objetivo deste projeto que é estudar a atuação dos 

farmacêuticos na Assistência Farmacêutica do HCFMRP-USP, esta pesquisa foi 

conduzida mediante a realização de uma avaliação que envolvesse a identificação da 

estrutura (recursos materiais e humanos) disponível e dos processos (serviços e 

atividades)2. 

Esta investigação foi realizada com uma abordagem do tipo Revisão 

Profissional ou Verificação que segundo House, citado por Westphal & Almeida, a 

pesquisa é conduzida por um grupo de verificadores que determinam os padrões 

técnicos necessários para um dado programa ou serviço e os avalia quanto à sua 

qualidade, tendo em vista o cumprimento desses padrões.  

Para o tratamento dos dados a abordagem adotada foi quantitativa, pois deste 

modo é possível à obtenção de dados que possibilitem conhecer a situação e que 

permitam a construção de uma linha de base para o processo de avaliação. Se para 

um outro momento de avaliação for utilizada a mesma técnica, ter-se-á a comparação 

entre os indicadores coletados, mesmo que estes não sejam exatos, isto é, com 

capacidade de retratar de forma completa e acurada a situação avaliada (TANAKA & 

MELO, 2004). 

 
Estratégia de pesquisa 

 
Através de uma análise quantitativa foram explorados aspectos como: 
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1.Organização da Farmácia Hospitalar 

 
  Para dimensionar a inserção da Divisão de Farmácia dentro da estrutura 

organizacional do hospital, foram coletados dados para a descrição do HCFMRP-

USP, relativos a sua classificação quanto ao aspecto assistencial e sua tipologia, 

voltada para as características físicas, administrativas e legais. Foram também 

abordados alguns indicadores conhecidos e freqüentemente utilizados na área 

hospitalar. 

Para caracterização da Farmácia Hospitalar, foram analisados aspectos 

técnicos relativos à localização, estrutura física e organização administrativa 

(organograma). 

 
 2.Descrição das atividades executadas pelos profissionais farmacêuticos 

 
Para verificar quais as atividades desenvolvidas na Farmácia Hospitalar e o 

grau de participação deste profissional com as atividades relacionadas à Assistência 

Farmacêutica Hospitalar, foram coletados dados de sua atuação, em diversas áreas 

como: logística, atividades gerenciais, administrativas e de planejamento, dados de 

produção técnica e serviços prestados. Também foi explorada a opinião destes 

profissionais, em relação a temas como recursos humanos e condições técnicas de 

trabalho. 

 
2.1 As variáveis estudadas 

 
2.1.1 Variável de Participação 

 
 Como variável de participação designamos: a participação ou não, nas 

atividades relacionadas à FH e o tempo gasto na execução das mesmas. 
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A participação nas atividades foram classificadas como: 

● Sim- participa ou executa atividade, regularmente. 

● Não- não participa ou não executa a atividade, regularmente. 

 

2.2.2 Descrição das atividades relacionadas à Assistência Farmacêutica Hospitalar 

 
As variáveis selecionadas foram aquelas que caracterizavam os componentes 

da FH (tabela 1), e assim indicam quais seriam as atribuições e atividades para o 

farmacêutico hospitalar. 

Para operacionalização desta variável, utilizou-se indicadores selecionados 

para cada componente da FH (Anexo I), retirados e adaptados de literatura 

específica3, que representam as principais atividades que seriam de responsabilidade 

específica dos farmacêuticos. 

 

Tabela 1 � Componentes da FH 

Componentes 

Gerenciamento 
Seleção de Medicamentos 

Informação sobre Medicamentos 
Seguimento Farmacoterapêutico 

Logística 
Distribuição 

Farmacotécnica 
Ensino e Pesquisa 

                                Fonte: Osório-de-Castro & Castilho (2004) 
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Na tabela 2 descrevemos o número total de indicadores selecionados para 

cada componente da Farmácia Hospitalar analisado. 

 

 
Tabela 2 - Número de Indicadores por componente        

selecionado. 
Componente Número de Indicadores 

Gerenciamento 06 
Seleção 03 

Informação 02 
Seguimento Farmacoterapêutico 05 

 Logística-Programação  01 
 Logística-Aquisição  02 

 Logística-Armazenamento  02 
 Logística-Distribuição  07 

Farmacotécnica 05 
Ensino e Pesquisa 03 

Total 36 

 

3. Perfil farmacêutico 

 
As variáveis selecionadas caracterizam o perfil do farmacêutico. Estas, estão 

descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 � Variáveis para Caracterização do Farmacêutico 

Caracterização do Farmacêutico 

Gênero 

Situação Conjugal 

Instituição Formadora 

Modalidade de Formação 

Tempo de Serviço 

Qualificação do Trabalho 

(atividades mais desenvolvidas, jornada de trabalho). 
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4. Variáveis de Contexto 

 
 São as variáveis escolhidas para descrever o ambiente no qual se realizou o 

estudo. Estas estão descritas na Tabela 4. 

 
 

Tabela 4 � Variáveis de Contexto 

Descrição da FH 

Descrição do HCFMRP-USP 

Número de farmacêuticos 

Área Física 

Horário de Funcionamento 

Localização 

Tipo de sistema de distribuição de medicamentos 

Divisão do setor 

Qualificação dos funcionários 
 
 
 
5. Objeto de estudo 

 
 A escassez de informações disponíveis sobre a Farmácia Hospitalar é um fato 

motivador para o desenvolvimento de várias pesquisas neste seguimento. O projeto 

Diagnóstico da Farmácia Hospitalar ,no Brasil (2004), organizado pela OPAS e 

NAF/Ensp/Fiocruz, foi o marco norteador de toda esta pesquisa e em especial o fato 

do HCFMRP-USP não ter entrado naquela amostra e sendo um hospital 

universitário, centro de referência não apenas para a região de Ribeirão Preto, mas 

inclusive para outros estados, foram fatores decisivos para a sua escolha como objeto 

de estudo deste trabalho. 
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5.1 Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF) 

 
Caracterizado como unidade de apoio dentro do HCFMRP-USP, com 

abrangência assistencial técnico-científica e administrativa, está organizado em duas 

unidades: Campus e Unidade de Emergência (UE). Possui estrutura assistencial, em 

nível ambulatorial e de internação. Está dividida em sub área de atividades como: 

Farmácia Industrial, Farmácia Central, Farmácia da UE, Farmácia do Centro 

Cirúrgico4, Farmácia de Quimioterapia, Farmácia Ambulatorial e Setor de Aditivos 

(Ver Organograma ANEXO VII). 

São desenvolvidas atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, 

dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos às unidades hospitalares 

(SERAFIM, 2005). 

Ainda segundo Serafim (2005), o objetivo da Divisão de Farmácia é 

promover o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, contribuindo para a 

qualidade da assistência prestada ao paciente, através de suas principais funções: 

● Elaborar em conjunto com a Comissão de Padronização de Medicamentos, 

a seleção de medicamentos necessários ao perfil assistencial do Hospital; 

● Manipulação de produtos farmacêuticos a serem utilizados no Hospital; 

● Estabelecimento de um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de 

medicamentos; 

● Implementação de um sistema apropriado de gestão de estoque; 

● Fornecimento de subsídios para avaliação de custo com a assistência 

farmacêutica e para elaboração de orçamentos; 
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● Esclarecimento e informação sobre produtos farmacêuticos ao quadro 

médico, de enfermagem e outros profissionais também relacionados com 

cuidados ao paciente; 

● Participação em vários programas de ensino relacionados à área da saúde; 

● Participação e condução de programas de pesquisa farmacológica; 

● Participação em equipes multiprofissionais, na elaboração e condução de 

políticas relacionadas ao uso de medicamentos no Hospital. 

 
6. Sujeitos da pesquisa 

 
Foram considerados como sujeitos da pesquisa os 20 farmacêuticos que 

atuam na Divisão de Farmácia do HCFMRP-USP, unidade Campus, que 

concordaram em participar do estudo, assinando o termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo V). 

 
7. Instrumento para coleta de dados 

 
 Vários são os componentes de um instrumento para coleta de dados, sendo 

que todos devem ser adequadamente escolhidos e dispostos a fim de facilitar a coleta 

dos dados e evitar qualquer tipo de viés. 

 Para isso a definição da estrutura e da forma de apresentação das questões 

que integram um instrumento de coleta de dados depende, entre outros fatores: 

● do tema a ser abordado 

● da população-alvo 

Sendo imprescindível assegurar que o instrumento de coleta possua validade. 

Validade é um tipo especial de exatidão e refere-se à capacidade, do instrumento em 
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mensurar o fenômeno que se propõe a medir (OSÓRIO-DE-CASTRO & 

CASTILHO, 2004). 

 Para coleta de dados foram utilizados 3 instrumentos  a saber:   

● Caracterização da Farmácia Hospitalar (Anexo II) 

● Caracterização dos farmacêuticos (Anexo III) 

● Caracterização das atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos na FH 

(Anexo IV) 

 Com exceção do instrumento de Caracterização da FH que foi aplicado 

apenas ao Farmacêutico Técnico Responsável pela Divisão de Farmácia, os outros 

dois foram aplicados pela pesquisadora nesta seqüência a todos os participantes do 

estudo. 

 O pré-teste foi aplicado ao farmacêutico responsável pela Unidade de 

Emergência. Para a escolha deste setor como estudo piloto, sendo assim excluído 

dos dados finais da pesquisa, a pesquisadora ponderou a dificuldade em encontrar na 

área de Ribeirão Preto um hospital compatível com as características do HCFMRP-

USP e o fato da farmácia localizada na UE, desenvolver atividades semelhantes às 

concentradas no Serviço de Dispensação e Distribuição da Unidade Campus. 

 Realizado o pré-teste, foram verificadas as falhas do questionário, e o mesmo 

foi reformulado. Alguns itens foram modificados ou eliminados e outros novos 

foram inseridos. 
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7.1 Operacionalização e coleta de dados 

 
 A partir dos questionários definitivos, a pesquisadora entrou em contato 

pessoalmente com cada um dos farmacêuticos onde após uma breve explicação da 

importância do estudo foram agendados dias e horários apropriados para a realização 

da entrevista. 

 O fato de a própria pesquisadora ter efetuado todas as entrevistas apresentou 

importantes vantagens como uma maior participação (apenas 1 abstenção) dos 

sujeitos da pesquisa que se sentiram motivados em participar de uma pesquisa que os 

incluía como objeto de estudo e especialmente, pelo fato do seu trabalho ser 

reconhecido a ponto de despertar tal interesse. 

 
7.1.1 Caracterização da FH 

 
 O instrumento �Caracterização da Farmácia Hospitalar�, tem por finalidade 

levantar dados que possam caracterizar a Divisão de Farmácia como uma unidade de 

assistência hospitalar inserida no HCFMRP-USP.O instrumento contém 32 questões, 

semi-abertas e fechadas, relacionando itens como localização, tipo de sistema de 

distribuição de medicamentos, área física, qualificação de RH (Anexo II). 

 
7.1.2 Caracterização do Farmacêutico 

 
 Por meio deste instrumento, os farmacêuticos da Divisão de Farmácia foram 

caracterizados, segundo dados socioeconômicos e profissionais, além de uma 

classificação onde o farmacêutico enumera por ordem de volume de trabalho a sua 

rotina diária. O instrumento contém 13 questões, semi-abertas e fechadas (Anexo 

III).  
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7.1.3 Caracterização das atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos na FH 

 
 O instrumento com um total de 60 questões, entre abertas, fechadas e semi-

abertas, e mais 13 questões sendo a maioria observacionais, em relação às Boas 

Práticas de Estocagem (RDC134/01) que não foram aplicados aos farmacêuticos, 

mas que foram analisados pela pesquisadora nas cinco sub-áreas as quais a Divisão 

de Farmácia estava dividida.  

Foram coletados dados referentes as principais atividades executadas pela FH 

através da verificação da participação do farmacêutico nas mesmas. Ao final, o 

participante respondeu a uma Avaliação Pessoal onde foram enumeradas as 

atividades as quais o profissional gostaria de desenvolver e seus empecilhos. 

 
7.2 A entrevista 

 
Apesar da extensão dos questionários aplicados , as respostas eram rápidas, 

por isso, o tempo gasto para cada entrevista foi, em média, de 20 a 30 minutos. 

Excetuando uma, que ocorreu em um outro local de trabalho do farmacêutico 

diferente do hospital, o restante das entrevistas ocorreu no próprio setor em que cada 

um atuava dentro do HCFMRP-USP .Em todas elas, procurou-se ter o cuidado em 

escolher uma área mais privativa sempre que possível, evitando assim interrupções 

desnecessárias. 

 
8. Tratamento dos dados 

 
Os dados coletados na pesquisa de campo através dos questionários foram 

codificados de 1 a 19, de acordo com a ordem de execução das entrevistas. Desta 

forma, garantiu-se o sigilo e respeito aos aspectos éticos em pesquisa. 

 Para sistematização dos dados, os mesmos foram tabulados em Planilha 

Excel. 
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Para que fosse efetuada uma abordagem quantitativa em todo o questionário, 

também as questões abertas foram codificadas para comportar tal análise, utilizando 

compilação por semelhança e agrupamento por categorias-chave, a partir da análise 

do conteúdo das respostas obtidas para comportar tal análise.Assim resultou um 

banco de dados eletrônico para a montagem de quadros, tabelas, gráficos e aplicação 

de cálculos estatísticos. 

Tendo em vista que o escopo desta pesquisa, para a análise estatística de 

algumas variáveis utilizou-se do programa GraphPad Prism 3.02®. 

 
9. Aspectos éticos 

 
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

para a apreciação. Sendo aprovado, na 205ª reunião Ordinária, realizada em 

04/07/2005, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo V). 

Após esta apreciação a pesquisadora elaborou um Ofício onde foram 

resumidos os objetivos e a metodologia da pesquisa bem como foram descritos todos 

os dados necessários. Este documento foi enviado para aprovação e ciência 

do conteúdo da pesquisa para a Diretoria da Divisão de Farmácia, ao Diretor do 

Departamento de Apoio Técnico e também ao departamento de Assessoria Técnica 

do HCFMRP-USP. 

Após a autorização do hospital foi apresentado aos participantes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido com informações sobre os objetivos e 

procedimentos do estudo, firmando o caráter voluntário da participação e a garantia 

do anonimato bem como a possibilidade de desistência a qualquer momento sem 

prejuízo de qualquer natureza. 


