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A Divisão de Farmácia do HCFMRP-USP 

 
1. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo � HCFMRP-USP 

 

 A partir do primeiro questionário intitulado Caracterização da Farmácia 

Hospitalar, foram levantadas algumas informações a respeito do HCFMRP-USP e da 

Divisão de Farmácia. 

 

 

 O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, é uma entidade autárquica, com características de 

hospital-escola e integrado ao Sistema Único de Saúde � SUS em nível terciário, 

tendo como objetivos básicos: assistência,ensino e pesquisa. 
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 Para o desempenho de suas atividades institucionais, dispõe de duas unidades: 

uma situada na área central da cidade de Ribeirão Preto, denominada Unidade de 

Emergência (U.E) e outra situada no Campus Universitário (Unidade Campus), além 

do Centro Regional de Hemoterapia � Hemocentro (também no Campus). O hospital 

é composto por ambulatórios, unidades de internação, laboratórios, administração, 

unidades de apoio, etc, e é estruturado de forma a proporcionar ensino e treinamento 

a estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina  de 

Ribeirão Preto, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, bem como o 

aperfeiçoamento para profissionais relacionados com a assistência médico-hospitalar 

(HCFMRP, 2004). 

 
1.1 Tipologia do HCFMRP-USP 

 
 No que tange a assistência prestada, o HCFMRP-USP é considerado um 

hospital do tipo geral, com administração pública, e com fins não lucrativos. 

 Pode ser considerado com dupla finalidade, pois na unidade Campus tem-se 

um hospital de longa permanência e na Unidade de Emergência, predomina-se o 

atendimento a agudos ou de curta permanência. Possui corpo clínico do tipo fechado.

 Predomina a estrutura do tipo vertical, com atendimento terciário e também 

quaternário. 

Possui grande porte com 860 leitos (informação fornecida pela instituição 

relativo ao ano de 2005) sendo todos ativos. 

Possui também atendimento ambulatorial , totalizando 582 949 consultas 

tendo por referência o ano de 2004. 
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Indicadores 

Percentual de Ocupação 

Taxa de Mortalidade Institucional 

Taxa de ocupação Hospitalar 

Média de Permanência 

Taxa de Infecção Hospitalar 

Índice de Renovação ou Rotatividade 

Taxa de Resolutividade 

 

 Os dados obtidos referentes aos Dados Estatísticos e de Desempenho podem 

ser visualizados no Quadro 1. 

 Verificou-se uma maior demanda por atendimento, observado pelo aumento 

no número de leitos. As variações ocorridas em aspectos como número de internação 

e taxa de ocupação, acredita-se ser o resultado de uma melhor organização dos níveis 

de atenção dentro de serviço de saúde. O restante dos dados apresentaram variações 

normais pouco significativas. 
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Quadro 1- Dados estatísticos � Indicadores de Desempenho 

 1999 2001 2003 2004 

Nº leitos 

Campus 545 576 604 603 

U.E 133 157 155 151 

total 778 819 847 754 

 

Nº de internação 

Campus 21 742 21 387 20 698 19 508 

U.E 14 144 11 827 12 108 11 584 

Total 35 886 33 214 32 806 31 092 

 

% de Ocupação (Taxa de ocupação)1 

Campus 73,4 67,70 66,7 62,7 

U.E 113,3 88,4 94,3 96,8 

Total 80,6 72,10 72,5 69,90 

 

Duração média de Internação2 

Campus 6,4 6,48 6,7 6,5 

U.E 3,8 4,55 4,7 4,9 

Total 5,6 6,08 6,3 6,2 

 

Índice de Renovação/Giro de Camas3 

Campus 42,6 39,9 38 36,2 

U.E 118,1 76,2 78,4 76,2 

Total 53,7 47,70 44,5 42,7 

 

Coeficiente de Mortalidade Hospitalar4 

Campus 2,9 2,84 2,6 2,6 

U.E 6,0 6,28 5,7 6,7 

Total 4,3 4,19 3,9 4,3 

 

Taxa de Mortalidade Institucional5 

Campus - - 2,4 2,4 

U.E - - 4,4 5,4 

Total - - 3,3 3,7 
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Índice de intervalo de substituição6 

Campus - - 3,3 3,9 

U.E - - 0,3 0,2 

Total - - 2,4 2,7 

 

Taxa de Infecção hospitalar (%) 

Campus - - 4,12 4,00 

U.E - - 2,00 2,97 

Taxa de 

resolutividade7 - - - - 

1 Pacientes dias no período x100/leito dia no período. % acima indica sobrecarga levando  
internações/macas 
2 Pacientes dias das altas e óbitos/total das altas e óbitos +transf. Saída 
Total: Campus e U.E. : Pacientes dias das altas e óbitos/ total das altas + óbitos + transf. ext. 
3Total das altas + óbitos + trans. ext./ leitos disponíveis 
Total Campus e U.E. : total das altas + óbitos + transf. ext./leitos disponíveis 
4Número de óbitos x100/número de altas +óbitos+ transf. saída 
Total Campus e U.E:Número de óbitos x100/total das altas + óbitos + transf. ext. 
5 Número de óbitos> 24 horas x100/total das altas + óbitos + transf. saída 
Indicador mede a mortalidade ocorrida após 24 hs de internação 
6 % de desocupação x média de permanência/% de ocupação 
indicador zero indica que o leito não fica desocupado. 
7 Não foram obtidos dados referentes a Taxa de Resolutividade 
Fonte: Dados Estatísticos- Indicadores de Desempenho-Assessoria Técnica � GAD-
HCFMRP-USP. 
 
 
2. A Divisão de Assistência Farmacêutica 

 
2.1 Organização da FH 

 
Para a organização da Assistência Farmacêutica, é preciso identificar cada um 

dos seus componentes e elementos, os quais deverão ser capazes de promover maior 

resolutividade das ações (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2001). 

A organização está relacionada com a funcionalidade dos serviços, e tem por 

objetivo o gerenciamento eficiente e eficaz. 

 O farmacêutico responsável técnico pela Farmácia do hospital é a própria 

diretora.A farmácia permanece aberta durante 24hs e conta com 21 farmacêuticos, 
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que se alternam em turnos de 6 a 8 horas diárias, contemplando assim 12 horas de 

assistência farmacêutica, sendo que nos finais de semana e feriados tem-se o plantão  

com a presença de um farmacêutico das 08hs às 18hs, mediante rodízio estabelecido 

entre os mesmos. 

 A farmácia está inserida no organograma do hospital e ligada ao 

Departamento de Apoio Técnico (Ver Organograma Anexo VII). 

 Está instalada no 1º pavimento e fica ao lado dos Centros: Cirúrgico 

Ambulatorial, Cirúrgico Central, Obstétrico e Central de Material. 

Possui localização considerada pelos mesmos como satisfatória, facilitando o 

recebimento e a distribuição de medicamentos e material médico hospitalar.  

 Segundo Maia Neto, a farmácia deve manter-se eqüidistante dos setores de 

atendimento aos pacientes internados, bem como dos demais setores que têm suas 

atividades ligadas à mesma, para permitir o acesso dos usuários internos e externos, 

favorecer a comunicação e relação dos profissionais do setor com os outros setores 

do hospital, facilitar o recebimento e distribuição dos medicamentos e correlatos, 

além de possibilitar o monitoramento dos produtos em circulação dentro do hospital 

(CIPRIANO, 2004). 

 O Sistema de Distribuição de Medicamentos (SDM) adotado é do tipo Mista 

envolvendo as modalidades Coletiva (dispensação às unidades de internação a partir 

de uma requisição do setor de Enfermagem que os estoca) e Individualizada para 

24hs (dispensação de formas farmacêuticas individualizada para cada paciente a 

partir da prescrição médica envolvendo um período de 24hs). Ressalta-se a existência 

de outro tipo de SDM correspondendo à Dose Unitária (caracteriza-se pela 
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dispensação individualizada ao paciente em formas e dosagens fracionadas prontas 

para uso ordenadas para determinado período de acordo com a prescrição médica). 

O setor possui uma área física total de 1400m2 e dependências específicas e 

independentes para o desenvolvimento de atividades como: 

• Armazenamento 

• Manipulação de estéreis 

• Manipulação de produtos não estéreis 

• Controle de Qualidade 

• Distribuição de Medicamentos 

• Dispensação Ambulatorial 

Não possui área específica para o Serviço de Informações sobre 

Medicamentos. 

O Ministério da Saúde (MS 1994), recomendou que a farmácia deve dispor de 

um espaço físico suficiente para desenvolver as diferentes atividades; para isso deve-

se levar em consideração vários fatores como: tipo do hospital (geral ou 

especializado), número de leitos, localização geográfica do hospital, tipo de 

assistência prestada pelo hospital, tipo de compras efetuadas pela farmácia e tipo de 

atividades da farmácia (CIPRIANO, 2004). 

O setor é responsável apenas pela armazenagem de medicamentos sendo que 

no mês de outubro de 2005 o setor atendeu 63.097 requisições (uma requisição 

refere-se a uma emissão de pedido de medicamentos que pode ser tanto para 

atendimento a uma prescrição médica quanto para a reposição de estoque). 

O serviço dispõe de um sistema informatizado para realizar a prescrição 

eletrônica e a dispensação de forma ágil, que é muito útil na gestão de estoques da 
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Divisão de Farmácia. Esse sistema conta com um banco de dados eletrônico com 

acesso a todos os usuários cadastrados e registra as informações contidas na 

prescrição, na solicitação de medicamentos à farmácia e das fórmulas de nutrições 

parenterais. A alimentação do sistema de informação é executada através de códigos 

de barras, eliminando a digitação manual e codificação interna, facilitando o 

gerenciamento do sistema e evitando a introdução de erros durante a dispensação 

porque relaciona a prescrição como o medicamento efetivamente dispensado. 

Este sistema possibilita para a Divisão de Farmácia o gerenciamento de 

materiais por meio de uma base de informações como controle de validade de todos 

os lotes de medicamentos recebidos, o controle real e on-line, do estoque de 

medicamentos bem como a atualização do estoque, no momento da dispensação e 

visualização, pela farmácia, dos estoques contidos nas unidades satélites. 

Proporciona também maior agilidade na dispensação de medicamentos com 

elevação da segurança do processo reduzindo os erros de dispensação, além do 

estabelecimento de bases de dados para um acompanhamento farmacológico dos 

pacientes e, conseqüentemente, a melhoria do nível de serviços prestados aos clientes 

SERAFIM, 2005). 

 
Indicador  

Existência de Normas e Procedimentos 

 

  O setor possui manual para normas que constituem as regras que definem os 

seus aspectos gerais ou situações muito específicas para contemplar as suas 

necessidades.  
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Os Procedimentos são detalhamentos de como executar determinada 

atividade ou tarefa, cuja finalidade é atender aos objetivos do serviço. Os 

procedimentos devem ser permanentemente atualizados, sendo fundamental o 

conhecimento e cumprimento por todos os envolvidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001). 

No caso específico no hospital em estudo, a informação fornecida pelo setor, 

afirma que os mesmos tiveram sua última versão atualizada em dezembro de 2005. 

Porém durante a entrevista, a maioria dos farmacêuticos afirmou não ter 

conhecimento ou acesso periódico a estes documentos durante a entrevista. 

As normas e os procedimentos devem ser escritos de forma clara e objetiva, 

para cada atividade da Assistência Farmacêutica, e apresentada sob forma de Manual 

de Procedimentos para todas as rotinas operacionais realizadas no âmbito da Divisão 

de Farmácia. 

 
2.2 Recursos humanos 

 
Não foi possível coletar informações relacionadas ao grau de formação dos 

funcionários, mas de acordo com as principais funções (exceto cargos de chefia e 

Farmacêutico) a escolaridade exigida para: 

●  Auxiliar de Serviços : Ensino Básico Completo 

●  Auxiliar Técnico de Saúde: Ensino Fundamental Completo  

●  Oficial Administrativo: Ensino Médio Completo 

 
 O quadro de servidores que atuam na Divisão de Farmácia pode visualizado a 

partir das Tabelas 5 e 6: 
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Tabela 5- Distribuição de servidores (não farmacêuticos) da Divisão de Assistência   
Farmacêutica do HCFMRP-USP,2005 

Unidade Nº de servidores 

Divisão de Assistência Farmacêutica (DAT-3) 1 

Seção de Expediente (DAT-3.1) 10 

Serviço de Atividades Industriais (DAT-3.2) 13 

Serviço de Dispensação e Distribuição (DAT-3.3) 39 

Farmácia UE 19 

Farmácia Ambulatorial 9 

Total 91 

  Fonte: Divisão de Farmácia do HCFMRP-USP (Mês de Referência: maio/2005) 
 

2.2.1 Equipe farmacêutica 

 
 

Tabela 6: Número de Farmacêuticos da Divisão de Assistência 
Farmacêutica do HCFMRP-USP 

Unidade Nº de Farmacêuticos 

Divisão de Assistência Farmacêutica (DAT-3) 1 

Seção de Expediente (DAT-3.1) 0 

Serviço de Atividades Industriais (DAT-3.2) 1 

Seção: Líquidos e Soluções (DAT-3.2.1) 1 

Seção: Controle de Qualidade (DAT-3.2.4) 1 

Serviço de Dispensação e Distribuição (DAT-3.3) 1 

Seção: Controle de Estocagem (DAT-3.3.1) 9 

Seção: Estocagem 2 

Central de Quimioterapia 2 

Farmácia Ambulatorial 2 

Farmácia UE  2 

Total 21 

                  Fonte: Divisão de Farmácia do HCFMRP-USP (Mês de Referência: maio/2005) 
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2.3 Produção Assistencial 

 
Indicador 

Relação farmacêutico por prescrição 

médica* 

1farmacêutico/66requisições/dia 

Relação Farmacêutico/Leito** 1 farmacêutico/41 leitos 

Relação Funcionários da 

Farmácia/Leito** 

1 funcionário/9 leitos 

* Dados do ano de 2004-como base de cálculo foi utilizado o número 
total de requisições do ano  
** Dados do ano de 2005 

 
 

Obteve-se que para cada farmacêutico, 66 requisições, por dia. Se 

analisarmos apenas a quantidade, já se torna praticamente impossível realizar 

atividades como Seguimento Farmacoterapêutico sem uma equipe bem treinada e 

com profissionais em número suficiente. Pesquisadores que trabalham com 

atividades de Acompanhamento Terapêutico afirmam que na fase inicial a realização 

de uma anamnese do esquema terapêutico demora em torno de 2 horas, tempo este 

que pode ser reduzido para 15 minutos com a prática. 

 Com relação a este tópico verificou-se que apenas com o Planejamento 

Estratégico, através da elaboração e instituição de Planos de Metas e de Avaliação de 

Resultados seria possível viabilizar o oferecimento destes serviços, pois além da 

elevada demanda outros pontos devem ser analisados como a sensibilização do corpo 

clínico e da comunidade hospitalar para incentivar a adesão ao novo serviço. 

 Para isso são inúmeros os dados que indicam o quão são positivos e benéficos 

os resultados obtidos com o acompanhamento farmacêutico e promoção da Atenfar. 

 Apenas no último Congresso da SBRAFH apresentado,em maio de 2005, 

34% dos trabalhos apresentados englobavam temas relacionados à Atenção 
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Farmacêutica ou Acompanhamento Farmacoterapêutico confirmando o crescimento 

do setor e o trabalho exímio em incluir estas novas atividades à prática profissional.  

 Um outro dado que gera muita controvérsia para a avaliação de um Serviço 

de Farmácia Hospitalar é a relação farmacêutico por leito. 

Vários órgãos, lançam como padrões, determinados índices para esta relação. 

Para a OPAS, em 1997 seria de 1 farmacêutico para 100 leitos e de 2 técnicos para 

cada farmacêutico 

Já para a SBRAFH (1992) esta relação deveria se de 1 farmacêutico para cada 

50 leitos. 

No estudo realizado pela OPAS/Fiocruz foi totalizada uma relação de 1 

farmacêutico para cada 72 leitos e 1 funcionário para cada 20 leitos.  

No HCFMRP-USP, a partir de dados fornecidos referentes ao mês de maio de 

2005 (tabelas 5 e 6) esta relação foi de 1 farmacêuticos para 41 e de 1 funcionário 

para cada 9 leitos. 

Esta informação isoladamente é pouco informativa devido à inexistência de 

correlação entre o número de farmacêuticos e as atividades desenvolvidas pela FH 

(OSÓRIO-DE-CASTRO & CASTILHO,2004). 

Deste modo um número elevado de farmacêutico não deve ser considerado 

como um requisito primordial para o bom desenvolvimento destes serviços, fato este 

confirmado pela existência de farmácias com apenas um farmacêutico que realizam 

todas as atividades requeridas para o bom exercício da FH, e outras com um maior 

número de profissionais e que executam apenas atividades de programação, 

aquisição e armazenamento. 
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Deste modo a chave do bom desempenho da FH, seria uma revisão que avalie 

a demanda e uma distribuição nela baseada, tendo em vista a qualidade total do 

serviço. 

 
2.3.1 Serviço de Dispensação e Distribuição 

 
 As rotinas do Serviço de Dispensação e Distribuição da Divisão de Farmácia 

que envolve os setores de Estocagem a Pacientes Internados e Nutrição Parenteral 

são executadas basicamente envolvendo as seguintes atividades: 

● Atendimento de prescrições a pacientes internados, encaminhadas à farmácia por 

meio de rondas ou carrinhos de medicamentos 

● Manipulação de Nutrições Parenterais 

 A monitoração da dispensação do setor de estocagem é feita 24horas por dia, 

para recepção das requisições que são classificadas de acordo com a ordem de 

prioridade: 

● Normal: medicamentos enviados através de carrinhos separados por andares e 

atendidos na parte da tarde 

● Urgente/Ronda: requisições que devem ser aviadas, imediatamente 

● Alta : requisições  para os pacientes que serão liberados da internação. 

● Reposição automática: para reposição de estoques com periodicidade determinada 

pelo setor 

● Nutrições Parenterais: as requisições são recebidas pelo Setor de Estocagem e 

enviadas à Central de Nutrição Parenteral 



Resultados e Discussão 

 

67

 Na tabela 7 foi analisado o volume de serviço executado pelo setor, com um 

crescimento, em 5 anos de 31%, no número de requisições atendidas e 25% no 

número de itens atendidos, sendo que neste mesmo período, o número de 

farmacêuticos cresceu apenas, 12%(dados fornecidos pela Divisão de farmácia). 

 

Tabela 7- Serviço de Distribuição e Estocagem � Divisão de Farmácia da Unidade Campus 
do HCFMRP-USP,1999 a 2004. 

Req. de Med. Atendidas 1999 2001 2003 2004 

 

Campus 

U.E 

381.271 

 

346.413 

76.695 

 

341.435 

130.332 

 

377.816 

121.966 

Itens requisitados 

Campus 

U.E 

1.048.996 

 

882.802 

187.595 

 

 

916.907 

355.478 

 

952.068 

362.857 

Fichas de Antimicrobianos atendidas 

Campus 

UE  

31.805 

 

 

43.265 

8.294 

 

 

36.183 

15.465 

 

 

 

29.659 

16.211 

 

Itens totais fornecidos 8.405.281 10.708.568 15.891.888 18.975.810 

Fonte: Dados Estatísticos- Indicadores de Desempenho-Assessoria Técnica � GAD-HCFMRP-USP 
 

 
2.3.2 Farmácia Ambulatorial 

 
 O serviço ao paciente externo, no ambulatório inicia-se com a apresentação 

da receita para a obtenção do medicamento. È o momento onde o farmacêutico 

compartilha responsabilidade com a equipe médica ao interpretar a terapia, preparar 

e orientar a dispensação assegurando que o paciente receba o medicamento correto, 

na dose correta e para a indicação certa, a fim de garantir o correto cumprimento da 

terapia indicada. Assim, o objetivo primordial de todo serviço farmacêutico 
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ambulatorial é promover a dispensação adequada a todos os pacientes que a ela 

recorrem (OPAS/OMS,1997b). 

A dispensação de medicamentos, na Farmácia ambulatorial do HCFMRP-

USP atende a programas específicos como: HIV, Fibrose Cística, Câncer, 

Tuberculose, Hanseníase, Saúde Mental e o Programa de Alto Custo, além de atender 

aos pacientes transplantados. 

Existem ainda outros tipos de medicamentos que a Farmácia também dispensa 

como alguns colírios preparados no setor de aditivos e, Dexclorfeniramina e 

Prednisona para a realização de exames de tomografia além de Talidomida e 

Lamivudina para pacientes com Hepatite B. 

Os Gráficos 1 e 2 apresentados, demonstram um crescimento em 5 anos de 270%, 

em relação ao número de pacientes atendidos e em, 50% no número de itens 

distribuídos, entretanto assim como ocorreu no Serviço de Dispensação e 

Distribuição, o quadro de servidores não acompanhou este crescimento, e com maior 

impacto sobre os profissionais, especialmente para o farmacêutico que se distancia 

cada vez mais do contato com os pacientes. O atendimento durante a dispensação 

fica sob responsabilidade dos auxiliares de farmácia e limitado ao ato do 

fornecimento dos medicamentos, não possibilitando ao profissional farmacêutico a 

oportunidade para o desenvolvimento das práticas da Atenção Farmacêutica. 
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Gráfico 1- Distribuição dos Pacientes atendidos na Farmácia Ambulatorial do HCFMRP-
USP no período de 1999 a 2004. 
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Gráfico 2-  Número de itens Fornecidos na Farmácia Ambulatorial do HCFMRP-USP, 
nos anos de 1999 a 2004. 
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2.3.3 Produção de Medicamentos 

 
 A produção de medicamentos intra-hospitalar vem se desenvolvendo 

tecnicamente e se firmando economicamente, pois além de significar um grande 

avanço tecnológico, melhora consideravelmente o nível do hospital. Os 

medicamentos são produzidos a baixos custos (não se gasta com propaganda, IPI, 

transportes, rótulos e embalagens sofisticadas); o produto final tem ótima qualidade, 

as �faltas� deles são amenizadas e novas formulações são elaboradas (NETO,2005). 

 Um estudo prospectivo, realizado pelo Serviço Industrial da Farmácia Central 

do HCFMUSP, durante 12 meses em 1999 sobre a produção de medicamentos, 

identificou 340 diferentes tipos de produtos produzidos sendo destes, 45,3% artigos 

exclusivos (sem referentes comercias no mercado), e uma economia estimada, em 

63,5% (referente a compras externas para produtos similares a produtos 

comercialmente distribuídos) além da eficiência e confiabilidade (MARIN, 2001). 

 Um estudo semelhante, aplicado no HCFMRP-USP referente ao ano de 2004 

encontrou resultados também semelhantes sendo que, 54,92% dos produtos 

elaborados pertencem ao Grupo I(preparações similares a produtos comerciais) e 

geram uma economia de até, 85% quando comparados aos valores comerciais 

aplicados naquele ano (AREDA,2005). 

 Porém, as atividades relacionadas à produção não se restringem apenas aos 

medicamentos, mas também incluem a manipulação de soluções, o fracionamento de 

medicamentos e a execução de testes de controle de qualidade, como pode ser visto 

no quadro 2. 
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Quadro 2- Produção intra-hospitalar do Serviço de Atividades Industriais e Setor de 
Aditivos do HCFMRP-USP, 1999 a 2004. 

PRODUÇÃO 1999 2001 2003 2004 

Frac. Comprimidos (unid) 

(Alto Custo e AIDS) 

- 9.663 278.796 363.233 

Ampolas 283.386 6.328 3.160 3.825 

Comprimidos 129.008 155.924 176.718 179.908 

Soluções Parenterais (fr) 1.953 - - - 

Soluções Antissépticas (L.). 19.854 62.262 - - 

Frac. De soluções (fr) 22.703 18.472 13.934 20.852 

Pomadas Diversas (Kg) 2.888 3.188 - - 

Soluções para Hemodiálise 

(L.) 

55.199 72.565 33.633 15.494 

Frascos estéreis p/ teste 18.400 - - - 

Frascos estéreis p/ aditivo (fr) 2.520 - - - 

Fracionamento de pós (pct) 9.014 8.259 8.068 7.573 

Dosagem de teor de Cloro na 

Água potável 

521 518 526 526 

Individualização de 

Medicamentos 

Campus 

UE 

1.813.332  

 

 

1.799.270 

452.228 

 

 

 

1.527.363 

677.535 

 

 

 

1.181.032 

774.686 

Fórmulas Magistrais (unid) 2.390 38.122 32.794 19.808 

Semi-sólidos (pomadas, 

cremes, gel) potes. 

- - 10.359 11.807 

Controle de Qualidade - - 299 230 

Testes de esterilidade - - 2.450 2.430 

Kits luvas (lixo) - - 11.549 14.205 

Fórmulas p/ pesquisa - - 12.397 967.051 

Sol. Diversas (fr) - - 54.987 58.315 

Kits Cirúrgicos - 17.921 16.742 8.942 

Manipulação para pesquisas 

clínicas 

- - - 366 

Fonte: Dados Estatísticos- Indicadores de Desempenho-Assessoria Técnica � GAD 
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2.3.4 Central de Quimioterapia 
 
 
 Assim como nos setores anteriormente citados o crescimento no volume de 

serviço do setor também teve um aumento significativo, que pode ser visto pelo 

aumento no número de pacientes atendidos (Gráfico 3). 

 Na Central de Quimioterapia, este crescimento tem maior impacto 

especialmente por se tratar de um setor onde em média, para cada paciente têm-se de 

2 a 3 manipulações. 

 
 
Gráfico 3- Pacientes Atendidos na Central de Quimioterapia do HCFMRP-USP,1999 a 

2004. 
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2.3.5 Atividades de Ensino e Pesquisa 

 
 As atividades de Ensino e Pesquisa dentro da Divisão de Farmácia 

concentram-se basicamente entre aquelas relacionadas a estagiários e aprimorandos 

do Programa de Farmácia Hospitalar. 



Resultados e Discussão 

 

73

Quadro 3-  Distribuição das atividades de Ensino e Pesquisa, HCFMRP-USP,2005 
           1999                     2001                   2003                       2004 
Estagiários            103                        57                     115                         100 
Aprimorandos              2                          3                         3                              3 

Fonte: Dados Estatísticos- Indicadores de Desempenho-Assessoria Técnica � GAD 

 

Observou-se também que, como existe uma sobrecarga de serviço dentro da 

rotina dos farmacêuticos, sobra pouco tempo para que os mesmos dediquem a 

atenção necessária a atividades de ensino (estagiários e aprimorandos do Programa 

de Farmácia Hospitalar). 

Assim, perde-se ambas as partes, pois tanto a instituição quanto os alunos, 

têm muito a ganhar com esta parceria, que além de uma função de cooperação o 

ensino faz parte das características do hospital por se tratar de um hospital-escola. 

Exemplos como os que acontecem no HCFMUSP, podem ser citados como 

casos bem sucedidos, onde a Educação Continuada, é um serviço bem estruturado e 

que além do acompanhamento de todos os profissionais dos setores envolvidos conta 

ainda com profissionais (inclusive 1 Farmacêutico Encarregado) com dedicação 

exclusiva. 

 
3. Caracterização do perfil dos Farmacêuticos da Divisão de Farmácia do 

HCFMRP  

 
3.1 Caracterização do Farmacêutico 

 
 Com a aplicação do primeiro instrumento (Caracterização do Farmacêutico) 

conseguimos conhecer um pouco mais sobre quem são estes profissionais e assim, 

traçar um perfil dos que atuam, no HCFMRP-USP. 
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  A maioria dos farmacêuticos da Divisão de Farmácia é do sexo feminino 

(68%), casado (53%) e com filhos (58%).  

 
3.2 Formação profissional 
 
 
 Os profissionais farmacêuticos foram formados por seis diferentes 

universidades, sendo 3 particulares e 3 públicas (Quadro 4). 

  

Quadro 4 � Distribuição das unidades formadoras dos farmacêuticos do HCFMRP- 
USP,2005 
Faculdade N % 

USP 11 57,8 

UNIP 1 5,3 

UNAERP 3 15,8 

UNIARARAS 2 10,5 

UFOP 1 5,3 

UNESP 1 5,3 

Total 19 100 

 

 Na análise do tempo de formado, os profissionais concentraram-se em dois 

conjuntos, um deles de formados há menos de 10 anos (52,6%) e o outro (42,1%) 

cujo término da graduação foi há mais de 25 anos. É possível que esse aspecto tenha 

alguma implicação nas relações de trabalho para esses dois conjuntos de 

profissionais. Por outro lado percebeu-se que está havendo uma renovação do quadro 

de profissionais. 

A maioria (68%), possui habilitação em Análises Clínicas. 
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3.3 Pós-graduação 

Indicador 

 
Número de farmacêuticos com curso 

de pós-graduação 
53%  não possuem pós-

graduação 

 
 
 Apesar de ter uma atuação dentro da FH tida como polivalente devido à 

ênfase ao conhecimento técnico, clínico e administrativo, 53% dos farmacêuticos não 

possuem nenhuma pós-graduação, 37% possuem Especialização sendo que as áreas 

de concentração citadas foram Farmacologia, Farmácia Hospitalar e Homeopatia. 

Apenas 2 possuem pós-graduação do tipo stricto sensu sendo 1 Doutor e 1 Mestre. 

Porém verificamos um aumento no interesse pela continuidade da formação, já que 

dos 10 profissionais que não possuem qualquer pós-graduação, 3 estão matriculados 

em cursos de pós-graduação do tipo strictu sensu (Mestrado). 

 Porém, diferentemente do que acontece no mercado de trabalho, dentro da 

Divisão de Farmácia verificamos, que uma formação especializada não garante 

melhores salários. 

 Imaginando que um benefício salarial poderia ser um fator estimulante para 

uma complementação na formação profissional foi aplicado o Teste T relacionando 

formação com pós-graduação e os salários aplicados,  a fim de verificar a existência 

de correlação entre os mesmos. 

Entretanto, a variação encontrada não foi significativamente diferente sendo 

encontrada, uma média salarial de R$1204,00 para aqueles profissionais sem pós-

graduação e R$1704,00 entre aqueles que a possuem (P = 0,1481; T: 1,520; Df: 16). 
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3.4 Rotatividade Profissional  

 
A rotatividade destes profissionais pode ser observada pelo quadro 5, onde 

percebemos uma grande variabilidade, sendo que apenas 26,32% destes profissionais 

trabalham há mais de 20 anos no hospital.  

E vários podem ser os motivos causadores desta mobilidade como baixos 

salários iniciais, dificuldades de plano de carreira e outros motivos que serão tratados 

adiante. 

 

Quadro 5- Distribuição dos Farmacêuticos segundo o tempo de 
trabalho na Divisão de Farmácia do HCFMRP-USP,2005 

Tempo de trabalho n % 

< 1 ano 4 21,05 

1 � 5 4 21,05 

6 � 10 4 21,05 

11 � 20 2 10,53 

21 � 30 5 26,32 

TOTAL 19 100 
 

3.5 Setor de atuação 

 
A questão relacionada ao setor de atuação dos farmacêuticos, mostrou como 

estão locados estes profissionais dentro da Divisão de Farmácia, e reafirma a 

característica ainda centrada no medicamento e voltada para a dispensação onde, 

47,37% dos profissionais atuam no Serviço de Dispensação e Distribuição , e a 

ausência de setores relacionados às atividades clinicas.  
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Ao responder esta questão o farmacêutico deveria escolher apenas, uma 

alternativa que equivale ao setor no qual ele atua assim sendo obtivemos o seguinte 

(quadro 6): 

 

Quadro 6- Distribuição do número de farmacêuticos do HCFMRP-
USP por setor,2005 

Setor  n % 

Dispensação 7 36,84 

Ambulatório 4 21,05 

Nutrição Parenteral 2 10,53 

SAI 3 15,79 

Quimioterapia 3 15,79 

TOTAL 19 100 
 

 Para esta questão, excetuando o SAI que possui uma equipe (3 farmacêuticos) 

já consolidada, entre os outros setores  houve bastante dificuldade para os 

farmacêuticos, em selecionar apenas um setor, pois a grande maioria atua em mais de 

um, para isso, a pesquisadora teve que acrescentar de uma breve explicação 

informando aos participantes que os mesmos deveriam selecionar dentre os setores 

aquele em que ele dedicava maior tempo e atenção. 

Isto, confirma a polivalência exigida do profissional que atua na área 

hospitalar que deve ter flexibilidade suficiente para dedicar atenção a diferentes 

ramos da Farmácia Hospitalar.  

Porém esta atitude também pode trazer malefícios não apenas para o setor 

mas também para o profissional.  

O farmacêutico é o profissional responsável e capacitado a fornecer 

informações de modo completo, atualizado, preciso e sucinto, sobre aspectos 

relacionados aos medicamentos E este setor conta com aumentos significativos do 
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número de medicamentos disponíveis no mercado nacional os crescentes avanços 

tecnológicos, com o conseqüente crescimento das investigações científicas onde se 

estima uma média de 250.000 novas publicações biomédicas, anuais.  

Desta maneira, torna-se difícil para o profissional dedicar-se inteiramente à 

atividade na qual ele atua, e baseando-se no fato de que todos os setores envolvidos 

na farmácia hospitalar, requerem responsáveis especializados e com muitas 

competências além de estar em constante atualização, o profissional precisa dominar 

completamente todas as atividades que são desenvolvidas, especialmente pelo fato de 

cooperar como um membro essencial dentro da equipe multiprofissional na qual o 

seu setor trabalha. 

 
3.6 Salário 
 
 

Mediante tamanhas exigências pressupõe-se que o trabalhador deva ser 

remunerado com um salário condizente às suas responsabilidades. Porém 

verificamos que dentre o setor da farmácia o piso dos farmacêuticos hospitalares 

constitui-se o menor. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006, 

do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, tanto o piso salarial, quanto 

suas atualizações referem-se apenas ao comércio varejista ou atacadista, ou seja, o 

Sindicato não tem conhecimento nem atuação sobre o piso salarial dos funcionários 

do Estado. 

Tendo por base o piso salarial para Farmacêuticos Hospitalares dentro do 

Estado de São Paulo (R$ 904,00), verificamos pelo quadro 7, que apesar das grandes 

oscilações que existem entre os próprios farmacêuticos dentro da mesma instituição 

(os salários oscilam de R$800 a R$3000), a maioria (44,44%) recebe um salário de 

até R$1000,00 . 
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Quadro 7- Distribuição dos Farmacêuticos da Divisão de Farmácia 
do HCFMRP-USP,segundo a faixa salarial,2005 

 Faixa Salarial N % 

800-1000 8  44,44 

1001-1500 3 16,67  

1501-2000 4  22,22 

2001-2500 1 5,56  

2501-3000 2  11,11 

TOTAL 18* 100  
              * 1 dos farmacêuticos absteve-se de responder esta questão 

 

Quando analisamos o tempo de trabalho em relação à variação salarial 

(Gráfico 4) encontramos uma variação significativa (P: <0,0001, T: 8,520, Df:17). 

 

Gráfico 4-  Distribuição dos farmacêuticos, segundo o tempo de trabalho e salário, 
HCFMRPUSP,2005 
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Com estes resultados podemos dar mais ênfase à hipótese de que um dos 

requisitos para que um farmacêutico possa ser promovido a cargos de maior 

responsabilidade seria o maior tempo de trabalho, na instituição e deste modo mais 

experiência no setor. 
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Porém, podemos também supor que os baixos salários iniciais, em conjunto 

com a dificuldade de se estabelecer um plano de carreira podem também ser fatores 

desmotivadores para o profissional especialmente para aqueles recém chegados ao 

hospital. 

 Mediante este quadro, não é surpresa encontrar 42,10% (8 farmacêuticos) 

destes profissionais, com outros vínculos empregatícios, conforme quadro 8. 

 

Quadro 8- Distribuição dos farmacêuticos segundo vínculos extra-
hospitalares,HCFMRP-USP,2005 

Vínculo extra-hospitalar n % 

DROGARIA 4 50 

DOCÊNCIA 2 25 

CLÍNICA 1 12,5 

FARM. MANIPULAÇÃO 1 12,5 

TOTAL 8 100 

 

3.7 Motivação para o ingresso no setor 
 
 

Apesar de todos estes percalços, nos surpreendemos pela dedicação destes 

profissionais onde, 31,03 % escolheram trabalhar na Farmácia Hospitalar por 

�Gostar da área�. 

Foram destacados, 9 diferentes motivos que os farmacêuticos consideraram 

motivadores para sua escolha pela Divisão de Farmácia, relacionados no Quadro 9. 
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Quadro 9- Distribuição dos fatores motivadores para a escolha da FH como 
ambiente de trabalho, HCFMRP-USP, 2005 

Motivo n % 

1) Identificação com o trabalho 3 10,34 

2) Já trabalhava na Divisão como técnico 1 03,45 

3) Gosta da área 9 31,03 

4) Formação na área 4 13,79 

5) Falta de opção 2 06,90 

6) Estabilidade 2 06,90 

7) Praticidade de horário 2 06,90 

8) Passou no concurso 5 17,24 

9) Pela cidade (Ribeirão Preto) 1 03,45 

Total 29 100,00 

 

Todos estes motivos citados, demonstram que apesar dos farmacêuticos 

�gostarem da área�, outros fatores também pesaram na escolha como �ter passado no 

concurso� (17,24%) e �ter formação na área� (13,79%), esta última justificativa 

demonstra em especial, a importância dos cursos de Especialização e Aprimoramento 

em Farmácia Hospitalar como porta de entrada para profissionais habilitados para o 

exercício profissional. 

Porém, a fim de estudar mais a fundo a relação entre a motivação para 

escolha do setor, analisamos esta motivação com o tempo de trabalho dentro do 

serviço. 

Para que fosse elaborada uma tabela de contingência e aplicado o teste Qui-

Quadrado, os fatores motivadores foram selecionados entre aqueles que possuem um 

aspecto positivo (motivos de 1 a 4) ou negativo (motivos de 5 a 9). 

Desta forma, encontramos uma significância estatística (Chi-square : 35,01; 

Df: 2), ou seja, é aceita a hipótese de que os profissionais com menor tempo de 
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trabalho na FH, estavam mais incentivados para o ingresso no setor do que aqueles 

que entraram há 15 anos atrás. 

São vários os motivos que podem justificar estes resultados, porém como o 

intuito do trabalho é fornecer subsídios para a elaboração de estratégias para o 

aprimoramento da Divisão de Farmácia, os próprios dados já sugerem a necessidade 

de mudança sem que para isso seja necessário qualquer tipo de julgamento dos 

mesmos. 

 
3.8 Classificação das atividades  

 
 Para se conhecer como é a rotina (auto referida) destes profissionais foram 

selecionadas as principais atividades (Tabela 9) desenvolvidas pela Farmácia 

Hospitalar e foi pedido que o profissional classificasse, segundo um grau de 

importância relacionado ao tempo dispensado para cada uma delas. 

 

Tabela 9- Distribuição das atividades de rotina dentro da FH do HCFMRP-USP,2005 

Atividades 

Atividades de Assistência ao paciente como seguimento farmacoterpêutico 

Supervisão da equipe de auxiliares 

Planejamento da assistência 

Atividades de Ensino 

Atividades administrativas e de gerenciamento 

Manipulação de preparações 

Outras atividades 

    Fonte: SERAFIM, 2005 
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Estas atividades poderiam ser classificadas de 1 (atividades mais executada) 

e 6 (menos executada) sendo 0, indicado para uma atividade não executada.  

Para melhor analisar estes dados, para cada atividade foi calculado a sua 

moda e assim reafirmamos a centralização das atividades focadas no medicamento 

com destaque para as questões relacionadas à rotina gerencial e administrativa e 

preparação de manipulações (Quadro 10). 

 

Quadro 10- Distribuição da classificação das atividades executadas dentro da FH do 
HCFMRP-USP,2005 

Escores   Assistência Supervisão Planejamento Ensino Gerência Manipulação Outras 

 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

0 8 0 4 1 2 5 17 

1 0 4 1 1 6 6 1 

2 2 8 1 0 3 0 0 

3 1 3 6 8 1 1 0 

4 1 2 3 5 1 3 0 

5 2 1 2 3 4 0 1 

6 5 1 2 1 2 4 0 

Moda 0 2 3 3 1 1 0 

 

A escolha destes componentes tem por objetivo, elucidar apenas a  rotina de 

trabalho destes profissionais, e através do uso de scores verificar a importância dada 

a cada componente . 
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3.8.1 Assistência 

 
Para o componente, Assistência que representa as atividades relacionadas 

com a assistência ao paciente e Atenção Farmacêutica, verificamos que foi citado, 8 

vezes como uma atividade não exercida e 5 vezes como uma atividade muito pouco 

exercida (score 6), ou seja, para 68,42% dos farmacêuticos estão desvinculados de 

atividades relacionadas ao paciente. 

Supervisão da equipe de auxiliares trata-se também de uma função essencial, 

especialmente para o controle de erros que possam estar relacionados à distribuição e 

dispensação dos medicamentos porém apenas, 42,10% o fazem com freqüência (score 

2). 

 
3.8.2 Planejamento  
 
 

No setor saúde, o planejamento desenha uma situação desejada e os meios 

adequados para atingi-la na realidade dos serviços e sistema de saúde (FORSTER & 

FERREIRA).  

O Planejamento Estratégico descreve por estratégia o que fazer e o 

planejamento por como fazer, (CAVALINI & BISSON, 2002) para isso devemos 

dimensionar como todas estas atividades serão executadas para isso podemos seguir 3 

passos: a elaboração do Foco Estratégico que descreve o objetivo a ser alcançado, a 

Ação Estratégica que indica a ação a ser utilizada e o Plano de Ação que descreve 

como alcançar estes objetivos. 

 Segundo Matus (1993), planejar é tentar submeter o curso dos 

acontecimentos à vontade humana, não deixar �que nos levem�, desta maneira o 

homem coletivo torna-se agente de mudança, e assim concluímos o quanto o 
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planejamento é extremamente importante e questão relevante para uma análise da 

Farmácia Hospitalar.(WILKEN & BERMUDEZ, 1999). 

Porém, verificamos dentro da instituição a ausência de um planejamento 

participativo e descentralizado.O planejamento descrito pelos resultados simboliza um 

aspecto local e situacional relacionado apenas, ao controle de estoque. O grande desafio, 

encontra-se na descentralização das responsabilidades, a criação de planos com 

objetivos e metas e a estimulação da comunicação entre os mesmos para a incorporação 

desta importante ferramenta administrativa. 

 Tratando-se de um hospital-escola, o componente ensino não possui o 

destaque necessário dentro da rotina de trabalho dos farmacêuticos sendo que, 

42,10% e 26,31% deles realizaram essa atividade nos escores 3 e 4, respectivamente. 

Podemos justificar este quadro pela ausência de cargos efetivos que tenham por 

ocupação a coordenação direta das atividades de educação continuada, e deste modo 

as ações ficam limitadas apenas a colaboração para a formação profissional 

(estagiários e aprimorandos do Programa de Farmácia hospitalar). 

 
3.8.3 Gerência 
 
 

A administração pode ser definida como a arte de fazer cumprir os fins da 

instituição, e, no caso do setor hospitalar seguindo o conceito de Forster & Ferreira, a 

administração para a Farmácia Hospitalar deve perseguir o propósito de promover a saúde, 

através do uso racional de medicamentos. 

Mesmo sendo a gestão de estoque um dos principais componentes do setor, os 

farmacêuticos não possuem definidas as suas responsabilidades gerenciais, sendo que 

42,10% destes não entendem ou não aplicam esta responsabilidade como sendo primordial 
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(scores 0,5 e 6), porém, 47,37% assumem-na mais atuantemente (scores 1 e 2).A falta de 

comunicação e a centralização das atividades �de poder� podem justificar esta oscilação,  

 
3.8.4 Manipulação 

 
As atividades de manipulação podem ser consideradas como as responsáveis 

pelo advento da Farmácia Hospitalar, e de suma importante para o bom desempenho 

deste setor. 

Considerando-se que, 11 farmacêuticos estão estreitamente relacionados 

dentro de suas funções, a atividades de manipulação, apenas para 6 (score 1) está é 

considerada como a atividade por ele ocupada, na maior parte do tempo. 

 
3.8.5 Outras 

 
 Apenas 2 farmacêuticos responderam que executavam outras atividades não 

relacionados no questionário, sendo os scores citados 1 e 5 e as atividades 

destacadas, envolviam as relacionadas a planejamento de rotinas operacionais . 

 
4. Caracterização das atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos na FH 

 
4.1 Questões relacionadas aos Recursos Humanos 

 
 O bom dimensionamento dos recursos humanos dentro do Serviço de 

Farmácia é essencial para garantir a qualidade além de otimizar todos os serviços 

oferecidos. 

  Para isto é importante também conhecer como o profissional sente-se, dentro 

de seu ambiente de trabalho.  
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Deste modo, podemos analisar a gerência dos RH através da opinião de todos 

os envolvidos no serviço (os farmacêuticos no caso deste estudo). Para isto, o 

terceiro instrumento aplicado, aborda justamente estas questões e indicam o grau 

satisfação dos farmacêuticos, em relação a este dimensionamento. 

 Em relação ao número de farmacêuticos, 95% destes o consideram como 

inadequado e quando questionado qual o número seria considerado por eles como 

ideal, o número escolhido foi de aproximadamente, 31 farmacêuticos , ou seja, um 

acréscimo de 48%, em relação ao atual. 

 Complementando a questão relacionada aos recursos humanos, em relação ao 

número de auxiliares obtivemos resultados semelhantes, ou seja, 95% dos 

farmacêuticos também consideram como insuficiente o número de auxiliares de seu 

setor.Quando questionados, em relação ao numero ideal houve bastante variação 

(acréscimo de 30 a 200%), o que já era esperado devido a grande variabilidade entre 

funções e volume de trabalho, em cada setor. 

 Apesar da dificuldade que os órgãos públicos e especialmente, aqueles 

relacionados à área da saúde  têm para uma melhor provisão de seus RH, torna-se 

cada vez mais, necessário que o setor tenha como meta de trabalho uma programação 

que vise oferecimento da assistência com qualidade para a demanda do serviço 

farmacêutico, buscando uma melhor distribuição dos recursos disponíveis.  

 Manter-se sempre informado e atualizado com relação às questões relativas 

aos medicamentos deve ser uma condição a ser constantemente, buscada pelo 

profissional farmacêutico, como uma das etapas para a construção de uma 

terapêutica eficaz e segura. 
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Verificamos que em média, os profissionais participaram de apenas, 2 

eventos do tipo cursos de atualização ou seminários, congressos e simpósios, por 

ano. Em sua grande maioria, estes foram oferecidos pela própria instituição e 

obtivemos pouca participação, em eventos externos e mais concretamente 

relacionados a sua área de atuação. 

 

4.2 Questões relacionadas à logística da FH 

 
Indicadores 

Participação na comissão de licitação 

Elaboração de especificações técnicas 

Análise da curva ABC 

Execução de atividades de Controle de estoque 

Escrituração de medicamentos controlados 

Cumprimento de ações que visem a adequação do 

estoque ás Boas Práticas de Estocagem. 

 

 Apesar das atividades gerenciais ocuparem grande parte do tempo de trabalho 

destes profissionais,onde temos que 89% dos farmacêuticos são os responsáveis pelo 

controle de estoque de seu setor, questões levantadas como essenciais para o bom 

desempenho deste serviço ficou sob a responsabilidade de apenas, um pequeno 

grupo. 

 Sendo assim, apenas 31% tiveram participação na compra de medicamentos,e 

apenas, 10% participaram de comissão de licitação.Esses dados, isoladamente podem 

não oferecer informações sobre a má distribuição dessas atividades, já que estas, 

podem realmente ser individualizadas. Porém, verificamos o quanto a maioria dos 

farmacêuticos estava distante destas atividades quando obtivemos que apenas, 37% 



Resultados e Discussão 

 

89

destes participam da elaboração de especificações técnicas para a compra de 

medicamentos, considerando esta uma atividade inerente e com grande impacto 

dentro de sua rotina de trabalho e ainda sendo intransferível a profissionais que 

atuam em diferentes setores. 

O grande desafio da administração de materiais é o dimensionamento correto 

dos estoques.Para manter um nível de estoque que atenda às necessidades, com 

regularidade no abastecimento contínuo da rede de serviços, é necessário um 

controle eficiente e a utilização de instrumentos para registro das informações, que 

facilitem o acompanhamento. 

A curva ABC, sendo um modelo gráfico que possibilita a ordenação de itens 

mediante suas importâncias relativas e serve como instrumento visual de análise e 

determinação de prioridades para efeito de tomada de decisões (NETO,2005), sendo 

muito utilizado, pois verificamos sabidamente que, o maior valor financeiro em 

estoque encontra-se concentrado em uma pequena parcela de itens. 

Quando se multiplica o número de unidades dos medicamentos consumidos, 

durante um período determinado pelo seu custo unitário, os resultados se agrupam 

segundo ordem decrescente de valor, e se classificam da seguinte forma: 

Classe A: representa o grupo de itens de maior importância financeira e deve ser 

tratada com maior atenção. 

Classe B: representa os itens que devem receber uma atenção intermediária.  

Classe C: representa os itens de menor volume financeiro. 

Em razão da valoração das classes, têm-se condições de estabelecer a política 

administrativa e financeira adequada à gestão de estoques (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). 
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 Mesmo com a importância desta ferramenta para uma gestão de estoque 

eficaz verificamos que, 68% dos farmacêuticos não possuem nenhum tipo de contato 

com a curva ABC da FH. 

O que além de excluir o profissional de um controle mais próximo e efetivo 

de suas atividades, constitui um efetivo instrumento de controle de estoque, que 

deixa de ser utilizado, já que essas informações compõem juntamente com aquelas 

relativas a aquisição e programação, um importante conjunto de dados sobre o 

consumo de medicamentos de cada hospital. 

 Ainda em relação a logística é imprescindível a existência de normas e 

procedimentos para organizar todas as atividades aplicadas a FH. Sendo assim, temos 

como conceitos: 

Normas - são regras que definem os aspectos gerais ou situações muito específicas 

da Secretaria/setor, com finalidade de satisfazer necessidades próprias do serviço. 

Nenhuma atividade administrativa deve funcionar sem normas. 

Procedimentos - são detalhamentos de como executar determinada atividade ou 

tarefa, cuja finalidade é atender às necessidades do serviço. Os procedimentos devem 

ser permanentemente atualizados, sendo fundamental o conhecimento e cumprimento 

por todos os envolvidos. As normas e procedimentos, devem ser escritos de forma 

clara e objetiva, para cada atividade da Assistência Farmacêutica, e apresentadas sob 

forma de Manual.(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 Apesar de 89% dos farmacêuticos confirmarem a existência do manual de 

normas e procedimentos existe muita controvérsia em relação à aplicação das 

mesmas, sendo que em relação aos produtos próximos ao prazo de vencimento, 37% 
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afirmaram não existir um procedimento adequado, tendo o restante enumerado 8 

diferentes procedimentos, cuja descrição apresentamos descritos no quadro 11: 

 

Quadro 11- Distribuição dos procedimentos citados em relação a medicamentos próximos 
ao vencimento dentro da FH do HCFMRP-USP,2005 

Motivo FA FR(%) 

Planilha de lotes e vencimentos 3 16% 

Utilização dos vencimentos mais próximos 1 5% 

Retirada com 1 mês de antecedência 1 5% 

Processo de compra com validade mínima de 12 

meses 

1 5% 

Sistema PEPS (Primeiro que entra é o primeiro 

que sai) 

2 11% 

Retirados do Estoque 1 5% 

Troca e/ou devolução interunidades 2 11% 

Procedimentos Operacionais já estabelecidos 1 5% 

Não há procedimentos 7 37% 

Total 19 100 

 

 Confirmando a falta de acesso e conhecimento dos profissionais em relação 

às normas e procedimentos , temos que, 21% afirmaram não existir um procedimento 

escrito para o atendimento das requisições encaminhadas à farmácia, sendo que 

alguns destes, afirmaram saber da existência embora não tivessem acesso a esses 

documentos. 

 A falta de padronização nos procedimentos, especialmente em relação aos 

produtos próximos ao vencimento, causa dentro da FH um impacto muito negativo, 

não apenas por indicar uma falha de procedimento, mas por se tratar da não 

utilização de uma importante ferramenta para controle de custos, sendo que, na 

Divisão de Farmácia não existe uma programação definida para a compra de 

medicamentos e que estes consomem, 33% de toda a renda alcançada pelo hospital. 
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 A existência de um local específico, isolado do restante dos medicamentos e 

bem identificado, é essencial para a guarda de medicamentos que por qualquer 

motivo aguardam seu destino, sendo esta também considerada como uma exigência 

do tipo �Imprescindível�, dentro dos procedimentos de rotina de inspeção do Serviço 

de Vigilância Sanitária (VISA). 

 Porém, 42% dos farmacêuticos afirmaram não existir este local apropriado, 

sendo que em alguns casos os medicamentos continuam guardados junto aos demais 

medicamentos apenas com identificação no rótulo, até que seja providenciado seu 

novo destino. No entanto,este procedimento é considerado uma falha �Gravíssima� 

de acordo com a VISA. 

 A maioria dos setores (58%), utiliza medicamentos sujeitos a Controle 

Especial (Portaria 344) , sendo que em todos, os medicamentos estão devidamente 

guardados em depósitos ou instalações próprias e trancados, e possuem acesso 

restrito, limitado aos farmacêuticos ou auxiliares devidamente autorizados . 

 Em conseqüência a esta organização, em relação aos medicamentos sujeitos a 

controle especial constantes da Portaria 344, a escrituração dos mesmos é uma 

atividade aplicada a técnicos devidamente autorizados ficando como 

responsabilidade do farmacêuticos apenas a conferência dos mesmos. 

 Para avaliar de forma geral a condição de estocagem de medicamentos e 

correlatos, foi montada a partir da Resolução 328 de 22 de julho de 1999, um roteiro 

para inspeção. 

 Todas as exigências no roteiro foram atendidas, sendo que apenas, em um 

setor o estado de conservação dos pisos, tetos e paredes, não estava em 
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conformidade, porém a instituição já está ciente do problema e inclusive, já está 

providenciando um novo local que atenda a todos estes requisitos. 

 
4.3 Farmacotécnica Hospitalar 

 
Indicadores 

Preparação de Formulações não estéreis 

Preparação de misturas intravenosas (EV) 

Preparação de Nutrição Parenteral 

Preparação de Quimioterapia 

Exercício de atividades de controle de qualidade para as 

preparações  

Adequação do setor para a manipulação de preparações 

Exercício de atividades de controle de qualidade para as 

preparações 

 
 
 Para melhor descrever a principal atividade executada dentro da FH, que é a 

dispensação de medicamentos, a questão número 16 tem como função classificar os 

farmacêuticos entre aqueles que atuam apenas, na dispensação de medicamentos já 

elaborados e aqueles que os manipulam.  

 Deste modo, tivemos 37% atuando no setor de dispensação de produtos já 

elaborados, 58% que manipulam preparações e 5% que atuam em ambos setores. 

 Dentre os farmacêuticos que desenvolveram atividades de manipulação a 

tabela 10 apresenta os tipos de preparações que são executadas. 
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Tabela 10- Tipo de preparações executadas entre as atividades de manipulação na FH do 
HCFMRP-USP (unidade campus), 2005 

 Tipo de Preparação FA FR 

Quimioterapia 4 37% 

Misturas Intravenosas 1 9% 

Nutrição Parenteral 3 27% 

Misturas Não Estéreis 3 27% 

Total 11 100 

 

  Na tabela 10 foram analisadas as preparações realizadas na FH, observando-

se que apenas dois tipos delas contemplaram os protocolos de controle de qualidade: 

Misturas Intravenosas e Nutrição Parenteral. Sendo que não existe justificativa 

plausível para que os demais setores também não adotem medidas de controle de 

qualidade, sendo estas ações essenciais para como medidas de segurança, tanto para 

o paciente como para o manipulador. 

 Em relação à estrutura, na qual são efetuadas estas preparações para 100% 

dos farmacêuticos, estas são consideradas como inadequadas, e para 87,5% estas 

inadequações prejudicam o desenvolvimento do seu trabalho. 

 A tabela 11 mostra quais melhorias citadas pelos manipuladores deveriam ser 

executadas: 

 

Tabela 11- Distribuição das alterações sugeridas pelos Farmacêuticos do HCFMRP-
USP,para a estrutura do seu setor de atuação, 2005. 

Alterações FA FR % 

Espaço Físico 4 22 
Tudo 2 10 

Infra-estrutura 3 16 
RH 3 16 
EPI 1 5 

Equipamentos 3 16 
Aprimoramento profissional 1 5 

Adequação em relação à legislação vigente 2 10 

Total 19 100 
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4.4 Dispensação de medicamentos  
 
Indicador 
 

Conhecimento sobre legislação do setor 

Análise da prescrição médica 

Supervisionamento do fracionamento de medicamentos 

 
  

À luz do Direito Sanitário, a informação e educação sanitária têm importância 

particular para a efetividade das ações de vigilância sanitária, sendo os profissionais 

de saúde os principais atores sociais na proteção da saúde pública e defesa da 

qualidade de vida (SILVA & VIEIRA,2004). 

Porém, em relação ao conhecimento sobre a legislação sanitária específica 

para o setor onde atua, 100% dos mesmos confirmaram o conhecimento, porém 

quando foi solicitado que fosse citada a principal, apenas 11% responderam 

corretamente, um resultado semelhante ao obtido por Rodrigues (2004). 

No tocante à legislação sanitária o quadro 13 apresenta aquelas que estão 

relacionadas à área da FH. 
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Quadro 12- Documentos da Legislação Sanitária recomendados para os profissionais 
farmacêuticos da FH* 

*Fonte: SBRAFH-Marco Legal da farmácia Hospitalar no Brasil 

 

Para verificar o volume de trabalho percebido pelos farmacêuticos, foi 

solicitada a média diária, de prescrições atendidas diretamente ou indiretamente 

(atendimento feito por auxiliares). 

O resultado pode ser visto na tabela 12, e a variabilidade nos resultados pode 

ser justificada pelo fato de serem diferentes setores , porém foi verificado que havia 

muita incerteza, em relação a este número. Esta dúvida no entanto, poder ser 

justificada como um desconhecimento do profissional frente ao excesso de trabalho 

ou um desconhecimento propriamente dito. 

 

Lei nº8080 de 19/09/90 Portaria nº 599 de 10/09/04 

Lei nº 8212 de 24/01/91 RDC/ANVISA nº 33 de 19/04/00 

Lei nº 8666 de 21/06/93 RDC/ANVISA nº 210 de 04/08/03 

Lei nº 9313 de 13/11/96 RDC/ANVISA nº 63 de 06/07/00 

Lei nº 9677 de 02/07/98 Resolução RDC nº 9 de 02/01/01 

Lei nº 9782 de 26/09/99 Portaria SVS nº 500 de 09/10/97 

Portaria nº 3916 de 30/10/98 Portaria SVS nº 272 de 08/04/98 

Resolução nº 338/CNS RDC/ANVISA nº 45 de 12/03/03 

Decreto nº 20377 de 08/09/31 Resolução/CRF nº 288 

Lei 3820 de 11/11/60 RDC/ANVISA nº 220 de 21/09/04 

Resolução nº 290 de 26/04/96 Lei nº 9431 de 06/01/97 

Resolução nº 288 de 21/03/96 Portaria nº 2616 de 13/05/98 

Resolução nº 292 de 24/05/96 Portaria nº 15 de 23/11/98 

Resolução nº 300 de 30/01/97 RDC/ANVISA nº 48 de 02/06/00 

Lei 5991 de 17/12/73 RDC/ANVISA nº 33 de 12/05/98 

Decreto nº 74170 de 10/06/74 RDC/ANVISA nº 18 de 258/01/03 

Lei 6360 de 23/09/76 Portaria 1017 de 20/12/02 

RDC/ANVISA nº 12 de 26/01/04 Resolução/CFF nº 354 de 20/09/00 
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Tabela 12- Distribuição do número de prescrições atendidas, na Divisão de Farmácia 
(unidade Campus) do HCFMRP-USP,2005 

Número de prescrições Ocorrência 

01-10 1 

11-50 5 

51-100 2 

101-500 2 

501-1000 1 

>100 4 

*NSR 4 

                             *NSR � Não Sei/sabe Responder 

 
Como já apresentado, existem diferentes tipos de requisições, e de acordo  

com a urgência da solicitação, em relação a esta característica, 68% dos 

farmacêuticos afirmaram priorizar algum tipo de requisição (quadro 14): 

 

Quadro 13- Distribuição das condições de prioridade para as requisições atendidas pela 
Divisão de Farmácia do HCFMRP-USP,2005 

Prioridade FA FR% 

Ordem de chegada 1 5,6 

Medicamentos administrados mais lenta ou rapidamente 1 5,6 

Psicotrópicos 2 11,0 

Urgência 7 38,6 

UE 2 11,0 

Alto custo 1 5,6 

Entrega Nominal 1 5,6 

Idosos, gestantes 1 5,6 

Rondas 1 5,6 

Inicio de tratamento 1 5,6 

Total 18 100 

 

 Estas condições, sofrem bastante variação pelo fato de que cada setor possui 

um tipo de individualizado de atendimento,de acordo com sua rotina de atividades e 

clientela provida. 
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 Além da priorização de determinadas requisições é essencial também, que 

estas sejam atendidas em tempo hábil. E com relação a este quesito, temos que 89% 

dos farmacêuticos demonstraram preocupação com o tempo gasto para os 

atendimentos das requisições. 

Uma das principais funções do farmacêutico hospitalar, dentro de seu 

exercício profissional é sem dúvida as atividades relacionadas a dispensação de 

medicamentos.Como conceito de dispensação temos: �ato de fornecimento e 

orientação ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos a título remunerado ou não� (BRASIL, 1999). 

 Sendo que esta mesma Resolução, afirma ser o farmacêutico o responsável 

pela supervisão e dispensação, devendo possuir conhecimento científico e estar 

capacitado para a atividade 

 Atividade esta que se inicia com a prescrição médica que é conceituada como 

uma ordem para medicações emitida por médico, que designa uma medicação 

específica e sua posologia a ser ministrada em um determinado paciente em um dado 

momento. A prescrição forma parte da relação profissional entre o médico, o 

farmacêutico e o paciente.(SERAFIM, 2005). 

Porém, observamos que, com o resgate da função do profissional 

farmacêutico,o mesmo voltou a ter consciência de que é uma atribuição unicamente 

sua de avaliação da prescrição médica. 

No presente estudo, 95% dos profissionais afirmaram executar a avaliação 

das prescrições médica, sendo que os itens analisados podem ser vistos no quadro 15: 
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Quadro 14- Distribuição dos itens analisados na prescrição médica segundo os 
farmacêuticos do HCFMRP-USP,2005  
Item FA FR(%) 

Dosagem 15 29 

Medicamento 3 6 

Identificação do paciente 2 4 

Posologia 6 11 

Forma farmacêutica 3 6 

Via de Administração 5 10 

Adequação aos protocolos clínicos 3 6 

Tempo de Tratamento 1 2 

Concentração dos itens prescritos 3 6 

Totalidade da receita 1 2 

Prescrito com o nome genérico 1 2 

Identificação do prescritor 3 6 

Incompatibilidade e/ou interação 

entre os componentes 
2 4 

Quantidade dos medicamentos 3 6 

Total 51 100 

 

 Mesmo com um  índice positivo, em relação à avaliação das prescrições 

médicas, é necessário que a avaliação seja efetuada mais profundamente, em termos 

farmacológicos e não apenas uma apreciação superficial. 

 Além do farmacêutico, ser o único profissional apto a executar a avaliação da 

prescrição médica devido a sua formação especializada, este também possui maior 

habilidade, na detecção de erros. 

Estudos relatam que os farmacêuticos detectam, mais erros do que a equipe 

de enfermagem sendo, 87,7% para os primeiros e 82,1% para o segundo grupo 

respectivamente. Esta diferença é mais evidente quando os erros são mais graves, 
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como por exemplo, na verificação de concentrações erradas (93,3% e 83,3%) 

(KÜHNER, 2005). 

Ainda segundo Kühner (2005), pesquisas recentes nos EUA, confirmam que 

a participação farmacêutica nos processos de prescrição, transcrição, dispensação e 

administração podem reduzir os erros em pelo menos, 66%. 

Para isto é essencial, que o farmacêutico verifique permanentemente, todo o 

serviço dos auxiliares, especialmente durante a execução de atividades como a 

separação, preparação ou fracionamento dos medicamentos, por serem estas 

atividades que exigem muita atenção e cuidado, sendo essencial garantir que não 

sejam introduzidos erros nesta parte do processo. 

Porém, 21% dos farmacêuticos, não executam este tipo de atividade, mesmo 

assumindo como sua a responsabilidade técnica por todas as ações ocorridas dentro 

do setor. 

Para garantir um monitoramento dos erros relativos à prescrição médica, é 

essencial que todos os  procedimentos sejam padronizados e do conhecimento de 

todos que atuam no setor.No entanto, verificamos dentro da DAF, que existe uma 

controvérsia, em relação a este tópico. 

Foram citados cinco diferentes procedimentos (ver quadro 16) a serem 

tomados frente a algum erro na prescrição médica e 63% destes, consideraram que o 

procedimento citado era padronizado. Ou seja, cada um exercia ações isoladas e que 

aparentemente eram tidas como padrões. 

Isto indica, que mudanças devem ser feitas em relação ao controle e 

monitoração de erros de medicação, para que, além de sua determinação, seja 

também registrada a determinação de suas causas e a divulgação de seus resultados. 
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Permitindo assim, implantar um processo de garantia da qualidade, no processo de 

dispensação. 

 
Quadro 15- Distribuição dos procedimentos citados pelos farmacêuticos frente a erros na 

prescrição médica,HCFMRP-USP,2005. 
Procedimento FA FR(%) 

Contata o prescritor 11 50 

Contata o setor 6 28 

Orienta o paciente a procurar a 

correção 
3 14 

Repete a técnica (Controle de 

Qualidade)* 
1 4 

Contata a Enfermagem 1 4 

Total 22 100 

* Como o setor de Controle de Qualidade não atende a prescrições médicas a questão foi 
direcionada a erros na técnica aplicada 
  
 
 Um dos sistemas de distribuição de medicamentos adotados pelo HCFMRP-

USP , que é o individualizado para 24hs, tem como uma das vantagens, a redução de 

estoques periféricos através da possibilidade da devolução dos medicamentos, não 

utilizados. Além do benefício financeiro, erros com medicação também podem ser 

evitados com este tipo de prática. Para isso, além da devolução dos medicamentos é 

necessário que o farmacêutico confira as sobras devolvidas a fim de avaliá-las, antes 

que os mesmos possam retornar aos estoques . 

 Apesar do bom índice apresentado (47%),ainda existem alguns farmacêuticos 

(10,5%) que não aderiram a esta prática, deixando a mercê medicamentos que podem 

não estar em condições para voltar aos estoques ou serem reutilizado por outro 

paciente. 
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4.5 Atividades em comissões 

 
 De acordo com a OPAS e o Ministério da Saúde, a participação do 

farmacêutico, nas comissões internas faz parte das competências da FH estabelecidas 

por meio da resolução 308/97, sendo que as atividades pertinentes a cada comissão 

são descritas a seguir: 

● Comissão de Fármaco Terapêutica: fornecer subsídios técnicos para tomada 

de decisões quanto à inclusão e à exclusão de medicamentos. 

● Comissão de Suporte Nutricional: prestar informações relativas à 

viabilidade técnica para o acréscimo de aditivos desejados, estabilidade e 

custo das preparações, etc. 

● Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: fornecer subsídios para as 

decisões políticas e técnicas, relacionadas, em especial, à seleção, à 

aquisição, ao uso e controle de antimicrobianos e de germicidas 

hospitalares. 

 Estas funções são prioritárias, em uma FH e são essenciais para a 

implementação de outras atividades como programas de farmacovigilância, estudos 

farmacoepidemiológicos, elaboração de protocolos farmoterápicos e avaliações 

farmacoeconômicas (GOMES & REIS, 2003). 
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Indicadores 

Participação na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

Participação na Comissão de Suporte Nutricional (CSN) 

Participação na Comissão de Fármaco Terapêutica (CFT) 

Participação na elaboração do Guia farmacoterapêutico 

Participação em atividades de Farmacoeconomia 

Participação na elaboração de Protocolos Terapêuticos 

 

 O controle das infecções hospitalares é uma atividade essencialmente 

multiprofissional. Para conhecê-las, analisá-las e fazer o seu controle, é necessário 

que os diversos segmentos do hospital, como a farmácia, o serviço de enfermagem, o 

corpo clínico e o laboratório de microbiologia, exerçam as importantes funções que 

lhe cabem, nesta atividade. 

 Na Divisão de Farmácia, quatro farmacêuticos são responsáveis pela 

participação mensal nestas reuniões da CCIH, sendo um efetivo e os outros três 

suplentes. 

 A contribuição da farmácia, no controle das infecções hospitalares é 

considerada essencial pela American Society oh Health-System Pharmacist (ASPH) 

que é a organização que estabelece os padrões que o farmacêutico deve seguir nas 

ações de controle de infecções hospitalares. Segundo a ASHP, a principal atividade 

que a farmácia deve desenvolver, no controle de infecções é a promoção do uso 

racional de antimicrobianos. (GOMES & REIS, 2003). 

 Para que a terapia nutricional tenha êxito é necessário um trabalho 

interdisciplinar envolvendo todos os profissionais de saúde e, em especial, o 

farmacêutico, o médico, o nutricionista e o enfermeiro. Cada profissional, atua com 

seus conhecimentos especializados, visando ao bem-estar do paciente.  
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O farmacêutico é um membro da comissão de suporte nutricional e deve 

trabalhar junto aos demais, no desenvolvimento de políticas e procedimentos, 

objetivando melhorias nos procedimentos, avaliação custo-efetividade da formulação 

e da terapia nutricional parenteral e manutenção e aprimoramento contínuos da 

qualidade total (GOMES & REIS, 2003). 

Dentro das comissões as quais a Divisão de Farmácia conta com 

representantes, a CSN é a comissão na qual o seu representante possui maior atuação, 

possuindo membro efetivo que participa das reuniões e visitas semanais que às vezes 

podem extrapolar, 2 horas de duração.  

Além da exigência legal é fato reconhecido por todos o quanto é importante a 

participação do farmacêutico nesta comissão, pois na função de único manipulador, 

este conhece profundamente todas as características farmacológicas e terapêuticas 

dos elementos envolvidos no esquema nutricional. 

 A comissão de Fármaco Terapêutica é uma das comissões de maior 

relevância, pois atua como um órgão de assessoramento, consulta, coordenação e 

informação relacionada a medicamentos, sendo essencial para a garantia do Uso 

Racional de Medicamentos. Sua principal atividade está relacionada à seleção de 

medicamentos que formarão o Guia Farmacoterapêutico Hospitalar. 

O Guia Farmacoterapêutico  é identificado como instrumento de informação e 

gestão, sendo referência para a comunidade hospitalar, onde constam todos os 

medicamentos e formulações a serem utilizados pelo hospital.  Tem como tema 

central à padronização de medicamentos. Desta forma quando se fala em 

padronização, além de uma atividade técnica e especifica, fala-se também de uma 

conduta ética e recomendável.  Sendo imprescindível à divulgação do seu conteúdo e 
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disponibilização do seu acesso, para garantir a agilidade  e racionalidade das 

prescrições. 

Apesar de contar com a presença oficial de dois farmacêuticos (efetivo e 

substituto) e possuir normas e procedimentos de trabalho estabelecidos, algumas das 

importantes atividades e pertinentes a CFT relacionadas à difusão de informação 

sobre medicamentos não constam como atividades periódicas tais como a versão 

impressa e atualizada do guia farmacoterapêutico e edições de boletins informativos. 

No HCFMRP-USP, estas informações estão disponíveis apenas, na forma eletrônica, 

limitando assim o acesso pela comunidade hospitalar. 

 Também relacionada ao Uso racional de Medicamentos, a Farmacoeconomia 

é uma ferramenta que se deve ser acrescentada à rotina hospitalar.Pois com os 

medicamentos sendo usados com a indicação precisa, na forma correta e seguindo os 

melhores critérios de decisão o benefício econômico já estará automaticamente, 

computado. 

A Farmacoeconomia se aplica como um fator adicional de decisão para os 

participantes do sistema de saúde, ajudando a escolher produtos e processos que se 

revistam de maiores benefícios do que os seus concorrentes.(NETO 2005). 

 No entanto, apenas 26% dos farmacêuticos participam de atividades 

relacionadas a farmacoeconomia, e mesmo que este número possa indicar um dado 

positivo a atividade se apresenta de forma insipiente e não consolidada dentro do 

serviço . 

 Porém, vantagens não faltam para justificar a importância deste serviço. Um 

estudo de avaliação farmacoeconômica conduzido no Centro Médico (nível terciário) 

da Universidade de Cincinnati, demonstrou que a participação do farmacêutico 
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obteve um impacto positivo, tanto economicamente como em relação aos indicadores 

de morbidade utilizados. A adição do farmacêutico, especificamente ao corpo clínico 

resultou em significativas reduções, no tempo de internação e nos custos dos 

pacientes, quando comparados com uma mínima participação do 

farmacêutico.(MOTA, 2003). 

 Ao mesmo tempo em que o medicamento é um importante insumo no 

processo de atenção à saúde, pode também se constituir em fator de risco, quando 

utilizado de maneira inadequada. Não se trata, portanto, de promover o acesso a 

qualquer medicamento ou de qualquer forma mas, sim, de promover o uso racional e 

seguro desses produtos. 

Desta forma, a elaboração de protocolos terapêuticos têm o objetivo de, 

estabelecer claramente os critérios de diagnóstico de cada doença e o tratamento 

preconizado com os medicamentos disponíveis nas respectivas doses corretas, os 

mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação de resultados, e a 

racionalização da prescrição e do fornecimento dos medicamentos. Observando ética 

e tecnicamente a prescrição médica. Os Protocolos têm, também, o objetivo de criar 

mecanismos para a garantia da prescrição segura e eficaz (PICON & BERTRAME, 

2003). 

Porém, nenhum farmacêutico participa da elaboração destes protocolos, o que 

deixa muito a desejar ao sistema, tratando-se do farmacêutico ser o profissional mais 

apto e capacitado a participar destas atividades. 
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4.6 Informação e Seguimento Farmacoterapêutico 

 
Indicadores 
 

Atendimento de solicitações de informação sobre medicamentos 

Participação em visitas clínicas ou específicas 

Realização de consulta farmacêutica 

Realização de Seguimento Farmacoterapêutico 

Participação de atividades de monitoração terapêutica 

Realização de atividades de farmacovigilância 

 

Segundo a OPAS e o Ministério da Saúde, a implantação de um sistema de 

informação sobre medicamentos é considerada como uma função fundamental dentro 

da FH, além de produzir como resultados a obtenção de dados objetivos que 

possibilitem à equipe de saúde realizar a prescrição médica e a administração dos 

medicamentos, em condições de maior segurança técnica.Assim como, oferecer 

orientação, tanto para o paciente no momento da alta ou nos tratamentos 

ambulatoriais como também para toda a comunidade hospitalar. 

 Verificou-se que 89% dos farmacêuticos afirmaram fornecer informações 

sobre os medicamentos para a comunidade hospitalar.Porém, este procedimento não 

foi realizado de maneira sistematizada, não sendo utilizado formulários específicos e 

registros escritos destas solicitações, nem mesmo existindo um centro organizado 

para tal finalidade. Embora exista uma significativa demanda por estas informações 

(37% atendem até 10 solicitações por dia) como visto, na tabela 13. 

 Segundo o Programa de Medicamentos Essenciais e Tecnologia da OPAS 

(OPAS,1997) em seu informe a respeito das Informações sobre Medicamentos, 

afirma ser esta, função básica da FH e deve ser oferecida através de Serviços de 

Informação sobre Medicamentos (SIM) ou de Centros de Informação sobre 
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Medicamentos (CIM). Estes, devem ser organizados de maneira sistemática de 

acordo com a demanda da clientela e de preferência com a presença de um 

farmacêutico responsável especializado para tal função, durante período integral. 

 

Tabela 13- Distribuição do número médio de solicitações de informação atendidas por dia 
pelos farmacêuticos do HCFMRP-USP,2005 

Nº de solicitações Ocorrência % 

1-10 7 37 

11-50 3 16 

51-100 5 27 

Não soube responder 2 10 

Não fornecem informação 2 10 

Total 19 100 

 

 Em 1993, a OMS, numa tentativa de controlar o uso irracional de 

medicamentos, definiu o papel do farmacêutico, no sistema de atenção à saúde e 

atribui a ele responsabilidades em relação às necessidades assistenciais dos pacientes, 

de forma individual, e da comunidade, em geral.A Atenção Farmacêutica foi 

considerada como um conceito entre eles, e como uma atitude profissional a que todo 

farmacêutico deve tender, a fim de cumprir o seu papel social.A escolha do 

farmacêutico, baseou-se em sua formação específica e no fácil acesso para a 

população. Este então passou a ser apontado como o profissional adequado a realizar 

o seguimento farmacoterapêutico, em hospitais atendendo a pacientes internados ou a 

comunidade em geral.(NETO,2005). 

 Como consulta farmacêutica, conceituamos o ato em que o farmacêutico 

fundamentado em sua práxis, interage e responde às demandas dos pacientes, 

buscando a resolução dos problemas de saúde que envolva ou não, o uso dos 

medicamentos (OPAS, 2002).  
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 O seguimento farmacoterapêutico é um componente da Atenção 

Farmacêutica e configura o processo, no qual o farmacêutico se responsabiliza pelas 

necessidades do usuário relacionadas ao medicamento, por meio da detecção, 

prevenção e resolução de Problemas relacionados aos Medicamentos (PRM), de 

forma sistemática, contínua e documentada, com o objetivo de alcançar resultados 

definidos, buscando a melhoria da qualidade de vida do usuário (OPAS, 2002). 

 A visita clínica ou visitas específicas a pacientes é a oportunidade que o 

farmacêutico possui de se incorporar ao corpo clínico e assim, colocar em prática, 

todos os componentes da Atenção Farmacêutica. 

Porém, mesmo sendo o farmacêutico o profissional escolhido através dos 

grandes órgãos internacionais para ser o responsável por esta prática, verificou-se 

que dentro do HCFMRP-USP, nenhum dos farmacêuticos, possui estas atividades 

incorporadas à sua rotina diária, ou seja, o serviço de Atenção Farmacêutica é 

inexistente, dentro da rotina da Divisão de Farmácia. 

Mesmo incipiente a pesquisa referente ao impacto da Atenção Farmacêutica 

nos serviços de saúde, já produz resultados satisfatórios.Confirmando que a 

participação do farmacêutico produz impactos positivos, tanto em relação aos 

resultados obtidos com a terapia medicamentosa, quanto em relação a melhoria, na 

qualidade de vida. 

 Uma das ferramentas utilizadas dentro do processo de acompanhamento 

terapêutico a monitorização terapêutica, tem como principal finalidade a manutenção 

da concentração biológica do fármaco dentro da faixa terapêutica preestabelecida, 

por meio de estudos clínicos, e visa utilizar a resposta do paciente ao medicamento 
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utilizado. Com o controle terapêutico, busca-se a dose que produza o máximo de 

eficácia, aliada ao mínimo de efeitos tóxicos. 

 Mesmo sendo a monitorização terapêutica, uma atividade que propicia 

melhorias diretas na assistência ao paciente, aumentando a confiança do médico na 

terapia adotada além reduzir a incidência de reações adversas e trazer benefícios 

financeiros, pois estimula e colabora com o uso racional de medicamentos (GOMES 

& REIS, 2003). Apenas, dois farmacêutico afirmaram exercer este tipo de atividade, 

não sendo porém, de maneira sistematizada. 

 O monitoramento da segurança de drogas é um elemento essencial para o uso 

efetivo de medicamentos e uma garantia, na qualidade no tratamento terapêutico.Para 

a Organização Mundial da Saúde, a farmacovigilância é ciência e atividade relativa a 

identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer 

problema possível relacionado com fármacos (OMS, 2002). 

Um dos principais métodos utilizados pela farmacovigilância para 

identificação de reações adversas, é a notificação voluntária de suspeitas de reações 

adversas a medicamentos, perda da eficácia ou desvios de qualidade feita por 

profissionais de saúde, através de formulários específicos. 

Dentro da Divisão de farmácia, 58% dos farmacêuticos afirmaram não 

participar de nenhuma atividade relacionada a farmacovigilância.  

Entre aqueles que afirmaram notificar o aparecimento de efeitos adversos ou 

desvios de qualidade, confirmaram que, além do preenchimento do formulário 

padronizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) disponível 

dentro da instituição, existe ainda uma outra possibilidade de notificação interna que 

seria através de formulários direcionado ao Centro Integrado de Qualidade.Entre 
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estes profissionais, a média de notificações, tanto de efeitos adversos, quanto desvios 

de qualidade é de uma a duas notificações por ano, tendo como referência, o ano de 

2004. 

Desta forma é necessário incrementar estas linhas de comunicação, entre os 

farmacêuticos e outros profissionais da saúde, já que estes, estão em uma posição que 

os permite utilizar a farmacovigilância, em prol de seus pacientes por meio da 

experiência vivenciada os com esquemas terapêuticos e assim, contribuir para a 

prática médica além de promover um maior conhecimento sobre as doenças e seus 

tratamentos (OMS, 2002). 

 
4.7 Ensino e Pesquisa 

Indicador 

Desenvolvimentos de atividades educativas 

Participação em atividades de ensino e formação profissional 

Produção intelectual com publicação de artigos científicos 

Participação em atividades de pesquisa 

 

   Instituições de ensino como o HCFMRP-USP, são grandes fontes de 

referência e geradoras de conhecimento com representatividade, dentro da 

comunidade social e científica. 

Atividades de ensino e pesquisa são consideradas como prioritárias, dentro 

das atividades relacionadas à FH. Sua função dentro de um hospital escola, torna-se 

mais importante se pensarmos, nas várias deficiências que o aluno encontra durante 

sua formação, excessivamente tecnicista, com incipiente formação na área clínica 

(OPAS,2002). 
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A participação dos farmacêuticos, em atividades de ensino e pesquisa, 

resume-se ao contato com estagiários e aprimorandos de Farmácia Hospitalar (95%). 

E apesar da riqueza em fontes de dados, temas para discussões e pesquisas, 

tendo como referência o ano de 2004, não houve produção científica de nenhum dos 

farmacêuticos entrevistados. Sendo que apenas, 36% afirmaram participar de 

atividades de pesquisa dentro do hospital. 

Aspectos como estes, são negativos, não apenas para o serviço e a instituição 

mas também para toda a comunidade social e científica, considerando a 

potencialidade de aplicação do conhecimento gerado para a sociedade. 

 
4.8 Avaliação Pessoal 

 
A avaliação pessoal foi introduzida dentro do questionário para que pudesse 

ser conhecida qual a percepção dos farmacêuticos, em relação a sua atuação dentro 

do serviço de farmácia. 

As possibilidades para auto avaliação ficou determinada entre as seguintes 

opções:atuante, pouco atuante, não atuante e não sabe responder.  

Para 68% dos entrevistados a  participação dentro das atividades assistenciais 

desenvolvidas pelo HCFMRP-USP foi considerada como pouco atuante, sendo que, 

entre as alternativas atuante e não atuante, obteve-se o mesmo resultado, 16% para 

cada. 

Dos farmacêuticos, 89% gostariam de desenvolver alguma atividade não 

oferecida pelo serviço de farmácia e quando indagado sobre quais atividades, obteve-

se o elevado número de 12 diferentes atividades (tabela 14). Isto mostrou, a 
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potencialidade e amplitude do tema que o serviço FH poderia oferecer à instituição e 

sua clientela. 

 
Tabela 14- Distribuição das atividades que os farmacêuticos do HCFMRP-USP gostariam 

de desenvolver dentro da FH,2005 
Atividade Ocorrência % 

SIM 5 16,5 
Farmácia Clínica 7 23,0 

Atenção Farmacêutica 5 16,5 
Atividades de avaliação 1 3,0 

Atividades de gerenciamento/planejamento 1 3,0 
Aprimoramento profissional 1 3,0 

Assistência Farmacêutica 3 10,0 
Seguimento Farmacêutico 1 3,0 

Garantia da Qualidade 1 3,0 
Dose unitária 1 3,0 

Melhorias técnicas 1 3,0 
Mudança no SDM 1 3,0 

NSR 1 3,0 
Nenhuma 2 7,0 

Total 31 100 

 
 
Quando questionados quais os impedimentos para a execução destas 

atividades obteve-se nove diferentes justificativas(Tabela 15). 

 
Tabela 15- Distribuição dos impedimentos citados pelos farmacêuticos do HCFMRP-USP, 

para a realização de novas atividades(2005). 

Impedimento Ocorrência % 
Nenhum 2 7 

Falta de estrutura 6 21 
Falta de tempo 4 14 

Falta de incentivo 4 14 
Falta de RH 5 18 

Sobrecarga de trabalho 3 10 
Falta de implantação das atividades 2 7 

Despreparo para a execução das atividades 1 3 
Falta de verbas 1 3 

Falta de planejamento para a execução/implantação destes 
projetos 

1 3 

Total 29 100 
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Com a tentativa de associar estes resultados relativos à avaliação pessoal, 

com outros dados pertinentes, cruzou-se alguns dados para verificar alguma relação 

que pudesse justificar estes resultados. 

Foram analisados variáveis como tempo de atuação; local de trabalho e 

atuação através de tabelas de contigências, utilizando o teste qui-quadrado. As 

variáveis local e tempo de trabalho, mostraram estar associadas com a motivação que 

os profissionais farmacêuticos percebiam sobre o trabalho. 

 
4.8.1 Tempo de trabalho versus atuação 

 
Quando se analisou o tempo de trabalho, dentro da instituição, em relação à 

motivação obteve-se uma correlação estatisticamente significante, ou seja quanto 

maior tempo de trabalho tem o profissional, mais crítica foi a percepção sobre ser 

atuante no serviço (Chi-square: 144,6; Df: 4; P value: P<0,0001) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5- Tempo de trabalho versus atuação,HCFMRP-USP,2005 
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Ou seja, 67% dos farmacêuticos com até 5 anos de exercício profissional 

afirmaram ter uma atuação pouco atuante, porém nenhum se considerou como não 

atuante. Para aqueles com até 15 anos de exercício o índice de respostas pouco 

atuante subiu para 86% e entre os profissionais com até 30 anos de exercício, 50% 

considera-se pouco atuante e os outros 50%, não atuantes. 

 

4.8.2 Local de trabalho versus atuação 

 
Esta relação também foi estatisticamente significativa, ou seja, o local em que 

o profissional exercia seu trabalho influenciou o índice de atuação que o profissional 

percebeu  (Chi-square 65,73; Df =2; P value: P <0,0001) (Gráfico nº 6). 

 

Gráfico 6- Influência do local de trabalho na atuação dos farmacêuticos, HCFMRP-
USP,2005 
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Com este resultado verificou-se que os profissionais que atuam no serviço de 

dispensação possuem uma maior atuação do que em relação àqueles que atuam nos 

serviços relacionados à manipulação de preparações e misturas. Relação esta, 

A-Atuante 
PA-Pouco atuante
NA-Não atuante 
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justificável por ter sido encontrado dentro  do serviço de manipulação, uma maior 

sobrecarga de trabalho e menor contato com pacientes e o corpo clínico. 

Pode-se analisar melhor estes resultados se o comparando a um estudo sobre 

a percepção da satisfação no trabalho, realizado com farmacêuticos do estado do 

Arizona (EUA),onde foi  demonstrado que a insatisfação com o trabalho está 

diretamente relacionada à incapacidade para o exercício de suas funções. Assim 

como, foi encontrada também uma relação positiva entre a competência dos colegas 

de trabalho e a satisfação no trabalho.(COX & FITZPATRICK, 1999). 

Estes resultados podem justificar a negativa avaliação dos farmacêuticos, que 

também pode estar relacionada a uma insatisfação no trabalho, não causada pela 

incapacidade relacionada ao trabalho, mas pela pouca abertura e incentivo que é dado 

ao desenvolvimento e aplicação de novas atividades e serviços pertinentes à FH. 


