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Denominação do 

Indicador 

Definição Método de Cálculo 

Caracterização do Hospital 

Taxa de Mortalidade 

Institucional 

Relação percentual entre número 

de óbitos ocorridos em pacientes 

após 24hs de internação e o 

número de pacientes que tiveram 

saída do hospital, em determinado 

período. Mede a mortalidade 

ocorrida até 24hs após a internação 

hospitalar 

Número total de óbitos após 24hs 

de internação  

Taxa de ocupação 

Hospitalar 

Relação percentual entre o número 

de pacientes-dia e o número de 

leitos-dia em determinado período, 

porém considerando-se para o 

cálculo dos leitos dia no 

denominador os leitos instalados e 

constantes do cadastro do hospital, 

incluindo os leitos bloqueados e 

excluindo os leitos extras. 

Dados fornecidos pelo hospital 

Média de Permanência 

Relação entre o total de pacientes-

dia e o total de pacientes que 

tiveram saída do hospital em 

determinado período incluindo 

óbitos. Representa o tempo médio 

em dias que os pacientes ficaram 

internados no hospital 

Dados fornecidos pelo hospital 

Taxa de Infecção 

Hospitalar 

Relação percentual entre o número 

de episódios de infecção hospitalar 

pelo número total de saídas em um 

determinado período 

Dados fornecidos pelo hospital 

Índice de Renovação ou 

Rotatividade 

Relação entre o número total de 

saídas e o número total de leitos 

em um determinado período 

Dados fornecidos pelo hospital 

ANEXO I 
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Taxa de Resolutividade 

Relação percentual entre o número 

total de casos resolvidos pelo 

número total de pacientes 

internados em um determinado 

período 

Dados fornecidos pelo hospital 

Gerenciamento 

 

Relação 

farmacêutico/leitos 

 

Número total de leitos ativos por 

número de farmacêuticos na FH 

 

 

Número de leitos ativos a cada um 

farmacêutico. 

 

 

Relação funcionários da 

farmácia/leitos 

 

Relação entre o número de leitos 

ativos e o número de funcionários, 

exceto farmacêuticos. 

 

 

Número de leitos ativos a cada um 

funcionário. 

 

Número de farmacêuticos 

com curso de pós-

graduação 

 

Curso de pós-graduação latu sensu 

e strictu sensu, reconhecido pelo 

MEC. 

 

 

 Porcentagem de farmacêuticos 

com curso de pós-graduação 

 

Participação na Comissão 

de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) 

 

Participação do farmacêutico da 

FH como membro efetivo da 

CCIH. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  participa da CCIH 

 

 

Participação na Comissão 

de Suporte Nutricional 

(CSN) 

 

Participação do farmacêutico da 

FH como membro efetivo da 

Comissão de Suporte Nutricional, 

comprovado em atas e/ou 

designação. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  participa da CSN 

 

 

Participação formal em 

atividades de 

Farmacoeconomia 

 

Descrição escrita de relatórios, 

instrumentos e/ou trabalhos de 

Avaliação Farmacoeconômica 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico desenvolve 

atividades de farmacoeconomia 
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Seleção 

 

Participação na Comissão 

de Fármaco Terapêutica 

 

Participação do farmacêutico da 

FH como membro efetivo da 

Comissão de Fármaco Terapêutica, 

comprovado em atas e/ou 

designação. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico participa da CFT 

 

Participação na elaboração 

de protocolos terapêuticos 

 

Protocolos Terapêuticos são 

normas de uso de medicamentos 

em que consta indicação, 

posologia, dose, para cada 

enfermidade. Para efeitos deste 

indicador é aceita a existência de 

pelo menos 1 protocolo, atualizado 

nos últimos 2 anos. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  participa da 

elaboração e atualização de 

protocolos terapêuticos. 

 

Participação na elaboração 

do guia 

farmacoterapêutico 

 

Participação do farmacêutico da 

FH como membro da equipe de 

responsável pela elaboração e 

atualização do guia 

farmacoterapêutico, comprovado 

em atas e/ou designação. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  participa da equipe 

responsável pela elaboração e  

atualização do guia 

farmacoterapêutico. 
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Informação 

 

Atendimento de 

solicitações sobre 

informação de 

medicamentos com algum 

nível de formalização 

 

Atendimento de informações 

relativas a medicamentos e 

fármacos, com algum nível de 

formalização (registro escrito). 

Informar sobre medicamentos 

significa coletar, analisar e 

organizar toda informação 

relevante sobre medicamentos a 

fim de difundi-la com fins 

educativos, de investigação ou 

simplesmente informativos. 

 

 

Será considerado com 

Atendimento Formal de 

Informação de Medicamentos se o 

mesmo possui um sistema 

estruturado de informação de 

medicamentos com fontes de 

referências bibliográficas 

primárias e terciárias e 

documentação da atividade. 

 

Desenvolvimento de 

atividades educativas com 

os pacientes. 

 

 

Entende-se por atividades 

educativas palestras, grupos de 

discussão, grupos de orientação, 

distribuição de informação 

impressa, voltada a grupos de 

pacientes. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico participa de 

atividades educativas. 

Seguimento Farmacoterapêutico 

 

Participação em visitas 

clínicas ou realiza visitas 

específicas 

 

Define-se como visita clínica, a 

ocasião em que o corpo clínico, de 

enfermagem, residentes e outros 

profissionais de saúde discutem os 

casos dos pacientes internados, à 

medida que visitam os leitos dos 

pacientes e como visita específica 

atendimento individual do paciente 

junto ao leito, com a finalidade de 

prover orientações sobre seus 

medicamentos e a terapêutica. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  participa como 

membro efetivo da equipe que 

realiza as visitas clínicas 
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Realização de consulta 

farmacêutica formal a 

pacientes internados 

 

Entende-se por consulta 

farmacêutica, atendimento 

individual do paciente em recinto 

privativo, com a finalidade de 

prover orientações sobre seus 

medicamentos e a terapêutica. A 

consulta inclui registro escrito do 

atendimento, contendo: registro 

cronológico da informação 

relacionada ao consumo de 

medicamentos de um paciente, 

informação relacionada a 

condições médicas deste, suas 

alergias e dados demográficos. 

 

 

 Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  atenda a pacientes 

internados (de qualquer clínica) 

em consulta farmacêutica. 

 

Realização formal de 

Seguimento 

Farmacoterapêutico a 

 pacientes internados 

 

Seguimento Farmacoterapêutico 

realizado através de fichas 

farmacoterapêuticas onde existe 

registro escrito e atualizado dos 

dados relativos ao paciente e sua 

enfermidade e do regime 

terapêutico ao qual está submetido. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  realiza formalmente 

Seguimento Farmacoterapêutico a 

pacientes internados. 

 

Participação em atividades 

de monitoração terapêutica 

a pacientes hospitalizados 

 

 

Monitoração Terapêutica de 

fármacos de fármacos é a atividade 

em que há coleta sistemática a 

intervalos específicos de líquidos 

orgânicos de pacientes, com a 

finalidade de analisar 

concentrações de fármacos e 

realizar os ajustes de doses 

necessários. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  participa de 

atividades de monitoração 

terapêutica a pacientes 

hospitalaizados. 
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Realização formal de 

atividades de 

 farmacovigilância 

 

 

Atividades de farmacovigilância: 

monitoração de reações adversas 

por metodologias como 

seguimento intensivo de pacientes 

internados, sistema de notificação 

espontânea, estudos de coorte e 

caso controle. 

 

 

Será considerado como atividade 

formal a existência de um 

programa escrito de notificação 

voluntária de Reações Adversas a 

Medicamentos (RAM) ou a 

utilização do formulário impresso 

de Notificação de Suspeita de 

Reação Adversa ou Notificação de 

Desvio de Qualidade fornecidos 

pela ANVISA. Com pelo menos 5 

notificações no ano anterior a 

pesquisa. 

 

Logística � Programação 

 

Análise da curva ABC  

 

 

Análise ABC compreende a 

construção de índice classificatório 

de medicamentos, levando em 

conta padrão de consumo e custo 

unitário de cada medicamento, 

classificando-os em 3 categorias  

(A,B e C), de acordo com o gasto 

anual de cada medicamento em 

relação ao total. 

 

 

Será considerada como atividade 

do farmacêutico se o mesmo 

conhece e/ou utiliza a curva ABC 

para efetuar compras ou para 

controle de estoque. 

Logística � Aquisição 

 

Participação na comissão 

de licitação 

 

 

Participação do farmacêutico da 

FH como membro efetivo da 

Comissão de Licitação, 

comprovado em atas e/ou 

designação. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  participa como 

membro efetivo da comissão de 

licitação. 
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Elaboração de 

 especificações técnicas 

para compra de 

 medicamentos. 

 

 

Especificações técnicas incluem 

especificações de qualidade, 

obrigatoriedade técnicas do edital e 

julgamento técnico do processo. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico  elabora 

especificações técnicas para 

compra de medicamentos. 

Logística � Armazenamento 

 

Execução de atividades de 

controle de estoque. 

 

 

Entende-se por controle de estoque 

a monitoração de fluxo de 

produtos. Pode ser realizado por 

meio manual (fichas próprias) ou 

informatizado e inclui definições 

de parâmetro de consumo médio 

mensal, ponto de ressuprimento, 

estoque de segurança e estoques 

mínimo e máximo. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se existir algum tipo de 

sistema de controle de estoque 

informatizado ou manual.  

 

Cumprimento de ações que 

visem a adequação do 

estoque as Boas Práticas 

de Estocagem (BPE) 

 

 

Atividades para adequar o estoque 

aos critérios de BPE de acordo 

com a RDC134/01.  

 

 

Será considerada como prática da 

FH se forem atendidos os critérios 

da BPE ou no caso de inadequação 

ainda será reconsiderado caso 

estejam em andamento ações que 

visem a adequação do setor. 

  

Logística � Distribuição 

 

Relação farmacêutico por 

prescrição médica. 

 

Relação entre o número de 

farmacêuticos e o número total de 

prescrições médica atendidas. 

 

Ao número total de prescrições 

médicas e requisições atendidas 

pela FH no mês anterior , será 

calculado a média diária de 

atendimento e esta dividida pelo 

número de farmacêuticos.  
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Conhecimento sobre 

legislação específica do 

setor. 

 

Legislação sanitária expedida por 

órgãos federais (MS, ANVISA) ou 

Conselhos Profissionais como 

CFF. 

 

 

O farmacêutico deverá conhecer a 

legislação específica de seu setor 

sendo citando as principais: 

RDC134/01(BPE);Resolução 

328/99(BPD); RDC33/00; Portaria 

272/98(NP); Resolução 

288/96(QT) 

 

 

Análise da prescrição 

médica  

 

É uma ordem médica dada por 

escrito e que contém o nome e as 

quantidades de um ou vários 

medicamentos para a sua 

dispensação, com instrução ao 

pessoal de enfermagem para a sua 

adequada administração. 

 

Será considerada como atividade 

do farmacêutico, se o mesmo ao 

analisar a prescrição médica 

verifica itens como legibilidade 

(boa impressão), nomenclatura e 

sistema de pesos e medidas, 

identificação do paciente, se as 

doses estão dentro dos limites 

farmacológicos, a existência de 

incompatibilidades e/ou interações 

medicamentosas e adequação da 

posologia e via de administração. 

 

Existência de normas de 

procedimentos  

 

O manual de normas e 

procedimentos deve contemplar 

fluxos de trabalho, horários e 

atividades desenvolvidas. 

 

Será considerado como atividade 

se o setor dispõe de manual de 

normas e procedimentos 

específicos para suas atividades 

desenvolvidas. 

 

Adequação do setor para 

preparação de  

medicamentos , misturas e 

nutrição parenteral 

 

Adequação das condições 

ambientais, conforme relacionado 

em legislação específica. 

 

Serão analisados a percepção do 

farmacêutico e avaliação da 

pesquisadora. 
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Escrituração de 

medicamentos controlados 

 

Escrituração em Livros ou 

programas específicos dos 

medicamentos sujeitos a controle 

especial de acordo com a Portaria 

344/98 

 

Será considerada atividade do 

farmacêutico, se o mesmo realiza a 

escrituração de acordo com as 

especificações da Portaria 344/98. 

 

Supervisão do processo de 

dispensação 

 

Entende-se por Dispensar como 

sendo o ato de fornecimento ao 

consumidor de drogas, 

medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, a título 

remunerado ou não. 

 

 

Será considerado como atividade 

do farmacêutico se o mesmo 

coordena e supervisiona toda a 

seqüência lógica da distribuição de 

medicamentos da chegada da 

prescrição médica à sua entrega 

para a equipe de enfermagem.  

Supervisionamento do 

fracionamento de 

medicamentos 

Fracionamento de medicamentos é 

a divisão de uma especialidade 

farmacêutica em doses que 

atendam a prescrição médica. 

Será considerada como atividades 

do farmacêutico se o mesmo 

instrui (elaboração de POPs) e 

supervisiona os auxiliares durante 

o fracionamento de medicamentos.

Farmacotécnica 

 

Preparação de formulações 

não estéreis 

 

Manipulação de medicamentos 

e/ou matérias-primas farmacêuticas 

para a administração oral, tópica 

ou retal. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se o  farmacêutico ou 

auxiliar (devidamente treinado e 

supervisionado pelo  farmacêutico)  

prepara ( em local destinado 

exclusivamente para este fim) 

formulações não estéreis  . 
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Preparação de misturas 

intravenosas (EU) 

 

 

Preparação de misturas de 

medicamentos de uso parenteral, 

exceto nutrição parenteral e 

quimioterápicos. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se exclusivamente o 

farmacêutico prepara através 

técnicas assépticas ( em local 

adequado e destinado 

exclusivamente para este fim) 

formulações  estéreis  . 

 

 

Preparação de Nutrição 

Parenteral 

 

Nutrição Parenteral (NP): solução 

ou emulsão, composta basicamente 

de carboidratos, aminoácidos, 

lipídios, vitaminas e minerais, 

estéril e apirogênica, 

acondicionada em recipiente de 

vidro ou plástico, destinada à 

administração intravenosa em 

pacientes desnutridos ou não, em 

regime hospitalar, ambulatorial ou 

domiciliar, visando a síntese ou 

manutenção dos tecidos, órgãos ou 

sistemas. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se o  farmacêutico  prepara 

através técnicas assépticas ( em 

local  adequado e destinado 

exclusivamente para este fim) 

formulações  estéreis .  

 

Preparação de 

Quimioterapia 

 

 

Manipulação de drogas 

antineoplásicas e outros 

medicamentos que ofereçam risco 

ao manipulador. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se exclusivamente o 

farmacêutico prepara através 

técnicas assépticas (em local 

adequado e destinado 

exclusivamente para este fim) 

formulações  de antineoplásicos . 
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Exercício de atividades de 

controle de qualidade para 

as preparações 

medicamentos 

 

 

Controle de qualidade é o conjunto 

de operações (programação, 

coordenação e execução) com o 

objetivo de verificar a 

conformidade das preparações com 

as especificações estabelecidas. 

 

 

Será considerada como atividade 

se forem executadas a todas as 

preparações manipuladas na FH  

atividades de controle de qualidade 

. 

Ensino e Pesquisa 

 

Participação em atividades 

de ensino e formação 

profissional dentro do 

hospital 

 

 

Participação em programas e 

atividades como residência (são 

atividades acadêmicas e práticas 

formalizadas como curso que 

confere ao aluno, grau de 

especialista, reconhecido pelo 

MEC), estágios ou treinamento em 

serviço. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico participa de 

atividades de ensino e formação 

profissional dentro do hospital. 

 

Produção intelectual com 

publicação de trabalhos 

científicos 

 

Para efeito deste indicador 

considera-se como produção 

intelectual trabalhos em anais de 

congresso, periódicos (indexados 

ou não), livros ou capítulos de 

livros 

 

 

Serão calculados o número de 

publicações por farmacêutico 

referentes ao ano anterior a 

pesquisa, sendo ainda contados 

artigos enviados para aceite em 

periódicos e ainda não publicados. 

 

 

Participação em atividades 

de pesquisa no hospital 

 

 

Considera-se como atividades de 

pesquisa estudos de utilização, 

ensaios clínicos, estudos de revisão 

de uso ou avaliação de uso ou 

outro. 

 

 

Será considerada como atividade 

da FH se pelo menos 1 

farmacêutico participa de 

atividades de pesquisa no hospital.  

FONTE: OSÓRIO-DE-CASTRO & CASTILHO, 2004 

               CIPRIANO,2004 

               WILKEN & BERMUDEZ,1999 
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ANEXO II 

 
 

Controle: Farmacêutico nº______ 

Data: ____/_____/______ 

 

 

Descrição do HCFMRP-USP 

 1) Tipo de Serviço 

1 Hospital geral 

1 Hospital especializado 

Tipologia do HCFMRP-USP 

2) Tipo de Administração 

1 Hospital público 

1 Hospital Particular 

 3) Quanto ao aspecto financeiro 

1 Não Lucrativo 

1 Filantrópico 

1 Beneficente 

1 Lucrativo 

 4) Quanto à finalidade 

1 Hospital de crônicos 

1 Hospital de Longa permanência 

1 Hospital de agudos ou de curta permanência 

5) Tipo do corpo clínico 

1Aberto 

1Fechado 

 

Caracterização da Farmácia Hospitalar 
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6) Tipo de Estrutura Física (prevalecer predominância em caso de mais de uma escolha) 

1 Pavilhonar                            1 Vertical                

1 Monobloco                           1 Horizontal 

1 Multibloco 

7) Tipo de Atendimento 

 1 Secundário 

 1 Terciário 

 1 Quaternário 

8) Quanto ao porte 

1 Pequeno 

1 Médio 

1 Grande 

1 Porte especial ou Extra 

9) Número total de leitos: _______________ 

10) Número de leitos ativos: ______________ 

11) Há atendimento ambulatorial? 

Sim 1 

Não 1→ Vá para a pergunta 13 

12) Média anual de consultas ambulatoriais, considerando o ano de 2004: __________ 

Indicadores utilizados 

13) Percentual de Ocupação: _____________ 

 14) Taxa de mortalidade Institucional: _____________________ 

15) Taxa de ocupação Hospitalar: __________________ 

16) Média de Permanência:____________________________ 

17) Taxa de Infecção Hospitalar:_______________________ 

18) Ìndice de Renovação ou Rotatividade:___________________ 

19) Taxa de Resolutividade:_____________________________ 

Caracterização da Farmácia Hospitalar 

20) Farmacêutico responsável técnico pela FH: 

_______________________________________________________________________

Horário de Trabalho: ___:___ às ___:___ 
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20.1) Número de Farmacêuticos: _________________ 

20.2) Existe plantão de farmacêuticos? 

Sim 1                                        Não 1→ Vá para a pergunta 20.4 

 

20.3) Como funciona o plantão? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

20.4)  Número de funcionários (entre auxiliares e técnicos): _________ 

21) Área Física total: _______________m2 

22) Horário de Funcionamento: ____:____ às ___:____ 

23) A FH está inserida no organograma do hospital?(ANEXAR) 

Sim 1 → Ligada a qual setor:______________________________________ 

Não 1 

24) Localização: (detalhar) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

24.1) A localização da farmácia é satisfatória? 

Sim 1 

Não 1 

24.2) Facilita o recebimento de medicamentos? 

Sim 1 

Não 1 

24.3) Facilita a distribuição de medicamentos e MMH? 

Sim 1 

Não 1 

24.4) Que serviços ou áreas do hospital estão contíguas a qualquer das áreas do setor 

responsável pelos medicamentos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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25. Tipo(s) de sistema de distribuição de medicamentos (SDM): 

_______________________________________________________ 

26) O setor possui áreas específicas para: 

a) Armazenamento                                                         Sim 1 Não1 

b) Manipulação de estéreis                                             Sim 1 Não 1 

c) Manipulação de produtos não estéreis                       Sim 1 Não 1 

d) Controle de qualidade                                                Sim 1 Não 1 

e) Distribuição de Medicamentos                                  Sim 1 Não 1 

f) Dispensação ambulatorial                                         Sim 1 Não 1 

g) Centro de Informação de Medicamentos                  Sim 1 Não 1 

h) Outra                                                                          Sim 1 Não 1 

Qual? _____________________________________________________________     

 

 27) Que atividades são realizadas em área diferente da área administrativa? 

a) Armazenamento                                                         Sim 1 Não1 

b) Manipulação de estéreis                                             Sim 1 Não 1 

c) Manipulação de produtos não estéreis                       Sim 1 Não 1 

d) Controle de qualidade                                                Sim 1 Não 1 

e) Distribuição de Medicamentos                                  Sim 1 Não 1 

f) Dispensação ambulatorial                                         Sim 1 Não 1 

g) Centro de Informação de Medicamentos                  Sim 1 Não 1 

h) Administrativa                                                           Sim 1 Não 1  

i) Outra                                                                          Sim 1 Não 1 

Qual? _____________________________________________________________     

 

28) O setor trabalha com: 

1 Medicamentos 

1 Material médico-hospitalar 

1Outros ______________________________________________________________ 

29) Existe algum manual de normas e procedimentos ou rotinas operacionais da 

Farmácia? 
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Sim 1                               

1 Não 

30) A Farmácia dispõe de meios informáticos para sua correta gestão? 

Sim 1 

Não1 

31) Quantas prescrições médicas e requisições foram atendidas pela FH no mês 

anterior? 

______________________ 

32) Funcionários por grau de formação: 

1. 1º grau incompleto nº __________ 

2. 1º grau completo nº __________ 

3. 2º grau incompleto nº __________ 

4. 2º grau completo nº __________ 

5. 3º grau incompleto nº __________ 

6. 3º grau completo em Farmácia nº __________ 

7. 3º grau completo em outra formação nº __________ 
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ANEXO III 

 

Controle: Farmacêutico nº_____ 

  Data:  ____/____/_____                                         
 

 

1. Sexo: 

 1 Feminino 

 1 Masculino 

2. Situação Conjugal 

 1 Solteiro(a) 

 1 Casado(a) 

 1 Viúvo(a) 

 1 Separado(a) ou Divorciado(a) 

 1 Outro  

3. Tem filhos? 

Sim 1→ Quantos:________________ 

Não 1 

4. Instituição Formadora: 

__________________________________________________________ 

4.1 Ano de Formatura: _________ 

5. Modalidade de Formação 

1 Análises Clínicas 

1 Farmácia 

1 Indústria 

1 Alimentos 

6. Possui pós-graduação? 

1Especialização   Área de Concentração:_______________________________ 

Caracterização do Farmacêutico 
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1Mestrado          Área de Concentração:________________________________

1Doutorado     Área de Concentração:_________________________________ 

1 Não possui 

7. Há quanto tempo trabalha na Divisão de Farmácia do HCFMRP-USP? 

_________________ 

8. Trabalha em qual setor da Divisão de Farmácia? 

_____________________________________________________ 

9. Possui outros vínculos empregatícios? 

1 Sim 

Cite: ________________________________________________________ 

1 Não 

10. Horário de Trabalho: 

Das ____________às___________________ 

11. Você escolheu trabalhar na Divisão de Farmácia porque: 

______________________________________________________________ 

12. Em relação as atividades que você realiza, assinale as que você 

predominantemente faz, classificando-as segundo as que você faz em maior 

volume na maior parte do tempo (utilizar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 0 não 

atividades não desenvolvidas)  

1 Atividades de assistência ao paciente como seguimento farmacoterapêutico 

1 Supervisão do trabalho da equipe de auxiliares 

1 Planejamento da assistência 

1 Atividades de ensino 

1 Atividades administrativas e de gerenciamento 

1 Manipulação de preparações 

1Outras atividades_______________________________________________ 

13. Seu salário mensal é de: R$___________________________________ 
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ANEXO IV 

 
Controle: Farmacêutico nº______ 

Data: ___/___/___ 

 

Questões relacionadas aos recursos humanos da FH 

1. O que você acha do número de farmacêuticos no HCFMRP-USP . 

 1 Adequado 

 1 Inadequado. Qual o número você considera como ideal? __________ 

2. O que você acha do número de auxiliares no seu setor.  

1 Adequado 

 1 Inadequado. Qual o número você considera como ideal? __________ 

3. No último ano, você participou de quantos destes eventos: 

Cursos de atualização: _______________ 

Participação em seminários/ congressos/ simpósios: _______________ 

Questões relativas a Logística da FH 

4. Você tem participação na compra de medicamentos? 

Sim 1 

Não 1 

5. Você participa da comissão de licitação? 

Sim 1 

Não 1 

6. Você participa da elaboração de especificações técnicas para compra de 

medicamentos? 

Sim 1 

Não 1 

Caracterização das atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos na 
FH 
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7. Você tem contato com a curva ABC da FH? 

1 Sim 

1 Não 

 

8. Você é responsável pelo controle de estoque do seu setor? 

Sim 1 

Não 1 

9. Existe procedimento padronizado em relação aos produtos com prazos de 

validade próximos ao vencimento? 

Sim 1→Qual?_______________________________________________ 

Não 1 

10. Existe área separada para armazenamento dos materiais ou produtos vencidos 

enquanto aguardam seu destino? 

Sim 1 

Não 1→ Ir para questão 12 

11. Esta área é segura e está identificada? 

Sim 1 

Não 1 

12. Este setor utiliza produtos sujeitos a controle especial? 

Sim 1 

Não 1→ Ir para a questão 15 

13. Existem depósitos ou instalação trancados específicos para aguarda de 

produtos sujeitos a controle especial? 

1 Sim 

1 Não 

14. Esta área possui acesso restrito? 

Sim 1 

Não 1 

Questões relativas a dispensação de medicamentos 

16. O seu setor atende qual tipo de prescrição médica? 
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1 Apenas para dispensação de medicamentos já elaborados ou fracionados → Vá 

para a questão 22 

1 Os medicamentos que dispenso preciso prepará-los (manipular, diluir ou 

qualquer procedimento que altere sua forma inicial) anteriormente a dispensação. 

 

17. Que tipo de preparação você executa? 

1 Preparação de formulações não estéreis 

1 Preparação de misturas intravenosas 

1Preparação de Nutrição Parenteral 

      1 Preparação de Quimioterapia 

18. Você faz controle de qualidade das preparações efetuadas? 

Sim 1 

Não 1 

19. O que você acha da estrutura na qual você manipula suas preparações? 

1 Adequada→ Ir para a questão 22 

1 Inadequada 

20. Você acha que esta inadequação prejudica o desenvolvimento do seu 

trabalho? 

Sim 1 

Não 1 

21. O que você acha que deveria ser melhorado? 

__________________________________________________________________

 

22. Você conhece a legislação sanitária específica para o setor que você atua? 

Sim 1 

Não 1 

23. Cite a principal. 

___________________________________________________________ 

24.   Você confere a prescrição médica? 

Sim 1→ Cite o que você analisa na prescrição médica___________________ 

________________________________________________________________ 
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Não 1 

25. Existe procedimento escrito para o atendimento das requisições? 

 Sim 1(Anexar cópia) 

Não 1 

 

26. Você prioriza algum tipo de requisição? 

Sim 1→ Qual?______________________________________________ 

Não 1 

     27. Você supervisiona o trabalho dos auxiliares durante a separação/preparação ou  

fracionamento dos medicamentos? 

        Sim 1 

        Não 1 
28. O que você faz quando detecta algum erro na prescrição médica? 

__________________________________________________________ 

29. Este procedimento é padronizado? 

Sim 1 

Não 1 

30. Você confere as sobras de medicamentos devolvidos? 

1 Sim 

1 Não 

1 Não recebo as sobras de medicamentos 

31. Você confere as receitas de medicamentos sujeitos a controle especial? 

1 Sim 

1 Não 

1 Não atendo a receitas com medicamentos sujeitos a controle especial → Ir para 

a questão 34 

32. Você faz a escrituração dos medicamentos sujeitos a controle especial? 

Sim 1 

Não 1→ Ir para questão 34 

33. Ela está atualizada? 

Sim 1 
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Não 1 

34. Em média quantas prescrições médicas você atende diariamente? 

____________ 

 

 

35. Você se preocupa com o tempo gasto para o atendimento das requisições? 

Sim 1 

Não 1 

36. Você participa de alguma comissão dentro do hospital? 

Sim 1 

Não 1→ vá para a questão 37 

37. Você participa da CCIH? 

Sim 1  

Não 1→ Vá para a questão 38 

 Qual a freqüência das reuniões? 

1 Diária 

1 Semanal 

1 Mensal 

1 Anual 

      Quanto tempo você gastou na última reunião? 

 _______________ 

38. Você participa da CSN? 

Sim 1  

Não 1→ Vá para a questão 39 

      Qual a freqüência das reuniões? 

1 Diária 

1 Semanal 

1 Mensal 

1 Anual 

     Quanto tempo você gastou na última reunião? 

____________________ 
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39. Você participa da CFT? 

Sim 1 

Não 1→ Vá para a questão 40 

      Qual a freqüência das reuniões? 

1 Diária 

1 Semanal 

1 Mensal 

1 Anual 

      Quanto tempo você gastou na última reunião? 

 _______________ 

40. Você participa de atividades relacionadas a farmacoenomia? 

Sim 1 

Não1 

41. Você participa da elaboração de protocolos terapêuticos? 

Sim 1 

Não 1 

42. Você participa na elaboração do guia farmacoterapêutico? 

      Sim 1 

Não 1 

43. Você fornece informações sobre medicamentos para a comunidade hospitalar?

Sim 1 

Não 1→ vá para a questão 46 

44. Você possui registro (escrito) das solicitações de informação de 

medicamentos que recebe? 

Sim 1 

Não 1 

45. Quantas solicitações de informação em média você recebe por dia? 

______________________ 
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46. Você participa de atividades educativas com os pacientes? 

Sim 1 

Não 1 → Vá para a questão 47 

Qual a freqüência das atividades? 

1 Diária 

1 Semanal 

1 Mensal 

1 Anual 

Quanto tempo você  gastou na última atividade? 

 _______________ 

47. Você participa de visitas médicas ou realiza visitas específicas aos pacientes? 

Sim 1 

Não 1→ Vá para a questão 48 

Qual a freqüência das visitas? 

1 Diária 

1 Semanal 

1 Mensal 

1 Anual 

      Quanto tempo você gastou na última visita? 

 _______________ 

48. Você realiza consulta farmacêutica com seguimento farmacoterapêutico a 

pacientes? 

Sim 1 

Não 1→ Vá para a questão 49 

 Qual a freqüência das consultas? 

1 Diária 

1 Semanal 

1 Mensal 

1 Anual 

 Quanto tempo você gastou na última consulta? 
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 _______________ 

49. Você participa de atividades de monitoração terapêutica a pacientes? 

Sim 1 

Não 1 

50. Você participa de atividades de farmacovigilância? 

Sim 1 

Não 1→ Ir para a questão 53 

51. Como você faz para notificar uma RAM? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

52. Quantas notificações você efetuou no ano passado? 

____________________ 

Questões relacionadas a Ensino e Pesquisa 

53. Você participa em atividades de ensino e formação dentro do hospital 

Sim 1 

Não 1→ Vá para a questão 54 

 Qual a freqüência destas atividades? 

1 Diária 

1 Semanal 

1 Mensal 

1 Anual 

    Quanto tempo você gastou com a última atividade? 

 _______________ 

54. Você publicou algum artigo científico, no ano passado? 

Sim 1 

Não 1→ Vá para a questão 56 

55. Quantos artigos você publicou (especifique a publicação) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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56. Você participa de atividades de pesquisa dentro do hospital? 

Sim 1 

Não 1 

Avaliação Pessoal 

57. O que você acha da sua participação nas atividades assistenciais 

desenvolvidas dentro do HCFMRP-USP? 

1Atuante 

1 Não atuante 

1 Pouco atuante 

1 Não sabe responder 

58. Existe alguma atividade dentro da Farmácia Hospitalar que você gostaria de 

executar ou desenvolver? 

Sim 1 

Não 1→ Vá para a questão 60 

Qual(is)? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

59. O que o impede de executar ou desenvolver estas atividades? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

60. Posso ver o estoque de medicamentos e MMH? 

Sim 1→ Aplicar o roteiro de BPE 

Não 1 
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BBooaass  PPrrááttiiccaass  ddee  EEssttooccaaggeemm  ((RRDDCC  332288//9999))  

OOBBSSEERRVVAARR  

1) Os pisos, paredes e tetos estão em bom estado de conservação? 

Sim 1 

Não1 

OOBBSSEERRVVAARR  

2) São de fácil limpeza? 

Sim 1 

Não1 

OOBBSSEERRVVAARR  

3) Estão limpos? 

Sim 1 

Não1 

OOBBSSEERRVVAARR  

4) Existe proteção contra a entrada de roedores, insetos, aves ou outros animais? 

Sim 1 

Não1 

OOBBSSEERRVVAARR  

5) Há aparelhos que mantenham o ambiente refrigerado? 

Sim1 

Não1 

OOBBSSEERRVVAARR  

6) Existe controle diário de temperatura ambiente? 

Sim 1→ Anotar o último registro no momento da visita ________ºC 

Não 1→ Ir para a questão 16 

 

OOBBSSEERRVVAARR  

7) A temperatura está mantida entre 15-30ºC? 

Sim 1 
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Não 1 

 

8) Existe um programa de sanitização (desratização, desinsetização etc.) para o 

almoxarifado? 

Sim 1 

Não 1 

NSI 1 

9) Há necessidade de geladeira para a guarda de medicamentos? 

Sim 1 

Não 1→ Ir para a questão 21 

OOBBSSEERRVVAARR  

10) Se houver necessidade ela existe? 

Sim 1 

Não 1 

11) Realiza-se controle de temperatura interna da geladeira? (termômetro) 

Sim 1 

Não 1 

12) Costuma-se registrar a temperatura em um mapa diário? 

Sim 1 

Não 1 

OOBBSSEERRVVAARR  

13) A disposição do armazenamento é correta e racional. Com o intuito de 

preservar a integridade e a identidade dos materiais e produtos? 

(OBSERVAR A DISPOSIÇÃO NAS PRATELEIRAS, EXPOSIÇÃO À LUZ 

DIRETA, TEPERATURA E UMIDADE). 

Sim 1 

Não 1 
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ANEXO V 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Esclarecimentos 
 

Na tentativa de obter um conhecimento mais preciso sobre a atuação dos 

farmacêuticos na Farmácia Hospitalar, estou desenvolvendo um estudo para 

investigar as atividades deste profissional na realização da Assistência Farmacêutica 

Hospitalar no HCFMRP-USP. 

A sua participação neste estudo, como podemos ver, é muito importante. E 

para isso, precisamos que você preencha um formulário abrangendo questões 

relacionadas à farmácia hospitalar, aos farmacêuticos e suas atividades 

desenvolvidas. 

Sua participação será estritamente voluntária, sendo que todas as informações 

contidas na pesquisa serão confidenciais e tratadas de forma anônima e sigilosa, a 

fim de preservar sua privacidade. 

Este estudo não oferece riscos ou desconfortos para você e não haverá 

nenhum prejuízo ou punição, caso você não queira participar. A qualquer momento 

você poderá retirar seu consentimento, deixando de participar do estudo. 

 

Thais Rodrigues Penaforte 
Mestranda do Programa Saúde na Comunidade 

Departamento de Medicina Social �FMRP-USP 

Certificado de Consentimento 

Eu, ________________________________________________________ 

declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pela pesquisadora e ter 

compreendido o quê me foi explicado, concordo em participar da pesquisa, por livre 

e espontânea vontade. 

Ribeirão Preto, _______ de _____________________ 2005 

 

__________________________________       _______________________________ 

                       Assinatura                                              Thais Rodrigues Penaforte 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

 

 
SUPERINTENDÊNCIA

CHEFIA DE GABINETE

DEP.APOIO TÉCNICO

DIVISÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SERV.ATIVIDADES 
INDUSTRIAIS 

SEÇÃO 
EXPEDIENTE

SERV.DISPENSAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO 

ESTOCAGEM  PACIENTES
INTERNADOS 

CENTRAL DE 
QUIMIOTERAPIA 

CENTRAL DE 
NUTRIÇÃO  PARENTERAL 

FARMÁCIA 
AMBULATORIAL 

CONTROLE DE
ESTOCAGEM 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA 


