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RESUMO 

 

Os custos operacionais da saúde são crescentes, o que impõe a necessidade de utilização de 

mecanismos gerenciais capazes de planejá-los e controlá-los. Como consequência, existe a 

preocupação dos profissionais envolvidos com a necessidade de aprofundamento dos 

conhecimentos na área da administração, sem deixar de alinhar a esses ‘novos’ conhecimentos 

o foco central das atividades: o atendimento de excelência ao paciente. Neste estudo foram 

utilizadas ferramentas do planejamento estratégico, com objetivo de analisar o fluxo de 

medicamentos oncológicos de uma clínica privada de médio porte do interior do estado do 

Rio de Janeiro. Foi elaborado um fluxograma para mapeamento dos processos da gestão atual 

do fluxo dos medicamentos oncológicos da clínica. Na fase de coleta de dados, foi realizado 

um Brainstorming com os colaboradores envolvidos na gestão do fluxo dos medicamentos 

oncológicos e, em um segundo momento, foi enviado uma mensagem de correio eletrônico 

para complementação da coleta. Os resultados foram organizados na Matriz SWOT e os 

problemas encontrados foram priorizados através da Ferramenta GUT. Para aqueles 

considerados como prioridade, foram elaborados Planos de Ação correspondentes. Tanto os 

fluxogramas quanto as Matrizes SWOT resultantes do estudo foram subdivididos em quatro 

momentos (Seleção, Programação, Aquisição e Armazenamento), permitindo a análise do 

fluxo, como proposto no objetivo geral. A aplicação da ferramenta GUT revelou 5 

prioridades, para os quais a pesquisadora principal elaborou Planos de Ação, que podem ser 

colocados em prática e reavaliados na rotina. Quanto aos participantes do estudo, no 

Brainstorming estavam presentes 3 enfermeiros, o diretor clinico e o farmacêutico; após a 

reunião presencial, quatro destes 5 colaboradores retornaram a mensagem de correio 

eletrônico no segundo momento e apenas 2 no terceiro momento, quando foi preciso pontuar a 

Ferramenta GUT. Percorrendo este caminho, foi possível que os gestores da empresa e demais 

colaboradores pudessem visualizar os problemas da rotina, assim como uma possível solução 

para alguns deles, tanto no sentido de melhoria dos processos de trabalho como na redução de 

custos relacionados. 

 

 

Palavras-chave: Gestão em Saúde; Logística; Controle de Custos; Planejamento Estratégico; 

Antineoplásicos; Saúde Suplementar. 
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ABSTRACT 

 

Healthcare operating costs are increasing, which imposes the need to use management 

mechanisms to plan and control these costs. As a result, there is concern of professionals 

involved with the need for further knowledge in the area of administration, while aligning 

these 'new' knowledge the central focus of activities: the excellent service to the patient. In 

this study of strategic planning tools have been used, in order to analyze the flow of oncology 

drugs a private medium-sized clinic in the state of Rio de Janeiro. First, it designed a flow 

chart for mapping the processes of the current management of the flow of oncology drugs the 

clinic. Then, in the data collection phase, it performed a brainstorming with employees 

involved in the management of the flow of oncology drugs and, in a second step, an e-mail to 

complement the collection was sent. The results were organized in the SWOT matrix and the 

problems encountered were prioritized by GUT tool. For those considered as priority, 

corresponding action plans have been prepared. Both flowcharts as the SWOT matrices 

resulting from the study were divided into four stages (Selection, Programming, Acquisition 

and Storage), allowing the analysis of the flow, as proposed in the main objective. The 

application of GUT tool revealed five priorities, for which the principal investigator drew up 

action plans which can be put into practice, and this routine. The participants of the study, 

were present Brainstorming 3 nurses, clinical director and the pharmaceutical; after face 

meeting, four of the five employees sent e-mail on the second time and only 2 in the third 

stage, when it was necessary to point out the GUT tool. Traversing this way, it was possible 

that the company's managers and other employees could view the routine problems, as well as 

a possible solution to some of them, both to improve work processes and reducing related 

costs. 

 

 

Key-words: Health Management; Logistics; Cost Control; Strategic Planning; Antineoplastic 

Agents; Supplemental Health. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os custos operacionais da saúde são crescentes, o que impõe a necessidade de 

utilização de mecanismos gerenciais capazes de planejar e controlar estes custos 

(KAMIMURA; CORNETTA, 2012). A elevação dos gastos com atendimento e 

procedimentos médico-hospitalares, além de suas formas de controle, configuram tema que 

vem ganhando projeção tanto pela sua importância como ferramenta de gestão e tomada de 

decisão, quanto pelas discussões cada vez mais frequentes a respeito da finitude dos recursos 

disponíveis e aplicados em saúde (ARASHIRO, 2004). 

Estima-se que 30% do dinheiro investido é consumido com desperdícios, retrabalho, 

ineficiência e complexidade excessiva dos processos de trabalho. Os governos, as operadoras 

de saúde e outros agentes econômicos estão preocupados com a elevação crescente dos gastos 

com os serviços de saúde e seu aparente baixo nível de eficiência (BORBA, 2006). 

Segundo Vecina e Reinhardt (1998), os gastos com materiais e medicamentos 

representam aproximadamente de 15% a 25% do total de despesas em estabelecimentos 

assistenciais de saúde. O medicamento desempenha papel fundamental no contexto da 

oncologia, desta forma os serviços especializados necessitam de ferramentas que possam 

garantir a pronta disponibilidade e qualidade dos mesmos.  

Em concomitância, existe a preocupação constante com os custos envolvidos, que 

mostram-se altos devido à complexidade do tratamento. Para as instituições de natureza 

privada, estes altos custos resultam em diminuição da rentabilidade relacionada à atividade. 

Soma-se ainda a este fato, a incessante e progressiva pressão exercida por parte das 

seguradoras de saúde que as remuneram (PONTES et al., 2008). 

Muitas organizações estão optando pela otimização da logística como estratégia para 

melhorar seus resultados financeiros e aumentar seu poder de diferenciação. Atualmente, a 

vertente mais rica no estudo da logística é a de cadeia de suprimento, que no âmbito das 

instituições de saúde ganha destaque devido à grande variedade de itens utilizados e ao risco 

de desabastecimento destes itens (KAMIMURA; CORNETTA, 2012), que, devido sua 

natureza, afetam de forma direta a saúde humana.  

O impacto negativo que a má gestão desta cadeia de suprimentos causa à assistência 

pode provocar estoques em excesso, refletindo-se em recursos financeiros imobilizados, 

espaços mal utilizados, consumo excessivo de energia e risco de descarte de materiais. 

Portanto, a gestão racional dos estoques é necessária à competitividade da organização 

(PONTES et al., 2008). 
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O setor de saúde suplementar apresentou uma taxa de cobertura de 26,1% na 

população do país, até março de 2014 (ANS, 2014). Este setor, segundo estudo da 

ENSP/Fiocruz, fica responsável por algo em torno de 25% do total de atendimentos 

oncológicos no Brasil (REDE, 2010).  

Para a Agência Nacional de Saúde (ANS), a cobertura para o tratamento 

quimioterápico básico é obrigatória em qualquer modalidade de plano privado de saúde 

(LIMA et al., 2012), como descrito na Resolução Normativa – RN n°387 de 28 de Outubro de 

2015 (Art.21). Nesta RN, podemos ainda observar que ocorre uma gradativa ampliação da 

assistência terapêutica também no tocante aos medicamentos de uso domiciliar.  

À vista disso, o planejamento dos processos envolvidos na gestão do fluxo dos 

medicamentos torna-se importante para os serviços. O alinhamento deste planejamento com 

as etapas da Assistência Farmacêutica pode mostrar-se um diferencial para a empresa, além 

de fazer com que ela ofereça como produto ao seu cliente final (paciente), um serviço de 

melhor qualidade.  

Segundo Arashiro (2004), é preciso garantir que instituições de saúde possam apurar 

seus custos de forma sistematizada, através de metodologia previamente testada, e que seja 

tanto adequada quanto possível de se implantar. 

Com base nestas considerações, este trabalho objetiva analisar a gestão do fluxo de 

medicamentos oncológicos de uma clínica privada de médio porte e, através desta análise, 

obter como resultados a identificação dos pontos críticos deste fluxo e propostas de soluções 

que possam minimizá-los. 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

Em função da sua complexidade operacional, as instituições de saúde exigem dos 

setores de suprimento um total controle de seus processos, uma vez que seu desempenho 

impacta diretamente no resultado técnico e financeiro da organização. Num ambiente onde os 

custos são ascendentes e a pressão dos planos de saúde por redução nas contas também é 

crescente, a melhoria destes processos se torna cada vez mais estratégica (PONTES et al., 

2008). 

É nesta vertente que a gestão de suprimentos encontra-se com o planejamento 

estratégico. As organizações que se destacam no mercado de atuação da saúde são as que têm 

como seu princípio o planejamento estratégico como eixo norteador. Muitas destas 

organizações não se desenvolvem devido à falta de elaboração do planejamento estratégico, 

principalmente, as empresas pequenas, que não dão a devida importância a esse processo de 

gestão (SANTOS, 2010).  

A maioria das grandes organizações que trabalham com saúde, sejam clínicas ou 

hospitais, estão incorporando e implementando este processo de planejamento (SANTOS, 

2010), e, dentre as várias metodologias oferecidas, destaca-se o modelo SWOT (Strengths, 

Weakness, Opportunitys, Threats). Este modelo é aplicado através de análises que fazem a 

combinação de forças e fraquezas de uma organização, com as oportunidades e ameaças 

provenientes do mercado (VALIM et al., 2010). 

Para Santos (2010) “é importante que as organizações de saúde realizem um 

diagnóstico das questões internas e externas”, e, após a empresa elaborar esses passos na 

estruturação do planejamento estratégico, ela deve elaborar seus objetivos e as metas. 

Diante do exposto, a escolha da ‘análise da gestão do fluxo dos medicamentos’ como 

foco, surgiu da necessidade do constante aprimoramento das atividades de gestão para a 

competitividade e continuidade da empresa no mercado.  

Mais especificamente, surgiu da crescente responsabilidade do setor de suprimentos da 

instituição, a farmácia, o que exigiu dos profissionais envolvidos a necessidade de 

aprofundamento dos conhecimentos na área da administração, mas sem deixar de alinhar a 

estes ‘novos’ conhecimentos os conceitos trazidos da Assistência Farmacêutica, afinal, 

enquanto profissionais da saúde, o foco central das atividades sempre deve ser o paciente. 

A farmácia é, dentro das instituições de saúde, o setor chave no fluxo dos 

medicamentos, provedor dos insumos necessários ao desenvolvimento das atividades de 

assistência. No cenário do estudo, não é diferente. É de responsabilidade deste setor o controle 
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de estoque, a aquisição, o recebimento, armazenamento, distribuição e a garantia da qualidade 

dos medicamentos e materiais, dentre outras atividades da rotina. 

Já a escolha da oncologia como cenário partiu da análise dos gastos com 

medicamentos. Este setor é, no que se refere a compras de medicamentos, o que mais gera 

despesas à empresa. Um levantamento feito pela farmácia da instituição, nos meses de Janeiro 

a Junho/2014, demostra que do total das compras a oncologia é responsável uma média de 

88,7% dos gastos com compras por mês. A soma de gastos com as compras dos outros 

medicamentos utilizados nos demais setores representou, em média, apenas 11,3% do total no 

mesmo período. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as bases teóricas que fundamentaram os objetivos 

deste estudo, sua metodologia e serviram como norteadores dos resultados e discussão. Sua 

divisão foi realizada em três momentos: os fundamentos da assistência farmacêutica; uma 

breve apresentação dos conceitos de logística e cadeia de suprimentos, trazendo-os para a 

realidade da área da saúde; e, por fim, a teoria do planejamento estratégico e de suas 

ferramentas utilizadas na prática da coleta de dados. 

 

3.1 – Assistência Farmacêutica: Foco nas atividades gerenciais 

 

Conforme definição na Resolução Nº 338 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) de 6 

de Maio de 2004 (BRASIL, 2004, Art. 1°), que aprova a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, a Assistência Farmacêutica trata-se 

“(...) de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento 

como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Este conjunto 

envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e 

insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, 

dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 

acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção 

de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população” 

(grifo do autor). 

As atividades da Assistência Farmacêutica ocorrem numa sequência ordenada, 

formando um ciclo. A execução de uma atividade de forma imprópria prejudica todas as 

outras, comprometendo seus objetivos e resultados, como pode ser visualizado na Figura 1. 

Como consequência, os serviços não serão prestados adequadamente, acarretando insatisfação 

dos usuários e evidenciando uma má gestão, com consequências que podem ser danosas nos 

resultados finais esperados (BRASIL, 2011). 
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FIGURA 1. Ciclo da Assistência Farmacêutica (MARIN et al., 2003, p.130) 

 

Além de uma estrutura adequada, é imprescindível que exista um fluxo administrativo 

ágil, simplificado e racional dos processos, conhecido por todos os trabalhadores envolvidos, 

sendo as atividades padronizadas através da implantação de rotinas descritas, em 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP), por exemplo. 

 Cada uma das etapas do ciclo deve ser bem esclarecida para as instituições, para que 

haja uma incorporação das boas práticas da gestão destas etapas em sua rotina. Abaixo 

seguem descritos os conceitos relacionados a cada uma delas: 

 Seleção: No Brasil, há um elevado número de medicamentos, muito além do 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), consequência da 

inadequada política de registro e comercialização de produtos farmacêuticos, o que 

resulta na necessidade crescente da racionalização de seu uso (GOMES; REIS, 2006). 

Portanto, a seleção de medicamentos é a etapa inicial e uma das mais importantes do 

Ciclo da Assistência Farmacêutica (MARIN et al., 2003), uma vez que trata-se da 

atividade responsável pelo estabelecimento da relação de medicamentos a serem 

disponibilizados. A seleção tem por objetivo proporcionar ganhos terapêuticos e 

econômicos e deve ser feita criteriosamente. A constante introdução de novos 

produtos e as influências da propaganda sobre a prescrição médica tornam 

fundamental uma seleção racional de medicamentos, de maneira a proporcionar maior 

eficiência administrativa e uma adequada resolubilidade terapêutica. A seleção deve, 

preferencialmente, ser realizada por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 
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com critérios baseados na eficácia, segurança, qualidade e custo dos medicamentos 

(BRASIL, 2011; NOVAES et al., 2009); 

 Programação: Deve, em sua atividade primordial, responder as perguntas: “Quando” e 

“Quanto” comprar? Para tanto, seguirá as etapas: identificar as necessidades, estimar e 

definir as quantidades para atendimento a demanda do serviço, para um determinado 

período de tempo, e elaborar as especificações técnicas que atendam aos critérios 

epidemiológicos, técnicos e econômicos dos itens que serão adquiridos - 

normalização. Devem ser consideradas na programação: a área física dos estoques, 

demanda (que pode ser calculada através de diversos recursos aritméticos como média 

aritmética móvel, média móvel ponderada, estoque de segurança, curva ABC, dentre 

outros), recursos financeiros disponíveis e normas. Um roteiro simplificado para a 

elaboração da programação seguiria os passos: (1) Listar os medicamentos necessários 

com necessidade de compra; (2) Quantificar de acordo com a necessidade real 

(utilizando algum dos métodos disponíveis, ou sistema informatizado de controle de 

estoques); (3) Detalhar as especificações para a compra; (4) Calcular o custo da 

compra; (5) solicitar a autorização desta comprar com quem for o responsável pelo 

financeiro; (6) Definir o cronograma de aquisição, com atenção ao estoque atual para 

que não ocorra um desabastecimento temporário (NOVAES et al., 2009; GOMES; 

REIS, 2006); 

 Aquisição: Comprar nas instituições de saúde objetiva suprir as necessidades de 

materiais/medicamentos, em acordo com as qualificações exigidas e prazos definidos 

para que não ocorra prejuízo dos processos assistenciais. A falta de estrutura 

adequada, de planejamento e processamento adequados e de um sistema de controle de 

informação eficaz interferem diretamente na qualidade do processo de compras e no 

aumento dos gastos com medicamentos, contribuindo para a lentidão do processo, 

faltas constantes, aumento das compras em regime de urgência e na frequência de 

compras, perdas e desperdícios. Portanto, este processo deve ser realizado, sempre que 

possível, sem aumentar os prazos de abastecimento, ou seja, minimizando a 

burocracia. Os princípios básicos do processo de compras são: elaborar e divulgar, aos 

interessados, as normas e procedimentos norteadores do processo de compras de 

medicamentos em circunstâncias normais e eventuais (medicamentos não 

padronizados); avaliar os fornecedores e elaborar o Cadastro de Fornecedores; contar 

com sistema de gestão de estoques eficiente, com parâmetros básicos definidos 

(estoque mínimo, máximo e de alerta). Em função da natureza administrativa da 
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instituição, os processos de compras ganham características específicas. No setor 

público, o processo de compras é realizado por licitação. Já no privado podem ser 

empregados diversas modalidades de compras e normas particulares de cada empresa, 

desde que esta modalidade garanta um número mínimo de cotações para pesquisa de 

preços, o cadastramento de fornecedores confiáveis de acordo com os critérios da 

empresa, a aprovação da compra por gerente financeiro o registro dos dados da 

compra que dê respaldo a instituição (NOVAES et al., 2009; GOMES; REIS, 2006). 

 Armazenamento: Tem cpor finalidade assegurar a qualidade dos medicamentos 

através de condições adequadas de estocagem. Dentre os procedimentos citados 

destacam-se: Recebimento de Medicamentos – ato de examinar e conferir o material 

quanto à quantidade e documentação; Estocagem ou guarda – arrumação do material 

em certa área definida, de forma organizada; Conservação – capacidade de manter 

assegurada as características dos produtos, durante o período de estocagem (MARIN 

et al., 2003). Os requisitos para armazenamento adequado compreendem: local 

estrategicamente situado e planejado, de fácil acesso ao recebimento e distribuição dos 

medicamentos; espaço físico adequado e suficiente, com áreas distintas para estocar 

produtos que exigem condições diferenciadas; condições ambientais adequadas e 

possíveis de controle (temperatura, umidade e luminosidade); recursos humanos em 

número adequado e capacitado para as funções. O farmacêutico deve se encarregar de 

planejar, conduzir e controlar os processos relacionados ao armazenamento, 

elaborando as normas, POPs e instruções de trabalho, visando reduzir perdas por 

danos e validade, evitar acidentes e aumentar a eficiência do processo de estocagem 

(NOVAES et al., 2009). 

 Distribuição: Tem por objetivo a saída dos medicamentos da farmácia para as 

unidades assistenciais e setores solicitantes de forma organizada e segura. Envolve as 

atividades de separação, registro da movimentação, acomodação para o transporte e o 

transporte em si, em acordo com a forma adequada de acondicionamento de cada item 

(NOVAES et al., 2009). A distribuição dos medicamentos, de acordo com as 

necessidades dos solicitantes, deve garantir a rapidez na entrega e eficiência no 

sistema de informações. É necessária a formalização de um cronograma de 

distribuição, estabelecendo os fluxos, os prazos para a execução e a periodicidade das 

entregas de medicamentos. A farmácia é responsável, também, por assegurar a 

rastreabilidade dos produtos, mantendo sob seus cuidados a documentação 

administrativa relacionada a eles. O registro da saída somente seve ser efetivado 
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quando o recebedor realizar e assinar a conferencia no ato da entrega (BRASIL, 2011). 

Existem diferentes sistemas de distribuição, cada qual com suas vantagens e 

desvantagens. O serviço deve se adequar a qualquer um deles de acordo com seus 

objetivos e limitações. Sistema de distribuição coletivo: caracteriza-se pelo fato dos 

medicamentos serem liberados para uma unidade/setor em um quantitativo solicitado 

pela enfermagem. Gera grandes estoques nos setores, porém requer menos pessoal na 

farmácia. Sistema de distribuição individualizado: o medicamento é dispensado por 

paciente, geralmente para um período de 24h. Ou seja, o farmacêutico tem acesso a 

prescrição médica e faz a dispensação com base neste documento, podendo assim, 

interferir quando necessário, visando uso racional de medicamentos. No entanto, este 

sistema requer preparo por parte da farmácia, que deve fracionar os medicamentos, e 

separá-los por paciente e setor para minimizar erros por parte da enfermagem. Sistema 

de distribuição por dose unitária: distribui todos os medicamentos, seja qual for a 

forma farmacêutica, pronto para a administração, evitando assim qualquer 

manipulação e cálculo pela enfermagem. Este sistema é extremamente seguro e eficaz, 

no entanto requer estrutura física adequada, incluindo área para manipulação de 

injetáveis (GOMES; REIS, 2006). 

 Utilização: A utilização do medicamento envolve sua prescrição, dispensação e uso. 

Como já citado, a Assistência Farmacêutica envolve diversos processos de caráter 

multiprofissional. Com a utilização não é diferente. É preciso uma prescrição médica 

e, na maior parte das vezes, a enfermagem está envolvida na administração do 

medicamento. Porém, a dispensação é uma etapa atribuída exclusivamente ao 

profissional farmacêutico e sua importância repousa, principalmente, no fato de ser o 

momento em que estes profissionais interagem diretamente com o cliente externo – o 

paciente (MARIN et al., 2003). O procedimento de dispensação deve assegurar que o 

medicamento de boa qualidade seja entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na 

quantidade adequada, que sejam fornecidas as informações suficientes para o uso 

correto e que seja embalado de forma a preservar a qualidade do produto. No entanto, 

mesmo cumprindo as boas práticas de dispensação, é crescente a necessidade de 

acompanhamento dos pacientes quanto a sua farmacoterapia, realizando o 

monitoramento de reações adversas, interações medicamentosas e outros eventos 

relacionados ao uso do medicamento. Este acompanhamento pode ser realizado de 

forma sistemática através dos métodos de atenção farmacêutica, uma prática que está 
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ganhando força nos últimos anos e tem valorizado a profissão, trazendo o 

farmacêutico de volta a atuação voltada para a clínica (NOVAES et al., 2009). 

Após a exposição dos fundamentos da assistência farmacêutica, parte-se para o 

segundo momento da revisão de literatura: a descrição de conceitos sobre logística e cadeia de 

suprimentos, relacionando estes conceitos com as práticas na área da saúde, como veremos a 

seguir. 

 

3.2 – A logística e a cadeia de suprimentos nos serviços de saúde 

 

 A missão da logística é disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no local 

certo, no momento certo, nas condições adequadas, para o cliente certo e a um preço justo 

(BALLOU, 1993).  

 Segundo Barbieri e Machline (2009), a logística é o processo de planejamento, 

implementação e controle do fluxo eficiente economicamente eficaz de matérias-primas, 

materiais em processo, produtos acabados e informações relacionadas com essas atividades 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender as exigências dos 

clientes, ou seja, a logística atua em todo o fluxo, desde os fornecedores de materiais até a 

entrega de produtos aos clientes externos à organização, como mostra a Figura 2.  

 

FIGURA 2. Integração dos processos logísticos (FERRANTE, 2009). 

 

Dentre os segmentos da logística, caracterizam-se como “cadeia de suprimentos” as 

atividades produtivas, que formam um elo entre as unidades e o mercado fornecedor. Estas 

atividades são, objetivamente, a seleção de materiais, seleção e avaliação dos fornecedores, 

processamento das ordens de compras, recebimento, gestão de estoques, armazenagem e 

atendimento aos usuários internos (BARBIERI; MACHLINE, 2009). 
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Uma organização de saúde é um sistema produtivo de atenção à saúde, onde o setor de 

abastecimento tem a função de atender as necessidades de insumos (materiais de consumo) e 

de equipamentos (materiais permanentes) daqueles que desenvolvem e disponibilizam os 

produtos, que são os profissionais de saúde (INFANTE; SANTOS, 2007). 

Não só os produtos oferecidos em organizações de saúde são complexos e pressupõem 

elevada qualificação profissional para seu manuseio, mas os insumos utilizados em sua 

produção são cada vez mais sofisticados, numerosos e onerosos, e este custo é repassado até 

cliente final, gerando progressivos aumentos dos custos em saúde (KAMIMURA; 

CORNETTA, 2012). 

A partir da exposição destes conceitos, pode-se concluir que é inegável a importância 

da inclusão das condutas trazidas da logística nas instituições de saúde. Por isso a logística 

aumenta, ao longo do tempo, suas contribuições para o desempenho das organizações e deixa 

de ser vista de maneira puramente técnica, relegada ao nível operacional, e ganha um 

tratamento estratégico (KAMIMURA; CORNETTA, 2012). 

 

3.2.1 – A ‘gestão do fluxo’ na dimensão dos medicamentos oncológicos 

 

 O câncer representa hoje uma das doenças de tratamento mais complexo e custoso 

para os sistemas de saúde e, consequentemente, para as instituições que oferecem tal 

tratamento (LIMA et al., 2012). Para Acurcio et al. (2009, p. 264), os medicamentos de alto 

custo são aqueles de “alto valor unitário, ou que, em caso de uso crônico ou prolongado, 

configurem um tratamento de custo elevado”. 

Este alto custo é um dos fatores que afeta diretamente a gestão dos suprimentos, e 

deve-se, em grande parte, ao lançamento, nos últimos anos, de medicamentos modernos que 

são capazes de tratar a doença minimizando alguns dos efeitos colaterais mais estigmatizantes 

do tratamento, como a queda de cabelos e as náuseas e vômitos. A maior parte destes 

medicamentos encontra-se ainda sob patente, e está enquadrada em uma das duas classes 

farmacológicas descritas abaixo. 

 Inibidores da Tirosinoquinase: ligam-se específicamente a proteínas tirosinoquinases, 

que comprovadamente possuem ativação anormal em muitos tipos de neoplasias 

humanas. Exemplos: Imatinibe, Genfitinibe, Erlotinibe. Os medicamentos desta classe 

são utilizados por via oral (LAURENCE, 2010). 

 Anticorpos monoclonais: fazem ligação com um antígeno específico presente na célula 

tumoral. Cada medicamento pertencente a esta classe é um anticorpo específico de um 
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tipo de célula cancerígena. Exemplo: Rituximabe – anticorpo contra antígeno de 

células B CD20 e utilizado em linfomas; Trastuzumabe – anticorpo contra antígeno 

HER2 que podem estar presentes em células tumorais no câncer de mama; 

Bevacizumabe – anticorpo que possui como alvo o VEGF (fator de crescimento 

endotelial vascular), que pode estar presente em câncer colorretal, por exemplo. Estes 

medicamentos são administrados por via endovenosa e necessitam de cuidados 

especiais no momento de infusão, pois podem causar reações adversas importantes 

como febre, mal estar, vermelhidão na pele, entre outros (LAURENCE, 2010). 

Outro fator que interfere na gestão de suprimentos é o grau de facilidade de acesso aos 

fornecedores. Segundo Pontes e colaboradores (2008) uma instituição localizada a grande 

distância dos centros produtores terá maior dificuldade para gerenciar uma alta rotatividade de 

seu estoque. Materiais em excesso, por sua vez, elevam as despesas de manuseio e 

movimentação internos e aumentam as possibilidades de perdas por perecibilidade e 

obsolescência (BARBIERI; MACHLINE, 2009).  

Além destes fatores, é preciso avaliar o sistema de distribuição interno, que também 

influencia o processo, uma vez que quanto mais unidades de estoque existirem, maior será a 

dificuldade no seu gerenciamento (PONTES et al., 2008). 

Percebe-se que os fatores relacionados ao gerenciamento dos medicamentos 

oncológicos perpassam não só as questões administrativas como também ao que se refere a 

clínica e a história natural da doença. Esta particularidade da oncologia traz a necessidade de 

que o profissional envolvido nas questões gerenciais não se distancie de sua função como 

profissional da saúde e dos conhecimentos ligados aos medicamentos e a prática clínica. A 

seguir, seguem descritas as atribuições deste técnico, que confirmam este entrelace de 

funções. 

 

3.2.2 – Atribuições do farmacêutico na oncologia 

A terapia antineoplásica é considerada crítica por utilizar doses terapêuticas muito 

próximas das doses tóxicas, além de se destinar a pacientes imunossuprimidos pela doença ou 

pelo próprio tratamento. A tarefa da manipulação criteriosa dessas doses gerou a necessidade 

do estabelecimento de rotinas e adequação de áreas físicas específicas, demandando ao 

farmacêutico um intenso aperfeiçoamento técnico e um perfil gerenciador (SOBRAFO, 

2016). 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (Sobrafo), a atuação 

do farmacêutico em oncologia teve início na década de 1990, baseada na implementação de 

normativas a priori em grandes centros hospitalares, que identificaram desde os riscos 

trabalhistas e ambientais até a exigência de rigorosa técnica asséptica para a manipulação dos 

oncológicos. No Brasil, neste mesmo período surgiram resoluções importantes que 

regulamentaram a presença do farmacêutico na equipe oncológica. 

Como uma consequência natural dos eventos ocorridos, a presença do profissional 

farmacêutico tornou-se obrigatória, conforme apontado pelas legislações vigentes. 

Segundo a Resolução do Conselho Federal de Farmácia Nº 565 de 6 de Dezembro de 

2012, caberá ao farmacêutico como sua atribuição privativa a “manipulação dos 

antineoplásicos e demais medicamentos que possam causar risco ocupacional ao 

manipulador (teratogenicidade, carcinogenicidade e/ou mutagenicidade) nos 

estabelecimentos de saúde públicos ou privados”, além de outras atribuições, algumas das 

quais descritas abaixo: 

 Orientar e assegurar que os projetos de áreas físicas para o preparo de medicamentos 

estejam de acordo com as legislações e normas vigentes; 

 Selecionar, adquirir, armazenar e padronizar os componentes necessários ao preparo 

dos antineoplásicos; 

 Avaliar os componentes presentes na prescrição médica, quanto a quantidade, 

qualidade, compatibilidade, estabilidade e suas interações; 

  Assegurar o controle de qualidade dos antineoplásicos após o preparo até a 

administração; 

 Registrar cada solução de antineoplásico preparado em livro de registro exclusivo com 

termo de abertura, onde constarão dados relativos a preparação e ao paciente; 

 Informar periodicamente, ou quando solicitado, o custo de cada componente de 

solução após o preparo; 

 Compor a equipe multidisciplinar nas visitas aos clientes submetidos ao tratamento 

com antineoplásicos; 

 Participar das reuniões, discussões de casos clínicos e atividades didáticas e científicas 

da equipe multidisciplinar; 

Outra legislação importante para a oncologia é a RDC ANVISA Nº 220 de 21 de 

Setembro de 2004, que aprova o regulamento técnico de funcionamento dos serviços de 

terapia antineoplásica. Nesta resolução são descritos os diversos parâmetros mínimos para o 



25 

 

funcionamento de um serviço de oncologia, seja ele público ou privado. Dentre as exigências, 

está a obrigatoriedade de contar com “farmacêutico responsável técnico pelas atividades de 

farmácia, com registro no CRF”. 

Pensando de forma a ampliar o sentido dos cuidados com o paciente, dentre os 

membros desta equipe multidisciplinar estariam também incluídos os profissionais dos setores 

de administração, uma vez que quando o ambiente está funcionando de forma otimizada pode 

refletir diretamente no bom atendimento ao cliente final. 

Por conseguinte, a seguir descreve-se o conceito do planejamento estratégico e suas 

ferramentas, utilizadas neste estudo para uma análise do fluxo dos medicamentos oncológicos. 

 

3.3 – O Planejamento Estratégico 

 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), o planejamento estratégico: “é um processo de 

formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da organização e de 

sua missão no ambiente em que ela está atuando”, ou seja, o planejamento estratégico é um 

processo que envolve alguns fatores como, por exemplo, formulação de estratégias, 

implementação e avaliação. 

Segundo Santos (2010), quando se aborda o assunto planejar, é importante fazer 

alguns questionamentos, como: O que fazer? As instituições devem se questionar sobre onde 

quer chegar e de que maneira irão solucionar os problemas organizacionais. Como fazer? 

Refere-se à estratégia a organização irá utilizar para obter resultados. Quando fazer? A 

empresa deve saber qual o momento é mais apropriado para colocar em prática as estratégias. 

Quanto vai custar? Esse aspecto diz respeito à quando a empresa gastará para implementação 

das estratégias. Quem executará? Neste aspecto, a organização deve verificar quais pessoas e 

setores serão selecionados para execução das atividades. 

Para Chiavenato (1994) o planejamento estratégico procura detalhar o ‘como fazer’ 

para alcançar determinados objetivos, e nada mais é do que “estabelecer o que a empresa 

deve fazer antes da necessária ação”. 

Quando se aborda o planejamento, não se pode deixar de mencionar os três níveis de 

planejamento, que são: estratégico, tático e operacional, conforme mostra a figura 3 abaixo. 
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FIGURA 3. Os três níveis de planejamento (SANTOS, 2010). 

 

O planejamento tático está relacionado com o planejamento estratégico, a diferença de 

um para o outro é o poder de decisão dentro da empresa, ele encontra-se no meio da pirâmide, 

como mostra a figura 3. No nível tático, o planejamento é realizado em médio prazo. E com 

relação a este nível o autor Chiavenato (1994) diz que “é o conjunto de tomada deliberada e 

sistemática de decisões envolvendo empreendimentos mais limitados, prazos mais curtos, 

áreas menos amplas e níveis mais baixos da hierarquia da organização”. 

Por fim, o nível operacional refere-se a quem executa as atividades dentro da 

organização. Dentro das organizações pode-se dizer que esses três níveis, estratégico, tático e 

operacional são muito importantes, pois um complementa as atividades dos demais, ou seja, 

um nível estratégico precisa do tático e o tático necessita do operacional e vice-versa 

(SANTOS, 2010). 

3.3.1 – Ferramentas de gestão no planejamento estratégico 

3.3.1.1– Mapeamento para análise do processo: Fluxograma 

Segundo Pinto (2007), um processo é um conjunto de atividades sequenciais 

relacionadas em uma ordem lógica. De maneira geral, é composto de entradas, saídas, tempo, 

espaço, ordenação, objetivos e valores que resultam em uma estrutura para fornecer serviços e 

produtos aos clientes. 

Através da análise do processo, é possível propor um gerenciamento, no sentido de 

oferecer melhorias. Para Barnes (1982), existem quatro enfoques que devem ser considerados 

quando se pensa em possíveis soluções de melhorias de processos. São eles: 

 Eliminar todo trabalho desnecessário; 

 Combinar operações ou elementos; 
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 Modificar a sequência das operações; 

 Simplificar as operações essenciais. 

Assim, mapear ajuda a identificar as fontes do desperdício, tornando as decisões mais 

visíveis, de modo que se possa discuti-las. Existem algumas técnicas de mapeamento 

existentes na literatura, sendo o fluxograma uma das mais utilizadas, segundo Merigui (1998), 

por sua facilidade visual. Este autor relaciona as vantagens de um fluxograma: (1) fácil 

identificação das melhorias necessárias; (2) oportunidade de ver “o que tenho” e “o que 

quero”; (3) identificação das restrições e fatores limitantes do processo. 

Um fluxograma traça o fluxo de informação, pessoas, equipamentos, ou materiais 

através das várias partes do processo. Fluxogramas são desenhados com caixas contendo uma 

breve descrição do processo e com linhas e setas que mostram a sequência das atividades. O 

retângulo é a usual escolha para uma caixa do fluxograma, porém outras formas geométricas 

podem diferenciar tipos de atividades: uma caixa em forma de losango representa uma tomada 

de decisão Sim/Não, enquanto formas circulares indicam o início e fim do processo (PINTO, 

2007). 

 

3.3.1.2 – Matriz SWOT 

 Embora amplamente utilizada e estudada, não é definida na literatura a origem da 

Matriz SWOT com precisão. Este fato se deve a não ter se encontrado documentos 

comprobatórios do início de seu estudo, apesar de ser inegável sua aplicabilidade e 

importância no contexto do planejamento estratégico. Perecem haver duas linhas de ponto de 

partida no que se refere a autoria da Matriz: uma aponta para o professor Albert Humphrey, 

da Universidade de Stanford, na década de 1960, enquanto desenvolvia estudos sobre 

estratégia das maiores empresas dos Estados Unidos da América na época. Uma segunda 

linha aponta para a Universidade de Harvard, dando o crédito aos professores George Albert 

Smith Jr, C. Roland Christiensen e Kenneth Andrews, na década de 1950. O fato é que a 

Matriz SWOT ganhou proporções globais em aceitação e uso, juntamente com outras 

ferramentas e técnicas de planejamento (FERNANDES, 2012). 

O Modelo de análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunitys, Threats), traduzido 

para o português, FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças), tem como objetivo 

possibilitar que a empresa posicione-se de forma a tirar vantagem das oportunidades do 

ambiente enquanto minimiza ou evita as ameaças do mercado (WRIGHT; KROLL; 

PARMELL, 2000). 
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 Esta técnica contribui para a formação de estratégias competitivas e que irão auxiliar a 

tomada de decisões, fazendo com que, naturalmente, a empresa consiga maximizar as forças e 

minimizar suas fraquezas. O entendimento dos fatores externos (oportunidades e ameaças) e 

dos fatores internos (forças e fraquezas) contribui para a formação da visão de futuro a ser 

perseguido, estabelecendo-se metas específicas para o período de planejamento (VALIM et 

al., 2010). A descrição destes fatores é realizada na Matriz SWOT, representada na Figura 4. 

 

 

FIGURA 4. Matriz SWOT.  

Fonte: http://agenda-digital.blogspot.com.br/2009/07/matriz-de-analise-de-SWOT.html 

 

Este modelo de análise é amplamente utilizado por ser de fácil aplicação para as 

empresas, apesar de suas limitações. Pode haver subjetividade no julgamento, assim como 

certa dificuldade de discernir os fatores internos e externos (PÔRTO, 2009).  

A análise do ambiente externo é composta de fatores ambientais (cenário econômico e 

os agentes que cercam a instituição como clientes, competidores e fornecedores) (PÔRTO, 

2009). Em geral, tanto as ameaças quanto oportunidades poderiam ser agrupadas nas 

categorias: fatores econômicos, sociais ou políticos; demografia; mercado e concorrência, 

entre outros (INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 2002). 

Alguns acontecimentos do ambiente externo podem ser ameaçadores para a empresa, 

trazendo um cenário de incertezas e instabilidades. Uma ameaça ambiental seria um desafio 

imposto por uma tendência ou evento desfavorável, que acarretaria em danos ou prejuízos. 

Por isso, as ameaças devem ser classificadas de acordo com sua gravidade e probabilidade de 

ocorrência. Algumas delas merecem ser tratadas com planos de contingência detalhados no 

sentido de prever os danos e traçar as estratégias de prevenção relacionados a eles 

(RAMALHO, 2015). 

http://agenda-digital.blogspot.com.br/2009/07/matriz-de-analise-de-swot.html
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A análise do ambiente interno é composta pelos fatores controláveis pela própria 

organização, como produtividade da mão-de-obra, autoimagem, nível de inovação 

tecnológica, entre outros (PÔRTO, 2009). Para Ramalho (2015), esta análise consiste em tirar 

melhor proveito das oportunidades, realizando constantemente processos avaliativos das suas 

forças e fraquezas, porém evidentemente, sem a necessidade de corrigir todas as fraquezas, 

assim como exacerbar em suas forças. 

Embora seja uma ferramenta simples, a Matriz SWOT tem sido muito utilizada em 

pesquisas acadêmicas, por inúmeros profissionais. É uma análise de uso frequente e popular 

em estudos de marketing empresarial e entre alunos que estudam estratégia (HELS; NIXON, 

2010). 

 

3.3.1.3 – Brainstorming 

 

 O primeiro passo para organização de um estudo SWOT é colher informação sobre a 

empresa analisada e sobre o setor econômico que a integra (VALIM et al., 2010). Existem 

muitas formas de se colher as informações. Para este estudo, o método escolhido foi o 

Brainstorming, uma ferramenta usada para que um grupo de pessoas possa discorrer 

livremente acerca de um tema previamente selecionado, visando identificar problemas ou 

fazer a relação de causa-efeito (MEIRELES, 2001). 

O Brainstorming permite identificar o maior número possível de resultados 

indesejáveis, facilitando a tomada de decisões para a melhoria dos processos. Neste sentido, 

Costa¹ (1991 apud LOUREIRO, 2003) afirma que o “(...) Brainstorming é uma rodada de 

idéias, destinada a busca de sugestões através do trabalho em grupo”. Loureiro (2003) 

afirma que esta ferramenta busca encontrar diversidade de opiniões e idéias, liberando os 

membros da equipe de formalismos limitantes que inibem a criatividade. 

As regras de um Brainstorming são quase exatamente opostas às de uma reunião 

comum, e assim como a atmosfera que a cerca. Numa reunião, todos começam com a 

expectativa de que o ambiente seja calmo e lógico, e que estarão atentos a dificuldades e 

possibilidades de cometer erros, o que não se dá em um Brainstorming (MEIRELES, 2001).  

O objetivo fundamental desta ferramenta é separar as funções opostas de imaginação e 

julgamento. As idéias nascem primeiro numa atmosfera não-crítica de excitação e entusiasmo.   

 

¹ COSTA, M.L. Como imitar os japoneses e crescer (sem frescuras). Florianópolis. Edeme, 1991. 
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O controle de qualidade e o julgamento são aplicados depois, em condições de 

desprendimento (MEIRELES, 2001). 

Segundo Meireles (2001), um Brainstorming é realizado em seis etapas básicas:  

1. Constituir a equipe: participam os membros do setor que buscam resolver o problema, 

escolhendo um facilitador para anotar as idéias; 

2. Definir o foco e o enfoque: o foco é o tema principal (assunto), relacionado ao 

problema que se quer resolver, e o enfoque é a ótica na qual este problema está sendo 

visto; 

3. Geração de idéias: as idéias devem ser registradas pelo facilitador sem qualquer tipo 

de censura. Não há critérios de qualidade. A geração de idéias deve ser livre, sem 

limitação de quantidade e semelhança. 

4. Crítica: seleção das idéias geradas na etapa anterior, remetendo-as ao foco e ao 

enfoque. As que forem consideradas fora de contexto devem ser eliminadas; 

5. Agrupamento: reunião das idéias por semelhança; 

6. Conclusão: análise dos tópicos encontrados. 

As informações coletadas durante o Brainstorming permitirão a realização de uma 

avaliação consistente tanto do ambiente interno, quanto dos impactos que o ambiente externo 

pode causar, em relação ao foco proposto. Através da compreensão e da utilização destas 

informações, torna-se claro para as organizações o que deve ser mudado e que estratégias 

podem ser criadas para o sucesso da empresa (VALIM et al., 2010). 

3.3.1.4 – Ferramenta GUT e descrição dos planos de ação 

Na etapa anterior a formulação das estratégias é preciso priorizar os problemas 

encontrados. Para tal solução, uma das ferramentas mais utilizadas é a ferramenta GUT, que 

possibilita saber quais disfunções devem ser priorizadas, pois é comum não ser possível 

resolver todas por questão de viabilidade (VAZ, 2008). O objetivo desta ferramenta é ordenar 

a importância das ações, através da avaliação das variáveis Gravidade, Urgência e Tendência 

de forma a, racionalmente, escolher as opções que serão mais produtivas para o contexto da 

empresa (MEIRELES, 2001). 

Para Meireles (2001), as três variáveis podem ser definidas como: 

1. Gravidade: intensidade, profundidade dos danos que o problema pode causar se não se 

atuar sobre ele; 

2. Urgência: tempo para a eclosão dos danos ou resultados indesejáveis se não se atuar 

sobre o problema; 
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3. Tendência: desenvolvimento do problema na ausência de ação. 

A técnica consiste em listar uma série de atividades a realizar, atribuindo a elas os 

graus quanto à gravidade, urgência e tendência, conforme demonstrado na Figura 5. Esta 

ferramenta pode ser aplicada individualmente, mas o resultado é melhor quando um grupo de 

pessoas a executa, já que haverá um aprimoramento nos valores GUT, que devem ser obtidos 

por consenso (MEIRELES, 2001). 

 

 

FIGURA 5. Critérios de pontuação da ferramenta GUT. 

Fonte: http://www.portal-administracao.com/2014/01/matriz-gut-conceito-e-aplicacao.html  

 

Para formulação das estratégias, é necessária a descrição de um plano de ação para 

cada estratégia. Segundo Tajra (2006), o plano de ação nada mais é do que um “documento 

que detalha a estratégia”. Esta autora diz ainda que “o conjunto de todos os planos de ação 

constitui o planejamento operacional de uma organização”. A Figura 6 é um exemplo de 

plano de ação que pode ser utilizado pelas organizações de saúde para formulação de suas 

estratégias. 
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FIGURA 6. Modelo de Plano de Ação (SANTOS, 2010). 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 – Objetivo Geral 

 

 Analisar o fluxo de medicamentos oncológicos de uma clínica privada de médio porte 

do interior do estado do Rio de Janeiro. 

 

4.2 – Objetivos Específicos 

 

 Mapear os processos atualmente vigentes que envolvem o fluxo dos medicamentos 

oncológicos; 

 Descrever as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças relacionadas a este fluxo 

dentro do ambiente do estudo; 

 Identificar e priorizar pontos críticos dos processos; 

 Propor planos de ação que minimizem estes pontos críticos. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 – Tipo de estudo 

Este estudo é um estudo de caso. O estudo de caso é uma metodologia qualitativa, 

aplicada para avaliar ou descrever situações dinâmicas em que o elemento humano está 

presente. Busca-se apreender a totalidade de uma situação, descrever, compreender e 

interpretar a complexidade de um caso concreto, mediante um mergulho profundo e exaustivo 

em um objeto delimitado, o que o torna o tipo de estudo adequado para investigar problemas 

práticos (DEUS; CUNHA; MACIEL, 2010). 

 

5.2 – Cenário do estudo (o caso) 

 

 Trata-se de uma policlínica privada, a qual enquadra-se na categoria de Hospital Dia, 

por não possuir serviço de internação. É classificada como empresa de médio porte, segundo 

critérios do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que assim considera 

as empresas de comércio e serviços com 50 a 99 empregados. 

Algumas das especialidades oferecidas são: Oftalmologia, Dermatologia, 

Endocrinologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Urologia, Cirurgia Plástica, além da 

Oncologia, clínica e hematológica. Possui um centro cirúrgico, que oferece serviços como 

cirurgias oftalmológicas, pequenos procedimentos dermatológicos e de cirurgia plástica, 

vasectomia, dentre outros. Além disso, a clínica realiza exames de diagnóstico como 

ultrassonografia, colonoscopia e eletrocardiograma. 

A oncologia, cenário do estudo, funciona com 7 médicos (3 oncologistas clínicos, 1 

clínica geral, 2 hematologistas e 1 cirurgião oncológico), 4 técnicos de enfermagem, 4 

secretárias, e 1 assistente administrativo, exclusivos do setor. Conta ainda com 3 enfermeiras, 

1 farmacêutica, 2 faturistas, e outros funcionários, que se dividem entre a oncologia e as 

demais atividades da clínica. 

Quanto aos dados de atendimento, o setor realizou no período de janeiro a junho de 

2014, uma média de 250 atendimentos por mês, dentre pacientes em quimioterapia 

intravenosa e/ou outros procedimentos, como manutenção de cateteres totalmente 

implantados, distribuição de quimioterápicos orais e administração de medicamentos 

classificados como ‘tratamento de suporte’. 
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5.3 – Coleta dos dados 

 

 Neste estudo, a situação a ser investigada é a ‘gestão do fluxo dos medicamentos 

oncológicos’ de uma clínica privada. Para a análise da situação escolhida e cumprimento dos 

objetivos propostos, a coleta dos dados ocorreu no período de Abril a Setembro de 2015. 

 Elaboração de fluxograma para mapeamento dos processos da gestão atual do 

fluxo dos medicamentos oncológicos da clínica. O fluxograma foi montado 

através do Software BIZAGE Modeler® Versão 2.9 (19/01/2015). 

 Coleta de dados 

 Brainstorming 

Foram convidados para o Brainstorming os colaboradores envolvidos no fluxo dos 

medicamentos oncológicos da empresa. São eles: diretor clínico médico, farmacêutico e 3 

enfermeiros. 

O Brainstorming foi conduzido pelo pesquisador principal, através de instrumento 

orientador para guiar a discussão das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, da situação 

escolhida (APÊNDICE 2). O fluxo foi subdividido em quatro momentos (seleção de 

materiais, gestão de estoques, compras ou aquisições, armazenagem) para facilitar a coleta 

dos dados e a visualização dos resultados. Foi realizada uma breve apresentação sobre os 

objetivos principais da discussão e algumas considerações a respeito do funcionamento de um 

Brainstorming, incentivando os participantes a colaborar com o estudo, mas principalmente 

com a melhoria das rotinas de todos os envolvidos. Nesta ocasião, não foram utilizados 

quaisquer instrumentos eletrônicos, tanto para apresentação inicial do pesquisador quanto para 

o registro das falas dos participantes, o qual foi realizado manualmente em tempo real. 

 Troca de opiniões por correio eletrônico 

Após a realização do Brainstorming, os participantes foram incentivados a responder 

uma mensagem eletrônica elaborada pelo pesquisador principal para complementar a coleta 

de dados, uma vez que o tempo da equipe para a reunião foi limitado. Nesta mensagem, foram 

repetidas algumas orientações já faladas durante o Brainstorming e as respostas foram livres, 

ou seja, não foram feitas perguntas fechadas, para que o participante se sentisse a vontade de 

sugerir melhorias e apontar os pontos críticos relacionados à sua rotina. 

 Em seguida ao término da coleta dos dados, foi realizada a montagem das 

Matrizes SWOT, representada na figura 4. Foi feita uma grade de análise 

SWOT para cada um dos momentos em que o fluxo foi subdividido.  
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 A partir da análise da Matriz SWOT, foi realizada a identificação e priorização 

dos pontos críticos encontrados, utilizando a ferramenta GUT. Considerou-se 

ponto crítico, todo aquele descrito como ‘fraqueza’, dentro da Análise SWOT. 

A pontuação atribuída a eles foi feita pelos participantes da pesquisa através de 

uma tabela em Exel® 2007, elaborado pelo pesquisador principal (Figura 7) e 

enviado por mensagem de correio eletrônico, onde fez-se necessário apenas 

completar com os pontos correspondentes de cada uma das ‘fraquezas’ de 

acordo com os critérios da ferramenta GUT (Figura 5, p.30). O total de pontos 

de cada um dos pontos críticos foi somado à medida que as tabelas foram 

sendo preenchidas e reenviadas para a caixa de mensagens de correio 

eletrônico do pesquisador principal. Àqueles que alcançaram as maiores 

pontuações, para cada uma das subdivisões do fluxo, foram destacados como 

prioridade. 

 

 

FIGURA 7. Ferramenta GUT construída. 

 

 Para os pontos críticos apontados como prioridade, foram descritas, pela 

pesquisadora principal, propostas de planos de ação (Figura 6, p.31) para 

mudança nos processos de trabalho relacionados aos mesmos. 

 

A análise dos dados ocorreu durante todo o processo de construção do estudo, uma vez 

que os dados coletados foram sendo tratados em cada uma das etapas metodológicas 

propostas para o alcance dos objetivos descritos. 
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5.4 – Aspectos éticos 

 

 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense e aprovado no Parecer N° 873.452 (ANEXO I). Todos os sujeitos convidados a 

participar do mesmo foram solicitados a fazer leitura e aceite do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1). Uma vez o termo assinado, o participante aceitou 

colaborar com a pesquisa, porém poderia desistir a qualquer momento. Todas as identidades 

foram preservadas e as opiniões devidamente registradas, como parte da coleta dos dados. 

 O trabalho teve ainda a aprovação da instituição que serviu como cenário da pesquisa 

e da coleta de dados. Quaisquer dados que poderiam identificar a organização foram 

preservados, a fim de manutenção do sigilo. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com André (2005), o desenvolvimento do estudo de caso realiza-se em três 

fases, descritas abaixo. Podemos identifica-las nos resultados deste estudo: 

 Fase exploratória - momento em que o pesquisador entra em contato com a situação a 

ser investigada pra definir o caso, localizar os sujeitos e definir os procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados. Fazem parte desta fase o fluxograma do atual fluxo 

de medicamentos da clínica, além da escolha e montagem dos instrumentos que 

facilitaram a coleta de dados. Esta fase respondeu ao primeiro objetivo especifico: 

mapear os processos atualmente vigentes que envolvem o fluxo dos medicamentos 

oncológicos; 

 Fase de coleta dos dados - ou de delimitação do estudo. Inclui-se nesta fase toda a 

coleta de dados, ou seja, o Brainstorming e as mensagens de correio eletrônicos 

posteriores. Respondeu ao segundo e terceiro objetivos específicos: descrever as 

forças, oportunidades, fraquezas e ameaças relacionadas a este fluxo dentro do 

ambiente do estudo, e; identificar e priorizar pontos críticos dos processos; 

 Fase de análise sistemática dos dados - traçada para condução da pesquisa, varia de 

acordo com a necessidade e criatividade surgidas no desenrolar da pesquisa. Esta 

última fase apenas seria possível se realizadas as duas anteriores. Ela corresponde aos 

planos de ação elaborados a partir de todo o processo da coleta dos dados e da análise 

do fluxo de medicamentos pelos participantes, portanto, responde ao quarto objetivo 

específico: propor planos de ação que minimizem os pontos críticos. 

 

6.1 – O fluxograma 

 

Para o início da análise do caso em questão, foi elaborado um fluxograma para 

mapeamento dos processos da gestão atual do fluxo dos medicamentos oncológicos da clínica. 

O fluxograma foi dividido em duas etapas, para melhor visualização dos processos (Figuras 8 

e 9). O fluxo foi descrito pelo pesquisador principal e validado com a farmacêutica 

responsável pelo setor, a fim de reafirmar as rotinas da instituição. 
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FIGURA 8. Fluxograma de gestão atual dos processos do fluxo de medicamentos oncológicos – Parte 1. 

LEGENDA: CMM – Consumo Médio Mensal. 
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FIGURA 9. Fluxograma de gestão atual dos processos do fluxo de medicamentos oncológicos – Parte 2. 

 

 A partir dos fluxogramas apresentados, foi possível “a visualização ou identificação 

dos produtos produzidos, dos clientes e fornecedores internos e externos do processo, das 

funções, responsabilidades e dos pontos críticos” do fluxo dos medicamentos oncológicos da 

clínica, assim como descrito por Pinto (2007, p. 4). 

 Isto posto, o fluxograma finalizado tornou viável uma análise global do fluxo descrito, 

revelando os quatro dos seis momentos do ciclo da assistência farmacêutica, descrito por 

Marin et al. (2003) – Figura 1 (p.17), mais diretamente envolvidos no gerenciamento da 

assistência: Seleção; Programação; Aquisições e; Armazenamento. Esta subdivisão facilitou o 

raciocínio quanto à descrição dos detalhes dos processos de trabalho, como vê-se a seguir. 
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 No início do fluxo, a “seleção” trata de uma lista das marcas escolhidas para cada um 

dos medicamentos, utilizando como critérios o custo, a rentabilidade e a confiabilidade dos 

laboratórios farmacêuticos. Os responsáveis por esta etapa são a farmácia, que faz um 

comparativo de preços de alguns laboratórios pré-selecionados por pesquisa de mercado e 

experiências anteriores de utilização; e o diretor clínico, que faz a seleção final das marcas 

analisando os resultados da pesquisa realizada pela farmácia. 

 Após a seleção das marcas, vem a “programação” que utiliza como principais recursos 

o sistema informatizado de registros de entrada e saída dos medicamentos, e a observação das 

saídas como sistema de reposição dos estoques. O setor de farmácia, responsável por esta 

etapa, utiliza dois processos diferentes de trabalho, a depender do custo dos medicamentos. 

 Para aqueles que são considerados de alto custo (aqui caracterizados pelo alto valor 

unitário), a previsão da demanda é de acordo com o levantamento do número de pacientes em 

utilização do medicamento. Para os outros, a previsão é feita pelo CMM (Consumo Médio 

Mensal), utilizando o sistema informatizado que armazena os dados necessários. A previsão é 

sempre realizada para um período de 30 dias. 

 Na etapa de “aquisições”, para os itens considerados de alto custo as compras são 

realizadas preferencialmente de forma direta com os fabricantes. Desta forma, evitam-se 

intermediários na negociação. Além disso, algumas indústrias oferecem programas de 

desconto que tornam a compra mais vantajosa para a clínica. Para os quimioterápicos orais é 

necessário aguardar a autorização do plano de saúde para que a compra seja realizada. 

 Já para os outros itens, é realizada uma cotação com os fornecedores cadastrados pela 

farmácia, setor responsável também por esta etapa. A cotação é feita através de mensagem de 

correio eletrônico ou por telefone, os quais são ainda utilizados para a posterior finalização do 

pedido de compras, após a avaliação e anuência da cotação pela direção. O critério para a 

escolha do fornecedor ganhador da cotação é o menor preço na maior parte das vezes. Em 

algumas cotações o tempo de entrega também é avaliado, de acordo com a urgência da 

necessidade do medicamento. 

 Finalizando o fluxo, está a etapa do “armazenamento”, que inicia com a chegada do 

fornecedor na clínica. Quando da ciência da chegada, a recepção entra em contato com a 

farmácia, que se responsabiliza pelo recebimento sempre que possível. No entanto, quando a 

farmácia não está disponível a própria recepção recebe a entrega, sendo que neste caso, a 

conferência da nota e dos produtos acontece somente pela farmácia, em momento oportuno. 
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 Com os produtos recebidos, conferidos e armazenados, a nota é registrada no sistema 

como procedimento de “entrada”, e a enfermagem é comunicada da chegada do medicamento, 

no caso de tratar-se de um produto específico de um paciente, os quimioterápicos orais. 

Algumas fragilidades nos processos que envolvem a gestão dos medicamentos 

oncológicos tornam-se mais evidentes quando analisamos o fluxograma. Podemos citar como 

exemplo, a não padronização da lista de medicamentos. Outra falha importante acontece no 

recebimento que não é sempre feita por farmacêutico, o que pode gerar erros muitas vezes 

difíceis de serem corrigidos.  

Por fim chama atenção o fato de que a farmácia é o setor que absorve grande parte da 

responsabilidade dos processos no fluxo, apesar de ser também o único que não possui um 

funcionário de nível técnico ou administrativo para dar suporte operacional na realização de 

suas funções. 

 

6.2 – Coleta dos dados: Brainstorming e troca de mensagens por correio eletrônico 

 

A maior parte dos pontos fracos perceptíveis no fluxograma foi abordada durante o 

Brainstorming e nas mensagens de correio eletrônico enviados pelos participantes, como 

podemos observar nas matrizes SWOT elaboradas a partir da coleta dos dados (Figuras 10, 11, 

12 e 13). A subdivisão adotada no fluxograma também foi utilizada durante a coleta dos 

dados, como havia sido planejado no Apêndice 2. Este planejamento facilitou tanto para a 

pesquisadora principal quanto para os participantes no ato da coleta de dados, pois organizou 

as idéias, que foram sendo faladas de acordo com o momento do fluxo que estava sendo 

discutido.  

No Brainstorming, participaram cinco pessoas ao total: três enfermeiros, o 

farmacêutico e o diretor clínico, além da pesquisadora principal que apenas teve a função de 

orientar os participantes a respeito da pesquisa e seus objetivos e sobre a matriz SWOT. Foi 

também a pesquisadora quem escreveu em tempo real o que estava sendo dito pelos 

participantes da seguinte forma: em um caderno um esboço de matriz SWOT foi montado para 

cada um dos momentos do fluxo, assim as anotações puderam ocorrer de forma mais 

fidedigna possível com o que estava sendo dito. 

O fluxograma não foi mostrado aos participantes do Brainstorming, para que as 

respostas não fossem influenciadas pela descrição dos processos. No entanto, após a coleta de 

dados foi observado que este fato causou um viés no estudo, pois como a farmacêutica teve 

que validar o fluxograma, ela já havia tido acesso ao mesmo quando participou da reunião, o 
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que resultou numa visão melhor desta profissional em relação aos outros participantes a 

respeito do que estava sendo discutido. 

Toda a discussão do Brainstorming durou em torno de vinte minutos. Durante este 

tempo, todos os momentos do fluxo puderam ser abordados, sendo que os dois últimos foram 

prejudicados devido ao curto tempo que os participantes tiveram para a realização da reunião. 

Nesta etapa da coleta de dados, foi observada alguma resistência em falar de pontos fracos, ou 

seja, das fraquezas relacionadas aos processos de trabalho que envolviam mais de um setor. 

Ao final do Brainstorming, os participantes foram incentivados a enviar por email as 

idéias que surgissem após a discussão que havia sido iniciada. Nesta etapa, dos cinco 

participantes iniciais, quatro responderam a mensagem de correio eletrônico posteriormente.  

É importante ressaltar que, apesar de não ter havido tempo no Brainstorming para 

discutir todos os pontos que seriam inicialmente planejados, foi de grande valia que os 

participantes pudessem também enviar suas colaborações por mensagem de correio 

eletrônico, uma vez que é um espaço mais reservado, o qual apenas o pesquisador principal 

teve acesso. Esta ferramenta tornou-se então um complemento importante para a coleta de 

dados, uma vez que se deve levar em consideração que algumas pessoas sentem-se 

constrangidas em apontar pontos fracos na frente dos colegas. 

 

6.3 – Matriz SWOT 

 

Todas as falas e idéias discutidas durante o Brainstorming, assim como tudo o que foi 

relatado nos emails foi descrito nas Matrizes SWOT, que estão abaixo representadas. As falas 

dos colaboradores citadas foram retiradas das mensagens de correio eletrônico enviados 

posteriormente ao Brainstorming. Os números atribuídos aos participantes estão de acordo 

com a ordem de recebimento destas mensagens pelo pesquisador principal. 

 

6.3.1 – Matriz SWOT: Seleção 

 

Como pode-se ver na Figura 10, as fraquezas apontadas estão de acordo com a 

demonstrada no fluxograma quando descreve que o início do processo trata-se de uma “lista 

de seleção de medicamentos e marcas”. Os colaboradores puderam reconhecer que falta uma 

lista de seleção e padronização real, na essência de sua definição na literatura. 
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FIGURA 10. Matriz SWOT do processo de Seleção 

 

A lista de padronização e seleção de medicamentos é apontada como uma forma 

importante de normalização e racionalização de custos. Padronizar medicamentos, segundo 

Novaes et al. (2006), significa “escolher, dentre uma relação de produtos e de acordo com 

determinadas especificações, aqueles que atendam às necessidades de cobertura terapêutica 

da população-alvo que se deseja tratar”. 

Esta padronização deve, preferencialmente, ser realizada por uma Comissão de 

Farmácia e Terapêutica com critérios baseados na eficácia, segurança, qualidade e custo dos 

medicamentos (BRASIL, 2011). Como descrito no fluxo atual da clínica, a rotina de seleção 

das marcas é realizada a partir de intensa pesquisa de mercado, cuja responsabilidade é de um 

único setor, o que acaba por sobrecarregá-lo. O participante 3 reconhece esta sobrecarga em 

sua fala, e demonstra o interesse em rever as rotinas para melhora dos processos de trabalho. 

 

“Essa forma padronização e aquisição de medicamentos de hoje, interfere um pouco 

na rotina, pois demanda tempo, pois você precisaria em todo esse processo em consultar 

registros no site da Anvisa e fazer avaliações de preço de custo, realizar a qualificação dos 

fornecedores e também a qualidade e segurança dos medicamentos. 

(...) 

Para que a rotina de padronização melhorasse deveríamos ter uma comissão de 

padronização representados por uma equipe constituída por: um representante da equipe 

médica, da farmácia e do setor administrativo e representante da enfermagem e não só o 
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farmacêutico, pois com essa comissão garantiríamos a segurança, eficácia e qualidade durante 

o processo de seleção de materiais e medicamentos e permitiria um melhor planejamento dos 

tratamentos agendados pela equipe de enfermagem e agiliza e oferece mais praticidade no 

controle de estoque da farmácia” 

Participante 3 

 Segundo Mckee e Healy (2000), as pressões exercidas pela indústria farmacêutica 

sobre os responsáveis pelas aquisições de medicamentos, é uma das maiores barreiras 

encontradas para a padronização em instituições de saúde. Nesta ocasião, nem sempre são 

respeitados os princípios éticos vigentes. Esta pressão fica muito clara na fala do participante 

1, que demonstra incomodo com esse tipo de abordagem. 

 

   “É preciso criar um sistema para bloquear e frear a pressão dos representantes para 

troca frequente de medicamentos e uso dos medicamentos ‘novos’, sendo cada vez mais 

necessário a padronização.” 

Participante 1 

 

6.3.2 – Matriz SWOT: Programação 

 

 A programação é uma etapa crucial quando se fala em planejamento e redução de 

custos. A quantidade de medicamentos armazenados e o tempo de permanência nos estoques 

têm um peso considerável no aumento dos custos das farmácias em instituições de saúde 

(NOVAES et al., 2006). Em função das características operacionais destas organizações, as 

variabilidades da demanda são frequentes e o tempo de atendimento normalmente curto. A 

falta de determinado item de estoque pode acarretar danos irreparáveis para a instituição e a 

aquisição de urgência, custos não previstos (MOURA et al., 2013). 

Os principais pontos levantados pela equipe, como observa-se na Matriz SWOT de 

programação (Figura 11).  



46 

 

 

FIGURA 11. Matriz SWOT do processo de Programação. 

O cenário do estudo, por tratar-se de uma clínica pequena, consegue minimizar seus 

estoques, principalmente no tocante aos medicamentos de alto custo, como foi dito pela 

participante 3. 

 

“(...) por sermos um clinica pequena e voltada principalmente para o atendimento em 

oncologia nos permitiu a redução do estoque sem o grande risco de não atender o paciente e 

mantendo uma média de compra para o mês. Além disso a redução dos estoques, implicou na 

maior eficiência nas atividades de controle e armazenamento, processamento dos pedidos, 

distribuição e na administração das contas”. 

Participante 3 

 No entanto, esta tentativa de minimização de estoques e redução de custos pode trazer 

consequências, como uma falta repentina. Em acréscimo, existe um fator complicador, que é o 

fato da instituição estar localizada fora da capital e região metropolitana do estado, longe dos 

principais fornecedores, resultando em um tempo de entrega de, no mínimo, 24h após o 

pedido. Os participantes relatam problemas relacionados a estes fatores, como descrito 

abaixo: 

  

“(...) só quando há atraso no processo de compra ou entrega que pode ser gerado por 

vários motivos.” 

Participante 4 
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 “A única coisa que interfere em nosso trabalho diretamente é a falta dos 

medicamentos, pois quando agendamos um paciente e quando o mesmo chega à clínica e nos 

deparamos com a falta do medicamento, cabe a nós mediar tal situação perante o paciente, que 

muitas das vezes precisa atrasar o seu ciclo devido a esse problema.” 

Participante 2 

  

Estas mesmas observações foram descritas por Moura et al. (2013) no resultados de 

sua pesquisa. Segundo este autor, os clientes internos relataram que a ruptura do estoque 

acarreta em prejuízo tanto no agendamento de pacientes novos, quanto na continuidade de 

tratamento dos que já haviam iniciado o ciclo. Em consequência, pode haver agravamento da 

doença, levando até ao aumento de dose posterior, resultando em aumento de custos. 

 Neste contexto, os participantes 1 e 4 apontam em suas falas uma falha importante no 

sistema informatizado no controle de estoques utilizado pela instituição: 

 

“Um sistema informatizado de prescrição com baixa automática do estoque e 

sinalização de estoque mínimo seria válido.” 

Participante 1 

 

“(...) melhorando o sistema, onde poderiamos lançar prescrições dos pacientes para 

que todos que precisam tenham acesso as informações ali registradas, lançariamos também 

relação de consumo, material gasto, solicitação a farmacia de medicamentos e materiais feito 

pela equipe de enfermagem. seria uma comunicação registrada e compartilhada, sendo cada 

setor responsável pela suas informações.” 

Participante 4 

 

 O sistema informatizado utilizado pela clínica não oferece a opção de se realizar a 

prescrição e as solicitações de medicamentos/ materiais por via eletrônica, portanto todos os 

pedidos são manuais e as posteriores baixas são realizadas pela farmácia de forma 

individualizada, o que aumenta a demanda de trabalho do setor e pode ocasionar erros e 

diferenças significativas de estoque físico e virtual.  

 Assim como relatado ainda por Moura et al. (2013) em sua pesquisa:

 “Diversas inexistências de estoque no sistema correspondiam 

a disponibilidades físicas e vice-versa, o que dificultava a previsão 

da demanda e a determinação de um estoque de segurança pela 

baixa fidedignidade dos dados, apesar de haver um sistema de 

gerenciamento de estoque informatizado que era subaproveitado e 
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não compreendido em sua totalidade pelos profissionais que o 

utilizavam.” 

 

 Não foram apontadas oportunidades nesta etapa do fluxo pelos participantes da 

pesquisa. 

 

6.3.3 – Matriz SWOT: Aquisições 

Na Matriz SWOT de aquisições (Figura 12), percebemos que as fraquezas relacionadas 

nesta etapa estão diretamente envolvidas com os pontos fracos das etapas anteriores do fluxo. 

Por exemplo, a grande variedade de itens em estoque está relacionada ao fato de não haver 

uma lista de padronização de medicamentos, alongando o processo de compras 

desnecessariamente.  

 

 

FIGURA 12. Matriz SWOT do processo de Aquisições 

 

 Também foi apontado como fraqueza o fato de não haver um período do mês para 

compras, o que também pode estar relacionado ao fato de haver grande quantidade de itens 

em estoque. Isso compromete as outras funções da farmácia e até pode impedir que a 
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farmacêutica possa se dedicar a outras funções mais relacionadas à prática clínica, por estar 

sempre envolvida na observação da saída, para a realização das compras. A participante 3 

aponta este problema em sua fala já descrita no tópico 5.3.1: 

  

“Essa forma padronização e aquisição de medicamentos de hoje, interfere um pouco 

na rotina (...)” 

Participante 3 

 

 O participante 1 demonstra a falta do farmacêutico nas outras rotinas, fora das 

atividades ligadas à gestão, como podemos perceber nesta fala: 

 

“Na distribuição ou dispensação acho que o farmacêutico deve ter um papel proativo, 

não apenas dispensando o medicamento solicitado na prescrição isolada, mas também tendo 

uma visão global do setor.” 

Participante 1 

 

 

6.3.4 – Matriz SWOT: Armazenamento 

 

Na Matriz SWOT de recebimento e armazenamento (Figura 13), observa-se que os 

pontos fracos apontados estão relacionados à precariedade do recebimento das mercadorias e 

do espaço físico da farmácia. No que se refere ao recebimento, observa-se, conforme descrito 

no fluxograma, que nem sempre é o farmacêutico quem de fato recebe a mercadoria, porém o 

agravante desta situação é o fato de que a equipe que tem esta função na ausência do 

farmacêutico não é treinada para exercer tal atividade. 
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FIGURA 13. Matriz SWOT do processos de Recebimento e Armazenamento 

 

Este problema foi relatado pelo participante 1, como vemos a seguir: 

 

“Acho que precisamos melhorar o sistema de recebimento, muitas vezes não entregue 

no setor adequado, não checado a condição do medicamento na entrega, risco de entrega no 

final de semana e na conservação do mesmo.” 

Participante 1 

 

 O espaço físico da farmácia também foi mencionado, como observa-se na fala do 

participante 4. A localização da farmácia dentro da instituição não é favorável ao 

recebimento, pois fica no segundo piso com acesso por escada, ou por elevador (este é de uso 

apenas de pacientes e funcionários). 

A área também é pequena se for levado em conta que a clínica não é exclusivamente 

oncológica, apesar deste setor ser responsável por grande parte da ocupação física. Além dos 

medicamentos são muitos os materiais utilizados: vários tipos e tamanhos de soros para 

administração dos medicamentos, equipos, materiais para a manipulação dos quimioterápicos 

como luvas estéreis, touca, gaze, dentre outros. 
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“(...) começando pelo tamanho do espaço físico para maior comodidade dos 

funcionários e dos produtos ali estocados” 

Participante 4 

  

Nesta etapa do fluxo, também não foram apontadas oportunidades pelos participantes 

da pesquisa. 

 

6.4 – Ferramenta GUT 

 

Conforme já descrito anteriormente, tudo o que foi apontado como ‘fraqueza’ dentro 

da matriz SWOT foi considerado ponto fraco e abordado na ferramenta GUT. Nesta fase, 

apenas 2 dos 5 colaboradores que participaram da coleta de dados inicial responderam a 

mensagem de correio eletrônico. A soma das pontuações destes 2 participantes está 

demonstrada na Figura 14. 

 

 

FIGURA 14. Ferramenta GUT dos pontos críticos. 

 

 Conforme descrito acima, os pontos críticos priorizados foram: 

A. Falta de Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

B. Falta de comunicação entre os setores; 

C. Solicitações de itens, entradas e saídas manuais para posterior lançamento no sistema 

informatizado; 
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D. Há muita variedade de itens em estoque para gerenciamento; 

E. Farmácia tem espaço físico inadequado. 

 

6.5 – Planos de ação 

 

Os planos de ação foram construídos conforme sugerido por Santos (2010) – Figura 6. 

 

A. FALTA DE COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT); 

 

Responsável pela elaboração do plano: Pesquisadora principal 

Estratégia: Estratégico, tático 

Ação: Nomear uma equipe que discutirá a padronização de medicamentos e se reunirá com 

uma freqüência estabelecida para decidir sobre a exclusão e a inclusão de medicamentos nesta 

lista de padronização. 

Fases da ação: reunião com setores envolvidos para exposição dos objetivos da CFT / 

Solicitar que cada setor escolha, no mínimo, um representante para participar / período para 

reflexão e estudo sobre as atribuições da CFT e escolha do(s) representante(s) / reunião para 

formação da CFT efetivamente / decidir com que frequência as reuniões irão ocorrer. 

Prazos: 2 meses 

Recursos Humanos: direção, administração, enfermagem, farmácia. 

Recursos financeiros: não necessários 

Recursos físicos: sala para reuniões 

 

B. FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES; 

 

Responsável pela elaboração do plano: Pesquisadora principal 

Estratégia: Tático 

Ação: Elaborar um fluxo de informações entre os setores 

Fases da ação: Cada setor envolvido elabora uma lista com os tipos de informações das quais 

depende de outro setor para bom funcionamento de seu trabalho / os setores envolvidos se 

reúnem para discutir como estas informações podem ser repassadas entres eles / todos juntos 

elaboram um fluxo de como e quais informações devem ser compartilhadas / estabelecimento 



51 

 

 

de um período teste para avaliação do funcionamento e aperfeiçoamento deste fluxo se 

necessário. 

Prazo: 4 meses 

Recursos Humanos: Recepção (marcação), enfermagem, farmácia. 

Recursos financeiros: Não necessários 

Recursos físicos: Sala para reuniões, telefones com ramal, computadores (já existentes). 

 

C. SOLICITAÇÕES DE ITENS, ENTRADAS E SAÍDAS MANUAIS PARA 

POSTERIOR LANÇAMENTO NO SISTEMA INFORMATIZADO; 

 

Responsável pela elaboração do plano: Pesquisadora principal 

Estratégia: Estratégico, tático 

Ação: Aperfeiçoamento da utilização do sistema informatizado 

Fases da ação: Os responsáveis pelo sistema informatizado serão chamados para dar um 

curso de treinamento no intuito de utilizar o sistema de forma correta e que se consiga 

explorar todos os recursos existentes / estabelecimento de um período para a avaliação do 

funcionamento do sistema (se este aprendizado realmente impactará nas rotinas) / após este 

prazo, repensar se o sistema atual está de acordo com a expectativa ou se será necessário a 

troca para um novo sistema. 

Prazo: 1 ano 

Recursos Humanos: Farmácia 

Recursos financeiros: Realizar orçamento para a realização do curso, ou, se for necessário, 

orçamento de troca do sistema informatizado. 

Recursos físicos: computadores, internet. 

 

D. HÁ MUITA VARIEDADE DE ITENS EM ESTOQUE PARA GERENCIAMENTO; 

 

Responsável pela elaboração do plano: Pesquisadora principal 

Estratégia: Estratégico, tático 

Ação: Reduzir a quantidade de itens diferentes no estoque 

Fases da ação: A Farmácia faz uma lista com os medicamentos existentes na farmácia e 

separa por classe terapêutica / passa esta lista para os setores envolvidos para que eles possam 

dizer quais itens são utilizados com freqüência, quais são utilizados raramente, quais são 
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obrigatórios (independente da freqüência de uso) e quais não são utilizados / farmácia 

organiza estes dados / reunião com os setores envolvidos para excluir das compras os 

medicamentos raramente utilizados ou nunca utilizados, além de se estabelecer critérios para 

o pedido de compras de um medicamento que não consta em estoque. 

Prazos: 1 ano 

Recursos Humanos: Direção, enfermagem, farmácia 

Recursos financeiros: não necessários 

Recursos físicos: sala para reuniões, computadores 

 

E. FARMÁCIA TEM ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO. 

 

Responsável pela elaboração do plano: Pesquisadora principal 

Estratégia: Estratégico, tático  

Ação: Realizar estudo de reestruturação da organização física da farmácia. 

Fases da ação: Estudar a possibilidade de ampliação da área da farmácia no espaço atual, ou 

a mudança do setor para um espaço já existente / Em caso de impossibilidade das opções 

anteriores, estudar a construção ou reforma de outro espaço na clínica para a farmácia 

Prazos: 2 anos 

Recursos Humanos: Direção, administração, farmácia 

Recursos financeiros: Será necessário realização de orçamentos caso sejam necessárias 

reformas, ampliação ou até construção de um novo espaço 

Recursos físicos: nova área, salas. 

 

 Os planos de ação apresentados, antes de serem colocados em prática, deverão passar 

por processo de validação pelos participantes da pesquisa. Depois, poderão ser incorporados 

nas rotinas e acompanhados pelos próprios colaboradores. A sugestão é de que cada 

colaborador acompanhe um dos planos de ação, por exemplo. Ao fim do prazo de cada um 

deles, será necessária uma avaliação a respeito do que mudou em relação àquela rotina: o que 

melhorou e trouxe resultados e o que não trouxe resultado, apesar da mudança. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu que a equipe da instituição envolvida no fluxo dos medicamentos 

oncológicos conseguisse visualizar os problemas da rotina, assim como uma possível solução 

para alguns deles, tanto no sentido de melhoria dos processos de trabalho como na redução de 

custos relacionados. 

Permitiu, ainda, que a clínica realizasse o primeiro planejamento estratégico de sua 

história. A falta de familiaridade dos participantes com métodos de planejamento estratégico 

gerou uma resistência inicial. No entanto, houve uma grande participação dos funcionários 

consultados, gerando um ganho para cada profissional individualmente e também para o 

coletivo, na medida em que os colaboradores tiveram que dedicar um tempo para pensar na 

origem dos problemas da sua rotina. Espera-se que este trabalho gere uma conscientização 

que permita a realização de mais atividades de planejamento estratégico na clínica.  

Quanto às limitações, as mais relevantes foram a falta de conhecimento dos 

participantes a respeito do tema, o que demandou um tempo maior que o planejado para que o 

pesquisador principal pudesse começar a colher, de fato, os dados da pesquisa. Também 

mostrou-se muito forte nos participantes a falta de perspectiva de mudança nos processos de 

trabalho, que são realizados da mesma forma por muito tempo.  

 Outras limitações foram a falta da participação do administrador da instituição, que 

não estava presente no Brainstorming e a limitação de tempo da equipe, com muita carga de 

trabalho, o que resultou na postergação das questões administrativas para dedicação ao 

trabalho técnico, que, muito compreensivamente, não pode ser adiado. Este fato fica evidente 

na última fase da pesquisa, quando apenas 2 dos 5 participantes iniciais responderam a 

pontuação da Ferramenta GUT. 

Apesar de todas as limitações apresentadas, os objetivos puderam ser alcançados 

através da metodologia proposta. Houve uma análise da gestão do fluxo de medicamentos da 

clínica, cada um dos setores pode externar suas dificuldades e com os problemas da rotina 

descritos, foi possível, por exemplo, visualizar o quanto o setor de farmácia estava 

sobrecarregado e viu-se a necessidade de contratação de mais um farmacêutico para a 

instituição, o que ocorreu durante o andamento do trabalho. 

Destaca-se que além de estar amparado por estas legislações, o farmacêutico faz-se 

presente e necessário em diversas atividades, atuando através da farmácia clínica, atenção 

farmacêutica, farmacovigilância e segurança no uso dos medicamentos, no âmbito da 
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oncologia. O paciente oncológico exige um cuidado complexo, mostrando-se importante uma 

equipe multiprofissional integrada, agindo de forma interdisciplinar e para que isso aconteça 

da melhor forma, os profissionais não devem estar sobrecarregados. 

 É preciso que mais estudos e práticas de planejamento estratégico na área da saúde 

sejam divulgados e publicados, para que cada vez mais, os gestores tenham acesso a estas 

informações tão relevantes para a sustentabilidade das empresas no mercado, gerando 

lucratividade, empregos e, o mais importante, serviço de qualidade para os que adoecem e 

tanto necessitam de cuidados de excelência. 

 Para a instituição, ficam as sugestões de planos de ação, os quais precisam ser 

validados e colocados em prática. Assim, outros estudos futuros poderão ser realizados, 

comparando as mudanças nas rotinas, os bons resultados destas mudanças e o que ainda 

precisará de aperfeiçoamento. 
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9. APÊNDICES 

9.1 – APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado Participante, 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Análise da gestão do fluxo 

dos medicamentos oncológicos de uma instituição privada através da matriz SWOT”. 

Você foi selecionado por ser funcionário direta ou indiretamente envolvido na gestão 

do fluxo dos medicamentos oncológicos na instituição. Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o seu local de trabalho. 

A informação que você conceder será utilizada para subsidiar a análise da gestão do 

fluxo de medicamentos oncológicos da clínica, descrever as forças, oportunidades, fraquezas 

e ameaças relacionadas a este fluxo dentro do ambiente de trabalho e propor planos de ação 

para os pontos críticos encontrados nesta análise. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma reunião onde você 

poderá falar dos problemas encontrados na sua rotina que possam interferir no fluxo dos 

medicamentos oncológicos da instituição e/ou propor soluções para os mesmos. As 

informações obtidas através dessa pesquisa serão analisadas apenas para fins de pesquisa. Os 

dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Contudo, existe a 

possibilidade do(a) Senhor(a) ser identificado(a) pelo conteúdo das respostas em função do 

cargo que ocupa. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional 

da pesquisadora principal e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense, para que possa tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

 

__________________________________ 

Pesquisadora principal: Verônica Ferrão de Azevedo 

Faculdade de Farmácia – Programa de Pós Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em 

Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica – Rua Dr. Mario Viana, 523, Niterói – RJ. 

Tel: (22)999894197         Email: veronicaferrao@id.uff.br 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro  

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar prédio anexo. Centro Niterói RJ CEP 24030-215 

Tel: (21) 26299189   Email: ética@vm.uff.br 
 

____________________________ 

Sujeito da pesquisa 

mailto:ética@vm.uff.br
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9.2 – APÊNDICE 2: Roteiro Para a Realização do Brainstorming 

 

Brainstorming 

1. Constituir a equipe;  

2. Definir o foco e o enfoque; 

3. Geração de ideias;  

4. Crítica;  

5. Agrupamento; 

6. Conclusão. 

 Seleção de materiais: envolve as atividades de padronização e definição dos critérios 

para adotar novos materiais e/ou substituir os já utilizados. Objetiva saber quais 

materiais devem ser utilizados pela organização;  

 Gestão de estoques: as principais atividades desta etapa são a realização das previsões 

de demanda e a montagem e operação de mecanismos de reposição do estoque. 

Objetiva saber quanto e quando comprar; 

 Compras ou aquisições: neste grupo estão as atividades voltadas a selecionar, avaliar e 

negociar com os fornecedores, além de acompanhar as compras. Objetiva saber como 

e de quem comprar; 

 Armazenagem: as atividades básicas desta etapa são o recebimento, a guarda a 

preservação, a segurança e a distribuição aos usuários internos. Objetiva saber onde 

localizar os materiais estocados, como estoca-los e como entrega-los aos solicitantes. 
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10. ANEXO: Parecer do CEP 
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