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RESUMO 

A Farmácia Hospitalar ocupa importante posição dentro do contexto assistencial, sendo 

responsável por diversas atividades relacionadas ao uso racional de medicamentos, 

redução de custos e aumento da segurança da farmacoterapia. Na última década, o 

Serviço de Farmácia Hospitalar, ampliou seus horizontes passando de um enfoque 

fundamentalmente administrativo para uma perspectiva assistencial, considerada 

atividade fim deste serviço. A diversidade e complexidade das atividades, aliada às 

novas publicações de conceitos e atribuições, fundamentam a importância de um 

processo constante de avaliação da assistência farmacêutica hospitalar. A carência de 

instrumentos orientados pelos padrões de qualidade vigente, representa uma lacuna no 

processo de melhoria contínua da qualidade na prestação desses serviços. Assim, o 

objetivo do presente estudo é propor e testar um roteiro de auto-avaliação para os 

serviços de farmácia hospitalar. O instrumento proposto resultou de pesquisa 

bibliográfica com foco na qualidade e acreditação hospitalar. Partindo-se de uma 

revisão integrativa e construção do modelo lógico de avaliação, foi possível selecionar 

os critérios de qualidade presentes no roteiro proposto. Buscou-se testar o roteiro 

segundo três dimensões de análise para verificar a clareza, o entendimento e a utilidade 

da ferramenta. O teste de instrumento foi aplicado presencialmente aos gestores 

farmacêuticos de quatro Hospitais do Município de Niterói, durante o mês de outubro 

do ano de 2018. Verificou-se durante o teste, a compreensão dos termos e proposições, 

assim como a contribuição dos critérios no auxílio à gestão do serviço. Calculou-se o 

grau de concordância de cada dimensão para facilitar a análise dos dados. Constatou-se, 

pela qualidade das respostas, que o instrumento proposto foi capaz de evidenciar 

diferenças entre os serviços, podendo assim contribuir para o mapeamento e gestão da 

farmácia hospitalar. No sentido de responder aos objetivos propostos, o resultado foi 

positivo, na medida em que o produto da dissertação, o roteiro de auto-avaliação 

utilizou as diretrizes da qualidade, apontando um caminho para o aprimoramento dos 

serviços, cumprimento da legislação, de boas práticas e de padrões para o 

gerenciamento da assistência farmacêutica hospitalar.  

Palavras-chave: Roteiro. Avaliação da Qualidade. Acreditação hospitalar. Farmácia 

Hospitalar. 
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ABSTRACT 

Hospital Pharmacy occupies an important position within the healthcare context, being 

responsible for several activities related to the rational use of medicines, cost reduction 

and increased safety of pharmacotherapy. In the last decade, the Hospital Pharmacy 

Service has expanded its horizons from a fundamentally administrative approach to an 

assistance perspective, considered to be the end of this service. The diversity and 

complexity of the activities, together with the new publications of concepts and 

attributions, underlie the importance of a constant process of evaluation of hospital 

pharmaceutical assistance. The lack of instruments guided by the current quality 

standards represents a gap in the process of continuous quality improvement in the 

provision of these services. Thus, the purpose of the present study is to propose and test 

a self-assessment roadmap for hospital pharmacy services. The proposed instrument 

resulted from bibliographical research focused on quality and hospital accreditation. 

Based on an integrative review and construction of the logical evaluation model, it was 

possible to select the quality criteria present in the proposed script. We attempted to test 

the script according to three dimensions of analysis to verify the clarity, understanding 

and usefulness of the tool. The instrument test was applied in person to the pharmacy 

managers of four hospitals in the municipality of Niterói during the month of October 

of the year 2018. During the test, the understanding of the terms and propositions was 

verified, as well as the contribution of the criteria in the aid service management. The 

degree of agreement of each dimension was calculated to facilitate analysis of the data. 

It was verified by the quality of the answers that the instrument was able to perceive 

and the differences between the services, thus contributing to the mapping and 

management of the hospital pharmacy. In order to respond to the proposed objectives, 

the results were positive, since the self-assessment roadmap used the quality guidelines, 

pointing out a path to improve services, compliance with legislation, good practices and 

standards for management of hospital pharmaceutical care. 

 

Keywords: Script for Evaluation of Quality. Hospital accreditation. Hospital Pharmacy. 

Pharmaceutical Services 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante de um cenário globalizado, com difusão de conhecimento técnico-

científico, surge uma sociedade cada vez mais consciente e exigente em relação aos 

seus direitos, permanecendo atenta às constantes mudanças de mercado. Dessa forma, 

os sistemas de gestão organizacional com foco na qualidade tornaram-se expressamente 

utilizados, almejando potencial competitivo e êxito institucional (MANZO, 2009). 

O termo “Qualidade” nos conceitos mais modernos é um fenômeno continuado 

de aprimoramento, que estabelece padrões, resultados de séries históricas na 

organização ou de comparação com outras organizações semelhantes, em busca do 

defeito zero – situação que, embora não atingível na prática, orienta e filtra toda ação e 

gestão da qualidade (FELDMAN, 2005). 

No âmbito hospitalar, há muitas décadas, entende-se qualidade como sendo um 

processo dinâmico, ininterrupto e de exaustiva atividade permanente de identificação de 

falhas nas rotinas e procedimentos, que devem ser periodicamente revisados, 

atualizados e difundidos (NOVAES, 1994). 

É importante ressaltar que, o setor hospitalar vem passando por mudanças, 

necessárias à sua sobrevivência, visando à melhoria da qualidade da assistência e ao 

controle dos custos (RODRIGUES, 2004). O cenário é de reestruturação dos serviços, 

de maneira que sejam organizados, adequados, produtivos e seguros, através do 

aprimoramento da gestão hospitalar e da disseminação dos conceitos e métodos de 

avaliação da qualidade, para alcance da eficiência e dos mais elevados padrões na 

prestação de serviços de saúde (RODRIGUES, 2004). Os hospitais, ao atender 

demandas de atores sociais como Governo, pacientes, financiadores e planos de saúde, 

têm incorporado, em suas atividades, procedimentos e processos que os diferenciem da 

concorrência e melhorem o padrão de qualidade dos serviços prestados (GURGEL JR, 

2002). 

A discussão sobre modelos de sistemas de saúde mais eficientes vem ganhando 

força após as diversas reformas que, desde os anos noventa, foram implantadas em 

vários países, inclusive no Brasil (CASTRO, 2013).  

A necessidade de se implementar padrões de controle e gestão da qualidade em 

serviços de assistência à saúde tem apresentado um significativo crescimento nas 

últimas décadas, caracterizando-se como um aspecto importante para organizações que 



14 

 

  

atuam neste segmento. As organizações têm se deparado com exigências maiores em 

termos de atendimento da legislação vigente, adequada gestão de custos e satisfação 

dos usuários destes serviços (BETSSANETI et al, 2016). 

A avaliação dos serviços de saúde somente poderá ser conduzida por meio do 

estabelecimento de critérios, padrões e indicadores que podem estar determinados em 

programas específicos de qualidade para esta finalidade, como os programas de 

acreditação hospitalar (CALDANA, 2017).  

A fim de obter padrões assistenciais mais elevados, vários países têm aplicado 

iniciativas que atestem a competência e a qualidade na prestação dos serviços 

hospitalares, estimulando a melhoria da qualidade da assistência, o que resultou no 

surgimento, a partir dos Estados Unidos da América, do programa de Acreditação 

Hospitalar (FORTES, 2013). A acreditação hospitalar surge como uma metodologia de 

avaliação, desenvolvida para apreciar a qualidade da assistência oferecida em todos os 

serviços de um hospital (RODRIGUES, 2004). Busca reduzir desperdícios de recursos 

e tornar o gerenciamento hospitalar mais eficiente, com processos e serviços realizados 

em padrões de excelência que garantem a segurança e a satisfação dos pacientes 

(ANTUNES, 2003). 

A Acreditação brasileira ainda é incipiente (4,5%) quando se considera todas as 

instituições hospitalares no país (SCHIESARI, 2014). Em 2015, apenas 5% dos 

hospitais brasileiros (6140 instituições) estavam “Acreditados” por alguma das três 

instituições certificadoras (ONA, 2015). Ainda, segundo dados da ONA (2016), um 

total 244 hospitais brasileiros estão acreditados apenas por esta organização (BERTO et 

al., 2017). 

Além de poucas instituições certificadas no país destacamos ainda a 

concentração destas nos grandes centros. Em 2015, 40% das unidades hospitalares 

acreditadas encontravam-se na cidade de São Paulo (ONA, 2015). Este resultado pode 

estar relacionado ao desenvolvimento dos grandes centros em detrimento as 

desigualdades regionais do Brasil.  

Este cenário é muito diferente dos EUA onde mais de 90% dos hospitais têm 

alguma acreditação. Há uma carência de orientação que direcione hospitais brasileiros 

interessados em obter a Acreditação, principalmente os de menor porte e com carências 

de gestão e de recursos (ALÁSTICO, 2013).  
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A adesão a sistemas de qualidade se constitui atualmente em um diferencial 

competitivo, com vistas a garantir a sobrevivência. Assim, as organizações de saúde 

vêm se transformando com vistas ao atendimento das demandas de uma clientela cada 

vez mais exigente (VIANA, 2011). 

A Organização Nacional de Acreditação (ONA)1 é uma pessoa jurídica de 

direito privado, sendo a instituição competente e autorizada a operacionalizar o 

desenvolvimento do processo de Acreditação Hospitalar no Brasil (BRASIL, 2001). 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)2, após lançar uma consulta 

pública, instituiu o Programa de Incentivo à Qualificação de Prestadores de Serviços na 

Saúde Suplementar, que estabeleceu índice de reajuste aplicável nos contratos entre os 

estabelecimentos e as operadoras de planos de saúde vinculados ao fator qualidade, 

segundo três indicadores:  acreditação, índice de readmissão hospitalar e segurança do 

paciente. A mudança de regras resultou em um novo modelo de remuneração 

implantado para hospitais que atendam a saúde suplementar (privados), estabelecido 

pela Lei n º 13.003/2014 e regulamentado pela Instrução Normativa ANS, IN n º 

61/2015. 

Uma vez que a saúde é um direito de todos, o que inclui a garantia de assistência 

digna, de qualidade e segura, entende-se que a acreditação representa um meio de 

efetivar esse direito constitucional, contribuindo para remodelar o cenário de 

insegurança que permeia as instituições de saúde (CASTRO, 2015).  

As certificações precisam se adaptar à cultura e às políticas de cada país 

(COUTO, 2007). Os esforços brasileiros iniciaram em 1998 com o lançamento do 

Programa Brasileiro de Acreditação até a criação da ONA, em maio de 1999 

(FELDMAN, 2005).  

A aceitação e o sucesso dos programas de acreditação hospitalar, sejam eles 

globais ou locais, estão estreitamente ligados ao clima social, político e econômico, que 

determina incentivos e desincentivos para a sua implantação (MALIK, 2014).  

Com o aumento da complexidade dos cuidados de saúde, a acreditação contribui 

para assegurar que estes sejam prestados segundo os melhores padrões de qualidade, de 

tomada de decisão e prevenção (ALVES, 2012).  

                                                 
1  Portaria GM/MS n.º 538/2001 
2  ANS, RN n º 38/2011 
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Para que um hospital tenha condições de buscar a acreditação é preciso ter seus 

processos padronizados e incorporar os princípios básicos ligados à ética profissional e 

ao comprometimento com a segurança do paciente. Além dos princípios, os hospitais 

devem ter como base um Modelo de Excelência de Gestão que seja baseado em níveis 

de estrutura, processos e resultados (MASSA, 2016). Um estudo de caso, realizado em 

hospitais da cidade de São Paulo (Brasil), sugere que a acreditação, embora com foco 

na parte clínica, conduz as organizações de saúde à implantação de boas práticas de 

gerenciamento da qualidade, alinhado aos demais setores econômicos (BERSSANETI, 

2016) 

As diretrizes da acreditação para os serviços de saúde podem apontar o caminho 

para o aprimoramento das farmácias hospitalares brasileiras, na medida em que exigem 

o cumprimento da legislação e padrões necessários à efetiva promoção da assistência 

farmacêutica (MESSEDER, 2005 apud BOUÇAS, 2014). Bouças (2014), reforça o 

trabalho de Messeder (2005), afirmando que ainda hoje, a maior parte dos serviços 

apresenta baixo desempenho dado o seu desenvolvimento pontual e não planejado. 

Atualmente, os hospitais brasileiros adotam, em maior ou menor grau, as 

metodologias recomendadas por três instituições certificadoras: 1) Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), 2) Joint Commission International (JCI), 

desenvolvida pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), e 3) Canadian Council 

on Health Services Accreditation (CCHSA)  (FREIRE et al. ., 2012).  

A ONA é reconhecida formalmente pelo Ministério da Saúde como instituição 

responsável pelo sistema de avaliação da qualidade hospitalar no País (Couto & 

Pedrosa, 2007), sendo esta, utilizada para fins deste estudo. 

Considerando que a maioria dos hospitais brasileiros ainda não tem um processo 

de acreditação hospitalar estabelecido, o custo envolvido nesse processo e a 

necessidade de orientação das práticas para a qualidade, este estudo fundamenta-se na 

hipótese de que um processo de auto-avaliação pode contribuir para a melhoria da 

qualidade e segurança do serviço prestado pelas farmácias hospitalares. Sendo assim, 

buscou-se responder à seguinte questão: Como os serviços de farmácia hospitalar 

podem se orientar para a qualidade, independente de estarem vinculados à acreditação?  

 

1.1- JUSTIFICATIVA  
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A responsabilidade do Serviço de Farmácia ampliou seus horizontes nas últimas 

décadas. De um enfoque fundamentalmente administrativo passou a farmácia hospitalar 

para a perspectiva assistencial, considerada atividade fim em saúde (OPAS/OMS, 

2013). 

A gestão da assistência farmacêutica precisa integrar, de forma articulada, os 

produtos, os serviços e o fazer coletivo: a disponibilização e o uso dos medicamentos, 

os resultados logísticos e também os resultados clínicos e sociais. O farmacêutico deve 

estar integrado ao processo de cuidado, tendo como foco a garantia do alcance dos 

resultados terapêuticos positivos (LEITE et al., 2016).  

Desde 1992, entidades brasileiras apontam a necessidade de instrumentos que 

possibilitem avaliar serviços de farmácia inseridos em hospitais brasileiros, embora 

existam publicações internacionais destinadas à avaliação de serviços farmacêuticos em 

unidades de saúde de uma maneira geral (MAGARINOS-TORRES et al., 2007). Tais 

instrumentos deverão permitir monitorar os resultados esperados e auxiliar a tomada de 

decisões, devendo ser orientados pela melhoria contínua de processos e ter seu foco na 

segurança e qualidade de serviços prestados (FELDMAN, 2005). Eles podem ainda ser 

empregados na auto-avaliação da estrutura, dos processos e dos resultados, 

desencadeando um processo contínuo de melhoria da qualidade na prestação de 

serviços (CIPRIANO, 2004).  

Neste cenário, a experiência da acreditação da farmácia hospitalar será a base 

para o desenvolvimento de um roteiro de auto-avaliação para os serviços de farmácia 

hospitalar. A construção do instrumento proposto neste estudo se estrutura nas 

seguintes justificativas: 

•  A revisão da literatura evidenciou que existem poucos estudos de avaliação 

de serviços de farmácia no Brasil.  

• A Certificação pela Acreditação tem custo monetário elevado, dificultando 

assim a adesão a esta metodologia de avaliação, principalmente pelos 

hospitais de menor porte (ALÁSTICO, 2013). 

• Não existe um roteiro, sob a ótica da Acreditação, para que os serviços de 

farmácia hospitalar, não vinculados à certificação, se orientem.  

• Tornar seguros e eficazes os processos do serviço de Farmácia hospitalar, 

torna-se um desafio independente da certificação. 
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• A relevância de produzir um questionário único que possa abranger critérios 

de qualidade compatíveis com a realidade local é fornecer um instrumento 

capaz não só de avaliar os serviços de forma condizente com o consensual 

de qualidade vigente, mas também de subsidiar processos internos de 

melhoria.  

A expectativa é que este trabalho possa contribuir para a construção de serviços 

de farmácia hospitalar com qualidade, independente da experiência do gestor 

farmacêutico e tampouco de vinculação com algum programa de certificação.  

 

1.2- OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Propor um instrumento de auto-avaliação para os serviços de farmácia 

hospitalar. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar uma revisão integrativa sobre a evolução dos critérios de 

avaliação dos serviços de farmácia hospitalar; 

• Construir um Modelo Lógico dos Serviços de Farmácia Hospitalar; 

• Selecionar os critérios presentes nos manuais de acreditação nacional 

para a construção do instrumento de auto-avaliação; 

•  Construir instrumento de auto-avaliação para os serviços de farmácia 

hospitalar; 

• Pré-testar o instrumento proposto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1- GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Segundo Falconi (1999) um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo às necessidades 

do cliente. Para ele, o verdadeiro critério da boa qualidade é a preferência do 

consumidor. É isto que garantirá a sobrevivência da empresa: a preferência do 

consumidor pelo seu produto em relação aos seus concorrentes. No cenário dos 

serviços de saúde, na definição do autor, pode ser entendido como a obtenção do 

serviço necessário, que atenda a demanda (as expectativas) do cliente (paciente) de 

uma forma segura e com desfechos positivos (FALCONI, 1999). 

A gestão da qualidade, em particular a melhoria continua da qualidade, requer 

uma análise da situação atual, visando o planejamento e implementação de 

melhorias para alcançar uma situação futura melhor que a inicial. Constitui um 

método sistemático para conferir qualidade aos produtos e serviços de maneira a 

garantir o diferencial competitivo (FALCONI, 1999). 

A gestão da qualidade como estratégia competitiva parte do princípio de que a 

conquista e manutenção de mercados dependem do reconhecimento público 

(consumidor e agências regulatórias) de que esta empresa tem um diferencial, a 

saber, qualidade. 

A implantação da Gestão da Qualidade em hospitais requer o comprometimento da 

alta administração, apoiando mudanças e estimulando a difusão do conceito da busca 

da melhoria continua (ALASTICO, 2013). O autor destaca ainda, a necessidade de 

mudanças tecnológica, filosófica, cultural e na governança do hospital. As mudanças 

tecnológica e filosófica são alterações nas formas de execução do trabalho em termos 

de procedimentos, rotinas e normas do serviço prestado aos pacientes. Já a mudança 

cultural é representada pelas alterações nos padrões, valores e crenças da Organização. 

Por fim, a mudança no sistema de governança do hospital se dá através de alterações 

no processo de tomada de decisão e estrutura de poder dentro da organização 

(ALASTICO, 2013). 
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Uma maneira de avaliar a qualidade hospitalar é o processo de Acreditação. A 

acreditação surge como possibilidade de instituir uma cultura de segurança e qualidade 

na instituição que se empenha em aperfeiçoar continuamente seus processos de cuidado 

e os resultados obtidos. Atualmente a acreditação configura-se como um caminho para 

o gerenciamento da qualidade nos serviços de saúde. Este caminho vem se fortalecendo 

no Brasil uma vez que, além dos benefícios da gestão da qualidade, da segurança de 

processos, do controle do custo, agora tem reconhecimento também das fontes 

pagadoras de serviço de saúde (MANZO, 2016).  

As inúmeras influências externas e internas no desenvolvimento dos processos 

hospitalares (técnicos e administrativos) exigem padronização e os programas de 

qualidade e sua conseqüente certificação ou acreditação são um caminho de auxílio 

nesta jornada (BITTAR, 2000). 

 

2.2 - GESTÃO DE PROCESSOS 

 

Um processo pode ser entendido como uma atividade ou grupo de 

atividades que transformam uma ou mais entradas (informação, insumos) em 

uma ou mais saídas, através da agregação de valor à entrada e utilizando-se de 

recursos organizacionais. Um processo se caracteriza por entradas e saídas, 

atividades e relacionamentos ou fluxos, de matéria ou informação. Os 

processos mantêm também uma interrelação com a estrutura e o meio ambiente 

(CARPINETTI, 2012). Outro autor entende que processo é toda tecnologia 

envolvida no cuidado do paciente (FLEMING, 1981). 

Vale lembrar que os processos necessitam de planejamento, organização, 

coordenação/direção, onde necessidades e desejos dos clientes são levantados e 

posteriormente atendidos através de programas e serviços. Cada processo pode ter 

um ou mais resultados (efeitos). Para que se possa gerenciar de fato cada 

processo é necessário medir (avaliar) os seus efeitos. Portanto, um processo é 

gerenciado através de seus itens de controle que medem a qualidade através dos 

resultados deste processo, como, por exemplo, a entrega de serviços, custo, 

moral, conformidade e segurança (FALCONI, 1999). 

  Bittar (2000) elencou as particularidades dos processos em saúde. Algumas 

foram destacadas a seguir como forma de ilustrar a diversidade e complexidade do 

ambiente hospitalar. Os exemplos dessas particularidades podem apresentar vantagens 
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e desvantagens devendo o gestor examiná-las, diminuir seus riscos e potencializar seus 

resultados positivos de maneira a ter um bom desenho de processo.  

O autor, ressalta que o tratamento da mesma doença em pacientes diferentes, 

pode necessitar de medicamentos em diferentes doses e ter diferentes desfechos. A área 

física também interfere nos processos. Como exemplo, pode-se citar o impacto dos 

fluxos de insumos, lixo, materiais biológicos inadequados, levando à infecção 

hospitalar e suas conseqüências (morbidade, mortalidade, custos). Por outro lado, a área 

física também pode facilitar os processos, reduzindo movimentos, diminuindo pessoal e 

consequentemente custos. A seleção e padronização de medicamentos, materiais de 

consumo e equipamentos, contribui para a segurança e controle de custo desses 

insumos, porém pode ser dificultada pela grande e variada oferta do mercado e pela 

rapidez do desenvolvimento tecnológico. Atrasos na entrega de insumos podem 

comprometer o processo, assim como a utilização de insumos de má qualidade pode 

elevar os custos dos tratamentos e até mesmo deixar sequelas em seres-humanos 

gerando falta de segurança e aumentando os riscos (BITTAR, 2000). 

A Assistência Farmacêutica é definida pela Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF) (BRASIL, 2004) como:  

“ um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, tanto indivudual como coletiva, tendo o medicamento como 

insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional” 

 

Os desafios colocados para a gestão da assistência farmacêutica, hoje, são os 

desafios colocados para a própria gestão. A gestão contemporânea coloca a importância 

do pensar nas pessoas que fazem parte da administração e não nos produtos. 

Geralmente, o profissional farmacêutico é formado ou induzido a atuar com o foco no 

medicamento e não no usuário. Então, o grande desafio, do ponto de vista gerencial, é 

sair dos meios e pensar na finalidade (LEITE, 2016). 

As interferências nos processos, a necessidade de revisão constante frente à 

rápida evolução da tecnologia, a adesão a novos protocolos, requer capacidade 

inovadora de toda a equipe. Assim, educação, treinamento e habilidades são peças 

fundamentais frente à complexidade, quantidade e diversidade dos processos. Então, os 

processos, através dos programas e serviços, necessitam ser avaliados e controlados 

quanto à sua efetividade, eficácia, eficiência, produção, produtividade, qualidade e 
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quanto à prevenção e redução da morbimortalidade. Melhorar os processos dentro 

da instituição é aumentar também sua eficiência (BITTAR, 2000).  

 

 2.3 - AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
Não há uma definição única para avaliação. A variação das impressões 

encontradas na literatura, são provocadas pelo fato de que o termo “avaliação”, para 

ganhar significado, necessita estar acompanhado de outros termos que informem 

sobre o objeto e o sujeito da avaliação, além dos seus propósitos, objetivos e modos 

de proceder (GARCIA, 2001).  

No entanto, em qualquer processo de avaliação, é preciso considerar algumas 

questões importantes. A definição “do que” será avaliado e “quais critérios” serão 

utilizados nesta avaliação são alguns deles. A finalidade da avaliação e os resultados 

podem ser diferentes e dependentes da “posição” do avaliador. Sendo assim, a 

definição de métodos claros e as informações usadas na análise dos dados são fatores 

de sucesso do procsso (BARRETO et al., 2016). 

Quando se fala em avaliação dos serviços de saúde, o marco está com Avedis 

Donabedian que baseou a avaliação da qualidade na análise de conceitos formados 

pela tríade: estrutura, processos e resultados, no ambiente de saúde que seria avaliado 

(DONABELIAN, 2003).  

 O estudo da Estrutura desenvolve-se em nível institucional e abrange a 

avaliação dos elementos estáveis da instituição e das características necessárias ao 

projeto assistencial, ou seja, avalia-se a área física, recursos humanos, materiais e 

financeiros incluindo a capacitação dos profissionais e a organização dos serviços 

(PERTENCE & MELLEIRO, 2010) 

A avaliação de resultado é considerada o que existe de mais próximo em 

termos de avaliação de cuidado total. Nesta etapa, verificam-se as mudanças, 

relacionadas com conhecimento e comportamento, no estado de saúde do paciente e 

as consequências e efeitos obtidos no cuidado e satisfação do usuário e do 

profissional envolvido na assistência (PERTENCE & MELLEIRO, 2010).  

De acordo com Donabedian (1993) é o resultado que serve de indicador para 

a avaliação indireta da qualidade e ele torna-se relevante por ser o responsável por 

intervir nos outros componentes e operar mudanças objetivas no sistema como um 

todo  As investigações baseadas nos enfoques, Estrutura, Processo e Resultado, 

iniciadas por Donabedian, sofreram evolução para uma visão mais abrangente que 
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propõem um modelo integrativo de avaliação focando nas relações entre a qualidade 

do cuidado, o estado de saúde e os gastos de recursos (PAGANINI, 1993).  

Donabedian (1993) considera ainda, que o processo é o caminho direto para a 

avaliação da qualidade em saúde e o resultado é o indicador indireto, pois reflete os 

efeitos das ações efetuadas. Por isso, ao iniciar a avaliação pelo Processo é possível 

identificar os resultados esperados e utilizá-los como parâmetro para o juízo de valor 

na avaliação dos resultados alcançados (TANAKA, 2011).  

São poucos os estudos de avaliação dos serviços de farmácia no Brasil. Um 

importante estudo realizado em nível nacional, com o apoio do Ministério da Saúde, 

denominado “Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil”, indicou uma série de 

insuficiências, destacando-se a ausência de procedimentos sistemáticos de seleção e 

programação de medicamentos na maioria dos hospitais. Isso significa que esses 

estabelecimentos sofriam problemas relacionados à organização inadequada da 

assistência farmacêutica, o que agrava o problema da falta de medicamentos, gerando 

grave ônus tanto para o paciente quanto para o sistema público de saúde (OSÓRIO DE 

CASTRO & CASTILHO, 2004).  

Outro estudo, em uma amostra de hospitais públicos de Recife, avaliou, por 

meio de indicadores, diversos componentes da Assistência Farmacêutica Hospitalar, 

demonstrando que os pontos de maior adequação estão ligados às etapas logísticas 

(70%) e os de menor adequação, foram atividades relacionadas aos cuidados 

farmacêuticos (11,7%) (SANTANA, 2013).  

Segundo Caldana (2017) a avaliação dos serviços de saúde somente poderá ser 

conduzida por meio do estabelecimento de critérios, padrões e indicadores que podem 

estar determinados em programas específicos de qualidade para esta finalidade, como 

os programas de acreditação hospitalar.  

Atualmente, no Brasil, nenhum programa de avaliação da qualidade dos serviços 

hospitalares é obrigatório. Contudo, tem sido discutida pelos órgãos governamentais a 

possibilidade de acrescentar à Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) um artigo para 

dispor sobre a obrigatoriedade de avaliação e certificação da qualidade dos serviços. O 

processo de avaliação a ser adotado não foi fixado no Projeto de Lei, mas pressupõe a 

existência de um sistema de qualidade, envolvendo a adoção de padrões para 

procedimentos operacionais, qualidade técnica, gestão e atendimento humanizado 

(BETSSANETI et al., 2016).  

Em termos da estruturação de sistemas de avaliação da gestão da qualidade em 

organizações prestadoras de serviços de saúde no Brasil, tem-se verificado o 
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direcionamento pela acreditação (MALIK, 2014). Vale destacar que quando se 

considera todas as instituições hospitalares no país, um universo de hospitais muito 

pequeno é acreditado, cerca de 4,5% (SCHIESARI, 2014).  

Uma vez que a saúde é um direito de todos, o que inclui a garantia de assistência 

digna, de qualidade e segura, entende-se que a acreditação representa um meio de 

efetivar esse direito constitucional, contribuindo para remodelar o cenário de 

insegurança que permeia as instituições de saúde (CASTRO, 2015).  

 

 

 2.4- ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

 

Diferentes modelos de acreditação hospitalar coexistem no Brasil (Couto & 

Pedrosa, 2007). Contudo a presente pesquisa foi fundamentada na Acreditação 

Brasileira, representada pela Organização Nacional de Acreditação e reconhecida pelo 

Ministério da Saúde como agência oficial para desenvolver a metodologia no Brasil. 

 

2.4.1- A Origem da Acreditação no Mundo 

No setor saúde, a introdução de práticas de avaliação e de melhoria da qualidade 

aconteceu tardiamente, seguida dos avanços econômicos ligados à produção industrial. 

O primeiro país a desenvolver um sistema de melhoria da qualidade hospitalar foi os 

Estados Unidos da América, considerado berço da acreditação hospitalar (MARTINS, 

2011). 

Em 1924 surgiu o Programa de Padronização Hospitalar (PPH), elaborado pelo 

Colégio Americano de Cirurgiões que definia um conjunto de padrões reunidos em um 

manual e considerados mais apropriados para garantir a qualidade da assistência aos 

pacientes. O PPH possuía três padrões relacionados à organização do corpo médico, ao 

exercício da profissão e ao conceito de corpo clínico; outro padrão preconizava o 

preenchimento do prontuário, incluindo a história e exames do paciente, bem como as 

condições da alta; e o último, referia-se à existência de recursos diagnósticos e 

terapêuticos, além de no mínimo um laboratório clínico para análises e departamento de 

radiologia (FELDMAN, 2005). 

Apesar do programa sugerir padrões de avaliação, ele ainda possuía foco nas 

condições necessárias aos procedimentos médicos e poucos elementos da estrutura 

física do hospital, não levando em consideração outros serviços, nem os resultados da 

terapia do paciente (SCHIESARI, 1999).  
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Em 1949, o Manual de Padronização mais desenvolvido, já apresentava 118 

páginas possuindo mais critérios e abrangendo outros serviços. Apesar da evolução, o 

Colégio Americano de Cirurgiões (CAC) passou a ter dificuldade de manter as 

atualizações e o processo de acreditação. Em parte, devido à elevação dos custos, à 

sofisticação crescente da assistência médica, ao aumento do número de instituições, a 

complexidade das instituições e a grande procura de especialidades não cirúrgicas após 

a 2a Guerra Mundial (FELDMAN, 2005). 

 

O CAC iniciou parcerias com Associação Médica Americana, Associação 

Médica Canadense, Colégio Americano de Clínicos e Associação Americana de 

Hospitais para apoio e participação de outras organizações inteiramente dedicadas à 

melhoria e promoção da acreditação voluntária dando início, em 1951, à Comissão 

Conjunta de Acreditação dos Hospitais (CCAH). Em dezembro de 1952, o programa de 

Acreditação foi delegado oficialmente à Joint Commission on Accreditation of 

Hospitals, que, em 1987, passou a ser denominada Joint Commission on Accreditation 

of Healthcare Organization (JCAHO). Esta consistia numa empresa privada que buscou 

introduzir a cultura da qualidade médico-hospitalar em nível nacional, além enfatizar os 

aspectos de avaliação, monitoramento, educação e consultoria hospitalar (Feldman et 

al., 2005). Esta “cultura da qualidade” foi divulgada nos espaços acadêmicos e 

institucionais, o que forçou a aprovação de leis mais complexas na área da saúde, bem 

como passaram a ser enfatizados os aspectos de avaliação, educação e consultoria 

hospitalar (FELDMAN, 2005). 

Na década de 60, a maior parte dos hospitais americanos já havia atingido os 

padrões mínimos preconizados inicialmente, então a Joint buscou elevar o grau de 

exigência, publicando em 1970, o Accreditation Manual for Hospital que continha 

padrões ótimos de qualidade, considerando agora também os processos e os resultados 

da assistência. A partir daí a JCAHO passou a direcionar sua atuação no sentido de 

privilegiar a ênfase na assistência clínica através do monitoramento de indicadores de 

desempenho ajustados à gravidade, ao desempenho institucional e, finalmente assumiu 

recentemente o papel de educação com monitoramento, vistos na atividade de 

consultoria e na publicação de uma série de documentos como normas, padrões e 

recomendações (SCHIESARI, 1999).  

 
2.4.2- A Origem da Acreditação no Brasil    
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O início da busca por um sistema de qualidade no Brasil começou bem antes da 

criação formal da ONA. Desde 1970, o Ministério da Saúde desenvolve o tema 

Qualidade e Avaliação Hospitalar partindo de início da publicação de Normas e 

Portarias, a fim de regulamentar esta atividade. Atualmente trabalha na implantação de 

um sistema eficaz e capaz de controlar a assistência à saúde no Brasil (FELDMAN, 

2005). 

Durante a Iª Conferência Latino-americana de Acreditação de Hospitais, em 

1989, a Organização Mundial de Saúde (OMS) toma conhecimento da falta de qualquer 

tipo de mecanismo que evidenciasse a qualidade da saúde na região da América Latina 

e Caribe (NOVAES e PAGANINE, 1994). A partir desta conferência a Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS) inicia encontros e grupos de discussão sobre a 

criação de um sistema de qualidade seguindo o modelo do que existia nos Estados 

Unidos e Canadá (FORTES, 2013). Em 1990 foi firmado convênio entre a OPAS, a 

Federação Latino Americana de Hospitais e o Ministério da Saúde para elaborar o 

Manual de Padrões de Acreditação para América Latina (NOVAES e PAGANINE, 

1994) 

O Brasil, em 1988, passava por um processo de democratização com a nova 

Constituição Brasileira que consolidava a saúde como direito de todos. Com a 

necessidade de organizar a saúde brasileira, em 1990 foi criada a lei Orgânica da 

Saúde com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta época buscava-se 

estruturar o Sistema de saúde e identificar maneiras de proporcionar uma cobertura de 

qualidade à população. No mesmo ano, surgiram agências para dar conta das 

necessidades de regulação dos diversos setores, antes subsidiados pelo Estado. Assim, 

nos anos 90 houve a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais começaram a se 

preocurar com a avaliação dos serviços de saúde oferecidos à população (FELDMAN, 

2005). 

Em 1992, ocorreu a IIª Conferência da OPAS sobre a acreditação e a criação do 

Manual de desenvolvimento e fortalecimento dos Sistemas de Saúde locais: 

Acreditação de Hospitais para a América Latina e o Caribe, em 1992 (FORTES, 

2013). 

De acordo com o Manual de “acreditação” de hospitais para a América Latina e 

Caribe, o desenvolvimento de programas de garantia de qualidade foi considerado 
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uma necessidade em termos de eficiência e uma obrigação em termos éticos e morais. 

A racionalização da oferta de cuidados, visando uma melhora permanente e uma 

integração harmônica das áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, 

assistênciai, ensino e pesquisa, certamente seriam benéficas ao paciente e à 

comunidade (BITTAR, 2000). Este documento é considerado, pela ONA, um marco 

importante de informação e subsídio para a discussão sobre a acreditação no Brasil 

(ONA, 2017).  

O processo para a criação de um sistema brasileiro de acreditação caminhou 

lentamente até que, em 1995, o Ministério da Saúde (MS) apresentou um projeto para 

a acreditação no país, chamando um grupo de estudo para discutir sua implementação. 

Em 1995, iniciaram-se as experiências com o manual proposto pela OPAS e revisto 

pelo Grupo Técnico de Acreditação Hospitalar (GTA) nos estados de São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro (FELDMAN, 2005). 

Passada essa fase inicial das experiências, foi elaborada a primeira versão do 

Manual Brasileiro de Acreditação de Hospitais, do Ministério da Saúde. Este manual 

foi apresentado e o Programa Brasileiro de Acreditação foi lançado no Simpósio 

Internacional de Qualidade na Assistência à Saúde, da International Stands of 

Quality in Health (ISQua), ocorrido em Budapeste, em outubro de 1998 

(FELDMAN, GATTO e CUNHA, 2005). Os principais marcos históricos do 

desenvolvimento da acreditação no Brasil são sumarizados no Quadro 1. 

A ANVISA, foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999. É uma 

autarquia sob regime especial, que tem sede no Distrito Federal, e está presente em todo 

o território nacional por meio das coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e 

recintos alfandegados. Tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde 

da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos 

e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 

insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados (ANVISA, 2017). 

A ONA só teve seu reconhecimento formalizado pela Portaria GM/MS nº 538, 

de 17 de abril de 2001 e no mesmo ano foi aprovada a 3ª edição do Manual Brasileiro 

de Acreditação Hospitalar do MS (Portaria GM/MS nº 1.970, de 25 de outubro de 

2001). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
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A ANVISA assinou, em 2001, convênio de cooperação técnica e treinamento de 

pessoal com a ONA. Essa cooperação teve como frutos a revisão da quarta edição do 

Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar e a criação dos manuais para os serviços 

de hematologia, nefrologia e terapia renal substitutiva. Em 2002, a ANVISA 

reconheceu oficialmente a ONA como Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA), na 

Resolução – RE nº 921, de 29 de maio de 2002. 

Quadro 1: Linha de eventos em prol da institucionalização da acreditação no Brasil 
 

ANO EVENTO 
1989 OPAS – Iº Congresso Latino-americano de Acreditação Hospitalar 
1990           Lei Orgânica da Saúde – Lei 8080 / 90 – Criação SUS 

1992 OPAS – IIº Congresso Latino-americano de Acreditação Hospitalar  
 

Criação do Grupo de Trabalho em Acreditação - GTA 

1995        MS lança programa de Garantia da Qualidade em Saúde (PGAQS) 

  Início do programa no Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo 

1998                               Criação do SBA 

Manual Brasileiro e Programa Brasileiro de Acreditação  
lançados no Simpósio Internacional da Qualidade – ISQua, em Budapeste 

1999                                 Criação da ONA 

Criação da ANVISA 

2000 Criação da ANS 
2001 Reconhecimento ONA – Convênio ANVISA 

Fonte: Adaptado de FORTES, 2013.  

Legenda: 

OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde 

SUS – Sistema Único de Sáude 

GTA- Grupo Técnico de Acreditação Hospitalar 

PGAQS - Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde  

SBA – Sistema Brasileiro de Acreditação 

ONA – Organização Nacional de Acreditação 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

 

2.4.3-   A Organização Nacioanal de Acreditação (ONA)   

Desde 1997, o Ministério da Saúde vem persistentemente investindo em 

palestras de sensibilização, na criação e consensualização de padrões e níveis de 

qualidade, e na sistematização de mecanismos que garantam a credibilidade de todo 

o processo de maneira sustentável. Foi assim que nasceu o Programa de 

Acreditação Hospitalar, diante da necessidade de melhorar qualidade e eficiência 

da assistência prestada pelos hospitais brasileiros (FORTES, 2013). 

A ONA foi criada considerando a política do Ministério da Saúde em adotar 

medidas que possibilitassem implementar e garantir a qualidade nos hospitais 
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brasileiros, promover mudança de hábitos nos profissionais e estimular a avaliação das 

forças e debilidades da instituição, com o estabelecimento de metas claras voltadas para 

a garantia da qualidade da atenção prestada aos pacientes. Trata-se de uma pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, integrada por 

entidades de caráter nacional, representando entidades prestadoras de serviço de saúde, 

compradoras de serviços de saúde e privadas que se pautam por princípios que regem o 

direito público, que tem por objetivo geral a promoção e o desenvolvimento do 

processo de Acreditação no país ( BRASIL, 2001).  

Art. 1º Reconhecer a Organização Nacional de Acreditação – ONA 

como instituição competente e autorizada a operacionalizar o 

desenvolvimento do processo de Acreditação Hospitalar no Brasil 

(PRT GM/MS n.º 538/2001). 

 

Ao optar por este formato, o Ministério da Saúde utiliza a competência 

acumulada por empresas privadas, sem eximir-se da regulação de todo o processo. 

A ONA não foi criada como uma instituição acreditadora. É uma Ornanização Não 

Governamental (ONG) voltada à organização do conjunto formado pelas várias 

instituições que atuam em prol da qualidade.  

Art. 2º Determinar que a Organização Nacional de Acreditação – 

ONA e as Instituições Acreditadoras por ela credenciadas utilizem, no 

desenvolvimento do Processo de Acreditação Hospitalar no Brasil, 

exclusivamente, os padrões e níveis definidos pelo Manual aprovado 

por esta Portaria. (PORTARIA Nº 1970/2001) 

 

O SBA se constitui como um conjunto de estruturas, processos e entidades, que 

tem por finalidade a viabilização do processo de acreditação no Brasil. Ele é composto 

pela ONA que tem como objetivos principais, a normatização, a coordenação e a 

implementação do processo de acreditação nas organizações, serviços e programas de 

saúde; pelas instituições acreditadoras credenciadas com a função de executar 

atividades do processo de acreditação. O SBA considera que a organização de saúde é 

um sistema complexo, onde as estruturas, os processos e os resultados da organização 

estão de tal forma interligados, que o funcionamento de um componente interfere em 

todo o conjunto e no resultado final. No processo de avaliação e na lógica do SBA, não 

se avalia um setor ou processo isoladamente. A lógica da Acreditação fundamenta-se 

nas relações entre estrutura processos e resultados de uma forma sistêmica dentro do 

hospital, considerando o processo um resultado multisetorial que pode permear um ou 
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vários setores da unidade (ONA, 2014). A lógica desta metodologia foi demonstrada na 

Figura 1. 

4 

 

Estrutura                        Processo                     Resultado 

                                                                 1                                      2 

                                      

3 

 

Figura 1 – Lógica de Avaliação do SBA:  1. Relação entre Estrutura e Processo; 2. 

Relação entre Processo e Resultado; 3. Relação entre Estrutura, Processo e Resultado; 4. 

Relação entre Estrutura e Resultado (Fonte: Adaptado de Manual ONA, 2014 pg. 16) 

 

O Quadro 2 apresenta os níveis do processo de acreditação hospitalar que se 

realiza em etapas (inicial, intermediário e avançado), contemplando o princípio de 

orientação, o certificado de cada uma das etapas e a sua validade  

Quadro 2: Níveis de Certificação da ONA  

 
Etapas Característica Institucional Princípio 

Orientador 

Certificado Validade 

 

Nível 1 Atendem aos critérios mínimos de 

segurança do paciente em todas as 

áreas de atividade, incluindo os 

aspectos estruturais e assistenciais;  

 

Segurança 

 

 

 

2 anos 

 

Nível 

2 

 Atendem ao nível 1 e apresentam 

gestão integrada, fluidez no 

processo e plena comunicação entre 

as atividades;  

 

Organização 

(Processos) 

 

 

 

2 anos 

 

Nível 

3 

Atendem aos requisitos dos dois 

primeiros níveis, aponta a existência 

de cultura organizacional voltada à 

melhoria contínua visando a 

excelência em gestão. 

 

Excelência 

em Gestão 

(Resultados) 

 

 

 

3 anos 

Fonte: adaptado de ONA (2018) 

 

        2.4.4 – Padrões e Critérios de Orientação 

O processo avaliatório da Acreditação dá-se a partir de padrões previamente 

estabelecidos. Compara-se o que é encontrado nos serviços com o padrão considerado 
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como referência, determinando assim se o serviço atinge ou não os critérios 

preconizados como desejáveis. Os itens de verificação apontam as fontes onde os 

avaliadores podem procurar as provas, ou o que o hospital puder apresentar para indicar 

que cumpre com determinado padrão e em que nível. Estas fontes podem ser 

documentos do hospital, entrevistas com as chefias de serviço, funcionários, clientes 

internos e externos, familiares, prontuários médicos, registros dos pacientes e outros 

(ALBUQUERQUE et al., 2017) 

A acreditação não é focada em diminuir custos de processos e sim em indicadores 

que configurem melhoria em processos. Instituições que desenvolvem processos de 

acreditação hospitalar experimentam situações educacionais nas quais todos os seus 

participantes precisam discutir de forma aprofundada temas como eficiência e eficácia 

(MALIK, 1998).  

Existem várias discussões sobre o que são os padrões, como são elaborados e 

para que servem. Eles são como ferramentas de mensuração da qualidade que 

traduzem, em medida, conceitos e atributos de qualidade. Podem ser compreendidos 

como formas dominantes, que servem de base para um julgamento ou 

acompanhamento, configurando assim um mecanismo de certificação 

(DONABELIAN, 2003). 

O Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar (MBAH) é um instrumento de 

avaliação da qualidade institucional, composto de seções e subseções. As seções 

representam os serviços, setores ou unidades com características semelhantes para que 

a instituição seja avaliada segundo uma consistência sistêmica; as subseções tratam do 

escopo de cada serviço, setor ou unidade, segundo três níveis, do mais simples ao mais 

complexo, sempre com um processo de incorporação dos requisitos anteriores de 

menor complexidade (BRASIL, 2006). As subseções possuem a mesma importância 

dentro do processo que é orientado por padrões de avaliação voltados para estrutura, 

processo e resultado, que fornecem um cenário daquilo que é necessário melhorar. 

(MANZO, apud LABBADIA, et al., 2004). 

Os itens de verificação apontam as fontes em que os avaliadores podem 

procurar as provas, ou aqueles que o hospital possa apresentar para indicar o 

cumprimento de determinado padrão e em que nível. Essas fontes podem ser 

documentos do hospital, entrevistas com a chefia de serviço, funcionários, clientes, 

familiares, prontuários médicos, registros dos pacientes e outros (BRASIL, 1999). 

Os padrões, não são estáticos. Eles mudam para refletir as inovações 



32 

 

  

tecnológicas, contextos políticos, ideológicos e contextos regulatórios. Assim, os 

padrões estão vinculados a cada momento histórico e são construidos respeitando-se 

as particularidades do Sistema de Saúde de cada país. A influência de Organismos 

Internacionais e agências governamentais também tem papel importante na definição 

de padrões e condutas na área da saúde (SCHIARELI, 2014) 

Para o manual da ONA, o padrão representa o produto esperado do processo. 

São elaborados com base na existência de três níveis, do mais simples ao mais 

complexo, tendo presente o princípio do “tudo ou nada”, ou seja, o padrão deve ser 

integralmente cumprido (ONA, 2014). 

Os padrões são necessários tanto na construção de itens de verificação de 

processos (indicadores), quanto para construir protocolos clínicos e mensurar seus 

resultados (MANZO, 2009). 

 

2.4.5 – Manuais Brasileiros de Acreditação Hospitalar (MBAH) 

Os MBAH surgiram das publicações de órgãos oficiais responsáveis pelo 

desenvolvimento da Acreditação Hospitalar no Brasil.  

Considerando o Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar que vem 

sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde, dentro do Programa de Garantia e 

Aprimoramento da Qualidade em Saúde, criado pela Portaria GM/MS n.º 1.107, de 

14 de junho de 1995, houve necessidade de adotar medidas que apontassem para a 

melhoria contínua da qualidade da assistência prestada pelos hospitais brasileiros, 

independente de seu porte, complexidade e vinculação institucional (BRASIL, 

2002). 

Para o Ministério da Saúde, o processo de acreditação hospitalar é um método 

de consenso, racionalização e ordenação das instituições hospitalares e, 

principalmente, de educação permanente dos seus profissionais e que se expressa 

pela realização de um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, 

voluntário, periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência por 

meio de padrões previamente estabelecidos (MS, 2002, pg 09), e considera que: 

• O Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar vem sendo 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde, dentro do Programa de 

Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde, criado pela 

Portaria GM/MS n.º 1.107, de 14 de junho de 1995; 

• O estabelecimento prévio de padrões a serem atingidos pelos hospitais é 

condição indispensável para o desenvolvimento de programas de 
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acreditação e que o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar é um 

instrumento específico para avaliar a qualidade assistencial destas 

instituições de forma sistêmica e global. 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, houve a necessidade de conhecer a 

história da Acreditação Hospitalar Brasileira, assim como identificar os Manuais 

Brasileiros de Acreditação Hospitalar (MBAH) e suas edições, cujas características 

gerais são apresentadas a seguir. 

 

a) Manuais publicados pelo Ministério da Saúde 

A primeira edição do "Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar” foi 

publicada pelo MS em 1998 (1ª Edição – 1998 – 5.000 exemplares). Depois foram 

lançadas, sob responsabilidade deste mesmo órgão, a segunda edição (MS, 2ª Edição – 

1999 – 30.000 exemplares) e a terceira e última edição (MS 3ª Edição – 2002 – 10.000 

exemplares). A terceira edição, revista e atualizada, foi publicada através da Portaria 

GM/MS nº 1.970, de 25 de outubro de 2001, aprovando no artigo 1º o Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar, 3ª edição (MS, 2002). Este manual foi publicado 

no momento em que se completou a definição do formato que o processo de 

acreditação teria no Brasil, ou seja, através da formalização da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA).  

b) Manuais publicados pela ANVISA 

O segundo responsável pelo desenvolvimento da Acreditação no país foi a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O primeiro Manual sob a 

chancela da ANVISA foi lançado em 2000 e teve novas atualizações publicadas até o 

ano de 2006 (ANVISA, 2006). 

A ANVISA firmou convênio com a ONA e, em 2003, lançou o novo manual, 

na sua 4ª edição. A partir desta publicação, o Manual da ANVISA passou a ser 

reconhecido como Manual Brasileiro de Acreditação de Organizações Prestadoras de 

Serviços Hospitalares. O convênio ANVISA-ONA, subsidiou a consolidação do 

Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA) que possibilitou; o desenvolvimento dos 

manuais de acreditação, do sistema de indicadores para a comparação entre as 

instituições, o apoio técnico para a acreditação dos hospitais sentinela e hospitais 

públicos. (ANVISA, 2003). 
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Em 2006, a ANVISA editou uma atualização do manual (7ª edição) propondo 

nova metodologia para a acreditação através dea uma avaliação sistêmica da 

organização (ANVISA, 2006).  

c) Manuais publicados pela ONA 

A ONA teve seu reconhecimento através de Portaria3, que a reconheceu como 

instituição competente e autorizada a operacionalizar o desenvolvimento do 

Processo de Acreditação Hospitalar. A partir de 2007, a ONA, já consolidada junto 

com o SBA, assumiu a pulicação do Manual Brasileiro de Acreditação de Organizações 

Prestadoras de Serviços Hospitalares e suas atualizações até 2014. Os padrões do 

manual ONA são reconhecidos internacionalmente e certificados pela ISQua, ou em 

português, Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado de Saúde (ONA, 

2014).  

A Figura 2 apresenta a cronologia das edições dos Manuais Brasileiros de 

Acreditação Hospitalar. 

 

Figura 2 - Cronologia dos Manuais de Acreditação Brasileiros  

Fonte: elaboração própria 

 

Legenda: 

OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde 

ALC – América Latina e Caribe 

GTA – Grupo técnico de Acreditação hospitalar  

MS – Ministério da Saúde 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilãncia Sanitária 

ONA- Organização Nacional de Acreditação 

 
 

 Foi utilizada a versão 2014 do manual da ONA pois era a última versão 

disponível durante o desenvolvimento deste estudo. No segundo semestre de 2018 foi 

editado novo manual atualizado que não foi incluído no estudo conforme metodologia 

proposta e estado avançado desta pesquisa. 

                                                 
3 Portaria GM/MS n.º 538, de 17 de abril de 2001 



35 

 

  

 

2.5– SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

Na literatura internacional, diferentes expressões têm sido utilizadas para 

designar o conjunto de Serviços Farmacêuticos, entre as quais “medication therapy 

management services, clinical pharmacy services, medicines use services, pharmacist 

care services, pharmaceutical care services, cognitive pharmaceutical services, 

professional pharmacist services e professional pharmacy services” (CFF,2016). O 

termo Serviços Farmacêuticos (Sefar) se originou da tradução de “pharmaceutical 

services”, do inglês, ou de “servicios farmacéuticos”, do espanhol. Nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS) traz como descritor em português a Assistência Farmacûtica 

(AF), além dos sinônimos Atenção farmacêutica, Cuidados Farmacêuticos, Serviços de 

Assistência Farmacêutica e Serviços Farmacêuticos. Vale observar que, o descritor em 

português considera Serviços Farmacêuticos (Sefar) um sinônimo de Assistência 

Farmacêutica (AF). 

No Brasil, vários termos ainda são usados indistintamente para descrever 

Serviços Farmacêuticos. A Organização Panamericana de Saúde (OPAS) define os 

Serviços farmacêuticos como um conjunto de ações do sistema de saúde que buscam 

garantir a atenção integral, integrada e contínua das necessidades e problemas de saúde, 

tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como um elemento essencial e 

contribuindo ao seu acesso equitativo e seu uso racional (OPAS, 2013).  

Para a OPAS (2013) os serviços farmacêuticos englobam os processos 

estratégicos, os processos chave e processos de apoio.  A Figura 3 demontra essa 

divisão e traz exemplos destes processos. 

Em 2016, o Conselho Federal de Farmácia Brasileiro (CFF) definiu que “O 

cuidado prestado pelo farmacêutico se materializa para o paciente e para a sociedade na 

provisão de Serviços Farmacêuticos” (CFF, 2016). A proposta de Serviços 

Farmacêuticos do CFF, veio reafirmando a definição da OPAS e contribui para a 

homogenização do uso do termo no Brasil. Nesta publicação o CFF divulgou um 

Modelo Lógico-conceitual (Figura 4) fazendo uma proposição e classificação dos tipos 

de atividades contempladas dentro dos Serviços Farmacêuticos (CFF/2016). 

 



36 

 

  

 

Figura 3 – Processos dos Serviços Farmacêuticos  

Fonte: adaptado de OPAS, 2013          Legenda: RH – Recursos Humanos 

           

Ao analisar os serviços farmacêuticos na visão do CFF/2016, identifica-se a 

atuação do farmacêutico tanto em atividades ditas atividades-meio, representadas pelas 

atividades de apoio, quanto nas atividades-fim, representadas pelas atividades 

assistenciais ou de cuidado direto ao paciente, à família e à comunidade (CFF, 2016). 

 

Figura 4 - Modelo Lógico-conceitual de Serviços Farmacêuticos 

Fonte: CFF, 2016 

 

Para o CFF/2016 as atividades se dividem em meio e fim, como descritas a 

seguir; 
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• Atividades meio: são as atividades de apoio, estas se referem à produção de 

insumos (medicamentos e produtos para a saúde) assim como sua gestão 

logística.   

• Atividades-fim: é aquela que caracteriza o objetivo principal da instituição. No 

caso dos sistemas de saúde, as atividades-fim referem-se à assistência direta ao 

paciente, à família e à comunidade. São representadas pelas atividades clínicas 

ou assistenciais:  

➢ Educação em saúde 

➢ Rastreamento em saúde 

➢ Manejo de problema de saúde autolimitado 

➢ Dispensação 

➢ Conciliação de medicamentos 

➢ Monitorização terapêutica de medicamentos 

➢ Revisão da farmacoterapia 

➢ Acompanhamento farmacoterapêutico 

➢ Gestão da condição de saúde 

 

Pelas definições aqui apresentadas, pode-se perceber que ao contrário do 

descritor em português considerar Serviços Farmacêuticos (Sefar) um sinônimo de 

Assistência Farmacêutica (AF), na verdade (Sefar) tem conceito mais amplo. 

2.5.2 – Assistência Farmacêutica Hospitalar   

O conceito de Assistencia farmacêutica no Brasil incorpora o chamado Ciclo da 

Assistência Farmacêutica (Figura 5), o qual envolve diversas atividades que devem ser 

desempenhadas de forma coordenada para assegurar o acesso a medicamentos eficazes, 

seguros e de qualidade (Marin & Cordeiro, 2014).  

 

Figura 5 – Ciclo da Assistência Farmacêutica 
Fonte: Adaptado de Marin et al. (2003). 
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A Resolução CNS 338/2004, define a assistência farmacêutica como: 

um conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao 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 da 

sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da 

melhoria da qualidade de vida da população”. (Brasil, 2004) 

 

Como resultado desta política, a AF ganhou amplitude e visão sistêmica, 

passando a ser considerada uma das prioridades na assistência à saúde, face à sua 

transversalidade com as demais ações e programas (CIPRIANO, 2004). O medicamento 

transformou-se em um insumo estratégico, com forte impacto sobre a capacidade 

resolutiva dos serviços de saúde (CIPRIANO, 2004), representando gastos que chegam 

a comprometer até 12% do orçamento do MS (BRASIL, 2009).  

Nasceu aí o entendimento de que a AF é um campo multidisciplinar, cuja visão 

sistêmica corporifica-se em um ciclo (Figura 5), constituído pelas etapas de seleção, 

programação, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação e utilização de 

medicamentos, que só se completa na medida em que a atividade anterior tenha sido 

adequadamente realizada, gerando produtos próprios com interfaces nas ações da 

atenção à saúde (CIPRIANO, 2004). 

Em 2014, na Lei nº 13.021, de 8 de agosto, reforçou o conceito de assistência 

farmacêutica como:  

 A assistência farmacêutica é o conjunto de ações e de serviços que 

visem assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a 

proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e 

privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu 

uso racional (Brasil, 2014). 

 

Em maio de 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma 

iniciativa global para reduzir em 50% os danos graves e evitáveis associados a 

medicamentos em todos os países nos cinco anos seguintes (PAHO, 2017). O Global 

Patient Safety Challenge on Medication Safety tem como objetivo abordar as 

fragilidades nos sistemas de saúde que levam a erros de medicação e os graves danos 

que podem causar (OMS/WHO, 2017). 

http://who.int/patientsafety/medication-safety/en/
http://who.int/patientsafety/medication-safety/en/
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A possibilidade de erros inerentes aos processos assistenciais é elevada e a 

cadeia medicamentosa do “cuidado” possui muitos vieses. Desta forma, no Serviço de 

Farmácia a mudança do enfoque Administrativo para a Assistencial (OPAS/OMS, 

2013) mostra-se relevante. 

Além das políticas nacionais, a assistência farmacêutica, no contexto da 

acreditação, vem sendo moldada por organismos externos, como por exemplo a 

ISQUA4 - The International Society for Quality, assim como pelas metas internacionais 

de segurança do paciente lançadas pela OMS.  

Neste cenário global, impulsionado por outros organismos internacionais, para 

obter a acreditação nacional, avalia-se a assistência farmacêutica orientada pelo 

cumprimento do padrão: “Uso seguro e racional de medicamentos” (ONA, 2014).  

Este uso de medicamentos (seguro e racional) deve responder às três dimensões 

da qualidade propostas pela acreditação (ONA, 2014): 

• Aceitabilidade - sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, 

expectativas e valores dos pacientes e de suas famílias. Depende da 

efetividade, eficiência e adequação, além da acessibilidade do cuidado, 

das características da relação médico-paciente e das amenidades do 

cuidado (DONABELIAN, 1994). 

• Adequação - torna-se relevante à medida que os efeitos do cuidado da 

saúde não são avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos 

custos. Numa curva ideal, o processo de adicionar benefícios pode ser 

tão desproporcional aos custos acrescidos, que tais “adições” úteis 

perdem a razão (DONABELIAN, 1994). 

• Integralidade - conjunto articulado e contínuo de saberes, processos e 

ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, exigidas para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema (Lei Federal 

8080/90, cap.2). 

 

 

                                                 
4   https://www.isqua.org/  

 

https://www.isqua.org/
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2.5.3– Farmácia Clínica  

A farmácia clínica hospitalar é uma atividade para o desenvolvimento de planos 

terapêuticos centrados no paciente (CURTIS, 2012). O Conselho Federal de Farmácia, 

pela Resolução/CFF nº 300 de 30 de janeiro de 1997, regulamentou o exercício 

profissional da farmácia hospitalar. Para os efeitos desta resolução, entende-se como 

Farmácia de Unidade Hospitalar a unidade clínica de assistência técnica e 

administrativa, dirigida por farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente às 

atividades hospitalares (CAVALLINI, 2002). 

Em 2008, foi publicada a Resolução/CFF nº 492, de 26 de novembro, que 

regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na 

farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada.  

 Em 2012, foi publicada a Resolução/CFF nº568, de 6 de dezembro, que dá nova 

redação aos artigos 1º ao 6º, onde se prevê a função clínica do farmacêutico hospitalar. 

 

“Art. 3º - No desempenho de suas atribuições nos serviços de 

atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros 

serviços de saúde, o farmacêutico exerce funções clínicas, 

administrativas, consultivas, de pesquisa e educativas”. 

(Resolução/CFF nº 568, 2012) 

 

Contudo, é na Resolução/CFF nº585, de 29 de agosto de 2013, que ficam 

regulamentadas as atribuições clínicas do farmacêutico. Nesta resolução, o CFF5 

destaca que as atribuições clínicas do farmacêutico visam a promoção do cuidado ao 

paciente, da família e da comunidade, de forma a promover o uso racional de 

medicamentos e otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados 

definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente. 

“Art. 2º - As atribuições clínicas do farmacêutico visam à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de doenças e de 

outros problemas de saúde”. Resolução/CFF nº 585/2013 

 

Ainda nesta mesma resolução o conselho lista as atribuições do farmacêutico, 

que podem ser conferidas na resolução conforme a área de interesse (CFF 585/2013): 

• Artigo 7º - São atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à 

saúde, nos âmbitos individual e coletivo 

                                                 
5   Brasil, CFF Resolução 585/2013 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/492.pdf
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• Artigo 8º - São atribuições do farmacêutico relacionadas à comunicação e 

educação em saúde 

• Artigo 9º - São atribuições do farmacêutico relacionadas à gestão da prática, 

produção e aplicação do conhecimento 

 

 O conceito de Farmácia Clínica vem sendo difundido no Brasil a exemplo de 

países mais desenvolvidos. Em 2010, foi realizada nos Estados Unidos da América 

(EUA) uma força-tarefa do Colégio Americano de Farmácia Clínica sobre o Modelo de 

Prática de Cuidados Farmacêuticos. O trabalho ressalta que o modelo de prática da 

farmácia clínica deve facilitar o cuidado centrado no paciente e, portanto, posicionar o 

farmacêutico como membro ativo da equipe interprofissional focado em fornecer 

assistência farmacêutica de alta qualidade ao paciente. O farmacêutico baseado nas 

unidades contribui proativamente para o processo de tomada de decisão e 

desenvolvimento de planos de cuidados centrados no paciente, está em posição de 

reagir a uma ordem ou decisão e é focado em tarefas clínicas. O trabalho recomenda 

fortemente que instituições adotem um modelo de prática clínica para seus 

farmacêuticos clínicos. Aqueles que optam por adotar essa recomendação enfrentarão 

desafios para superar vários recursos, recursos tecnológicos, regulatórios, e barreiras de 

acreditação (CURTIS, 2012).  

Segundo Bates e colaboradores (1995), 7% das internações em hospitais de 

cuidados agudos são relacionados a Eventos Adversos a Medicamentos (EAM). Os 

EAM são a sexta causa de morte (LAZAROU, 1998) a um custo superior a US$ 5,6 

milhões por hospital por ano (BATES, 1997). Estima-se que 20% dos pacientes que 

foram internados terão um evento adverso 30 dias após a alta hospitalar (FORSTER, et 

al., 2004), onde 14,3% serão readmitidos (COLEMAN, 2005). Para e colaboradores 

(2004), 70% desses eventos estarão relacionados aos medicamentos prescritos.  

Para Tamblyn (2012), felizmente, 58% destes EAM são evitáveis, resultantes de 

falta de informações sobre medicamentos, por erros na prescrição ou na dispensação, e 

utilização excessiva ou subutilização de medicamentos (apud LEAPE, el al., 1995; 

BELL, et al., 2006). Nesse contexto, os Hospitais no Canadá e nos Estados Unidos 

Estados exigem implementação de reconciliação de medicação para acreditação 

(PAPARELLA, 2006). À reconciliação medicamentosa foi dada a mais alta prioridade 

da acreditação a fim de contribuir com a diminuição de falhas neste processo (MANZO, 

2006). 
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Apesar de sua importância, há desafios consideráveis para difundir sua 

implementação, um estudo propôs um sistema eletrônico para auxiliar neste desafio 

(TURCHIN, et al., 2008). Outro estudo do mesmo autor, avalia a proposta de um 

aplicativo (RightRx), para realizar a reconciliação medicamentosa. Como a 

reconciliação é uma exigência da acreditação, a ferramenta pretente diminuir a carga de 

trabalho e aumentar a adesão ao processo (TAMBLYN, et al, 2018). 

 

2.5.4– Gestão de Suprimentos Hospitalar  

A gestão de suprimentos pode estar ou não dentro da farmácia hospitalar, mas 

ela deve estar intergrada a este serviço. Ela é composta por atividades de apoio, sem as 

quais não seria possível exercer a assistência farmacêutica e nem proprorcionar a cadeia 

de cuidados do cliente/paciente. 

A gestão de suprimentos é orientada pelo cumprimento do padrão: Planeja, 

qualifica e controla os recursos entrantes na organização, necessários para a execução 

dos processos, de forma eficiente, atendendo aos objetivos operacionais (ONA, 2014). 

Este padrão deve responder às duas dimensões da qualidade propostas pela 

acreditação (ONA, 2014): 

• Efetividade – é a relação entre o benefício real oferecido pela assistência 

à saúde e o resultado potencial, representado esquematicamente por uma 

fração em que os estudos epidemiológicos e clínicos oferecem as 

informações e resultados para obter a resultante desta relação 

(DONABELIAN, 1990) 

• Integralidade – conjunto articulado e contínuo de saberes, processos e 

ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, exigidas para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema (Lei Federal 

8080/90, cap.2). 

 

2.5.1 - Serviço de Farmácia Hospitalar no contexto da Avaliação da 

Qualidade 

A acreditação tem sido o principal movimento de avaliação da qualidade da 

assistência farmacêutica hospitalar no Brasil (Bouças, 2014). Outras experiências de 
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avaliação dos serviços de farmácia hospitalar foram apresentadas nos trabalhos de 

Osório de Castro e Castilho (2004), Marin, et al., (2004), Messeder, et al., (2005) 

MAGARINOS-TORRES (2007), Messeder, et al., (2007), Silva, MJ et al., (2013) e 

Nascimento, et al., (2013). Também se destaca a proposição da Sociedade Brasileira de 

Farmácia Hospitalar (SBRAFH) de estabelecer padrões mínimos para este serviço 

(SBRAFH, 2017). 

Para Bouças (2014), apesar de avanços, o desenvolvimento da FH ainda vem 

ocorrendo de forma pontual, pouco planejada e reconhecida pelos gestores, a adoção e a 

padronização de políticas e indicadores, validados por entidades competentes no 

assunto, torna-se fundamental para avaliar a estrutura e atividades da FH, corroborando 

os argumentos de Messeder (2005) e Silva (2010). 

A evolução da prática farmacêutica também se refletiu nos manuais de 

acreditação publicados no Brasil. Nos primeiros manuais, a farmácia hospitalar era 

avaliada como um serviço (MS, 2002). A partir do Manual Brasileiro de Acreditação de 

Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares (ANVISA, 2006) é adotada uma 

subdivisão da farmácia hospitalar, passando este serviço a ser avaliado na seção da 

Assistência farmacêutica (AF) e na seção da Gestão de Suprimentos (GS). Cada seção 

era avaliada isoladamente, mas integradas entre si. 

Gradativamente, os manuais vêm incorporando cada vez mais as atividades 

relacionadas à prática clínica na FH, considerando ações que impactam na qualidade e 

segurança da assistência prestada. 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo descritivo, documental, desenvolvido em três fases: 1. 

Revisão da literatura, 2. Elaboração de instrumento à luz do referencial teórico e 3. 

Teste do instrumento. 

Cada fase será apoiada pelo desdobramento das atividades em etapas, segundo o 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Fases da Pesquisa 

Fase 1 – Planejamento e Revisão 

Etapa 1: Revisão Bibliográfica e Integrativa 

Fase 2 – Construção de Instrumento de auto-avaliação dos SFH 

Etapa 1 – Construção do Modelo Lógico para os Serviços de Farmácia     

Hospitalar (SFH) 

Etapa 2 – Seleção dos critérios de qualidade (padrões) do serviço de  

farmácia hospitalar adequados ao modelo lógico proposto 

Etapa 3 – Construção do instrumento de auto-avaliação  

Fase 3 – Teste do instrumento 

Etapa 1 – Seleção das unidades hospitalares e aplicação do questionário de       

avaliação  

Etapa 2 – Análise de dados  

 

 

3.1- REVISÃO INTEGRATIVA (RI) 

 

A primeira etapa do trabalho (fase 1) envolveu a revisão bibliográfica sobre: a 

história da avaliação da farmácia hospitalar no Brasil, os principais conceitos 

relacionados ao tema, assim como os trabalhos publicados sobre a avaliação dos 

serviços de farmácia hospitalar brasileiros. 

Buscou-se complementar o levantamento com a busca das publicações dos 

Manuais Brasileiros de Acreditação Hospitalar (MBAH),  utilizando a Biblioteca 

Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVMS), portais de agências oficiais e na 

literatura cinzenta (Google Acadêmico). Foram selecionadas as últimas versões dos 

MBAH, editados pelos três órgãos oficiais no período em que cada órgão foi 

responsável pelo desenvolvimento da Acreditação Nacional, sendo: o Manual do 

Ministério da Saúde (MS) na 3ª e última edição (2002), o Manual da Agencia Nacional 
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de Vigilância sanitária (ANVISA) na 7ª e última edição (2006) e o Manual da 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), versão 2014.  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada a versão 2014 do manual 

da ONA por ser a mais recente. No segundo semestre de 2018, o presente estudo 

encontrava-se em fase de teste de instrumento. Neste mesmo período foi publicada 

nova versão do manual da ONA (2018) disponível mediante pagamento à organização, 

não sendo incluída neste estudo. 

Foram ainda estudados os Padrões Mínimos da Farmácia Hospitalar, propostos 

pela SBRAFH (2017), a atualização de Conceitos sobre os Serviços Farmacêuticos da 

Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (2013) e as resoluções do Conselho 

Federal de Farmácia pertinentes ao tema, dando destaque à Resolução CFF 585/2013 

sobre as atribuições clínicas do farmacêutico.  

A revisão integrativa teve como questão norteadora:  Qual a produção científica 

sobre os Serviços de Farmácia Hospitalar orientados pela acreditação hospitalar? 

Restringiu-se a estudos sobre metodologias de avaliação do serviço orientadas pelos 

padrões da acreditação.  

Foram consultadas, via Portal CAPES, as bases de dados: BVS (Biblioteca 

Virtual da Saúde); LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e Web of Science. Os tesauros utilizados foram: “Serviços de Farmácia 

Hospitalar” OR “Hospital Pharmacy, service” AND “Acreditação Hospitalar” OR 

“Hospital Accreditation”, presentes tanto no DECS quanto nos MESH terms. A busca 

foi realizada em setembro de 2018, e os achados obedeceram aos seguintes critérios de 

seleção:  

• Foram incluídos estudos que analisavam ou propunham metodologia de 

avaliação dos Serviços de Farmácia Hospitalar (SFH) nos moldes da 

acreditação hospitalar.  

• Foram excluídos os estudos de implantação de serviços clínicos nos SFH 

em prol da acreditação, artigos em duplicidade, bem como aqueles que 

não mantêm relação direta com o objetivo.  

• Foram estabelecidos limites quanto à data de publicação (2000-2018) e 

ao idioma (português, inglês e espanhol) dos estudos primários. 

 

Da pesquisa nas bases de dados, resultou a identificação de 71 artigos. A seguir 

a seleção dos estudos foi realizada de acordo com a questão norteadora e os critérios de 

inclusão previamente definidos. Todos os estudos identificados por meio da estratégia 
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de busca foram inicialmente avaliados por meio da análise dos títulos e resumos com 

dois revisores independentes. Nos casos em que os títulos e os resumos não se 

mostraram suficientes para definir a seleção inicial, procedeu-se à leitura da íntegra da 

publicação, resultando, em uma amostra de 11 artigos.  

 

 

3.2- CONSTRUÇÃO DO MODELO LÓGICO 

 

Visando auxiliar a construção do roteiro de auto-avaliação, um modelo lógico 

(ML) das atividades da farmácia hospitalar, segundo a ótica da qualidade, foi elaborado 

(fase 2).  

Um dos principais produtos do Estudo de Avaliabilidade é a construção do 

modelo lógico da intervenção, o qual tem como objetivo descrever de forma clara e 

coerente o funcionamento de um serviço (PEREIRA, 2013). 

O modelo lógico é um esquema visual que apresenta o funcionamento da 

intervenção e fornece uma base objetiva a respeito da relação causal entre seus 

elementos: insumos, atividades, produtos, resultados e impacto; ou seja, como eles se 

articulam para resolver um problema que deu origem à intervenção (Samico et al., 

2010). 

Para a construção do instrumento, houve a necessidade de estabelecer a estrutura 

conceitual de qualidade a ser adotada, sendo assim optou-se por aplicar a lógica da 

avaliação segundo a Acreditação Hospitalar.  

Além da revisão de literatura de referência da acreditação (manuais), foram 

consideradas as seguintes publicações conceituais: o Modelo Lógico do Conselho 

Federal de Farmácia – CFF (2016), o livro de Servicios Farmacéuticos da OPAS/2013 a 

Resolução CFF 585/2013, que elenca as atividades e atribuições clínicas da farmácia 

hospitalar. Estas publicações permitiram a classificação dos critérios identificados nos 

MBAH (ver seção 4.1.2) bem como auxiliraram a divisão de cada célula operacional 

dentro do ML proposto (ver seção 4.2).  

Para completar a construção do ML foram também consideradas outras 

publicações tais como artigos e dissertações que permeiam o tema.  Estes artigos estão 

relacionados ao conceito e estrutura do modelo de avaliação (PEREIRA, 2013), a 

avaliação dos serviços de farmácia hospitalar no Brasil (Messeder, Osorio-de-Castro et 
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al., 2007) (Magarinos, Osorio-de-Castro et al., 2007), dissertações com relação direta 

com o tema (BOUÇAS, 2014), (CIPRIANO, 2004) e proposta de indicadores 

orientados pela acreditação hospitalar (CIPRIANO, 2004), (DOS SANTOS, 2018). 

O Quadro 4, reúne as referências utilizadas na construção do Modelo Lógico 

(ML) da Acreditação.  

Quadro 4 – Referências utilizadas na Construção do Modelo Lógico da Acreditação 

Conteúdo Referência Bibliográfica 

Base conceitual sobre construção de ML Samico et al. (2010) e Pereira (2013) 

Base conceitual sobre Acreditação: Lógica e 

metodologia e divisão das seções (células 

operacionais) 

ONA (2014), Bouças (2014) 

Objetivos e atividades da farmácia hospitalar Messeder, Osorio-de-Castro et al, 

(2007) e Magarinos, Osorio-de-Castro 

et al, (2007) 

Conceito e divisão das atividades dentro das 

células operacionais 

CFF (2016), OPAS (2013) e Resolução 

CFF 585/2013 

Indicadores dos SFH segundo a acreditação Cipriano (2004), Silva MJS, et al (2013) 

e Dos Santos (2018) 

 

O fluxograma (Figura 6), foi elaborado a partir da revisão da literatura (Quadro 

4) para representar o processo de construção do Modelo Lógico Conceitual, facilitar o 

desdobramento das atividades de cada célula e possibilitar a construção Modelo Lógico 

de avaliação dos Serviços de Farmácia Hospitalar (SFH). 

 

Figura 6 – Fluxograma da Construção do Modelo Lógico de Avaliação dos SFH. 

Legenda:  ML- Modelo lógico; SFH- Serviço de Farmácia Hospitalar 

Fonte: própria autoria 
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O Modelo Lógico-Conceitual (Figura 7) foi construído de forma a auxiliar 

didaticamente a visualização das atividades e possibilitar a divisão em células 

operacionais assim como no desdobramento das atividades dentro destas células. Este 

foi adaptado do Modelo Lógico dos Serviços de Farmácia Hospitalar, proposto pelo 

CFF (2016).  

Gestão de Suprimentos

Gestão de estoques Atividades Apoio Atividades Assistenciais

Programação

Aquisição Gestão Farmácia clínica e Atenção Farmacêutica

Armazenamento

Distribuição Seleção Dispensação e Seguimento farmacoterapêutico

FarmacoTécnica Farmacovigilância e Tecnovigilância

Gestão de Fornecedores

Avaliação de fornecedores Ensino/Pesquisa Informações sobre medicamentos

Assistência Farmacêutica

Serviços Farmacêuticos da Farmácia Hospitalar 

                                                                                                                    

Figura 7 – Modelo Lógico-conceitual da farmácia hospitalar sob ótica da acreditação 

Fonte: Adaptado de CFF, 2016 

 

Cabe ressaltar que o serviço de farmácia hospitalar pela ótica da acreditação, 

está dividido em dois grandes grupos: um grupo pertencente à assistência farmacêutica 

e o outro grupo relativo à gestão de suprimentos. Sendo assim, o ML foi igualmente 

dividido em duas células operacionais. A primeira célula, a Assistência Farmacêutica 

(AF) está contida no Manual da ONA na Seção de Atenção ao Paciente e a segunda, a 

Gestão de Suprimentos, se encontra dentro da Seção de Gestão e Liderança (ONA, 

2014).  

Após a construção do ML, os critérios identificados durante a revisão dos 

manuais foram a ele submetidos de forma a permitir a seleção final dos critérios que 

efetivamente seriam utilizados na construção do instrumento de auto-avaliação. 

 

3.3- SELEÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A segunda etapa para a construção do instrumento foi composta pela 

identificação e tratativa dos critérios de avaliação (padrões) dos SFH presentes nos 
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manuais de acreditação selecionados. Os critérios, padrões de orientação da qualidade, 

foram identificados e codificados.  

Para a sistematização das informações coletadas na pesquisa documental, foi 

elaborado um quadro (APÊNDICE II) com todos os critérios de avaliação do Serviço 

de Farmácia Hospitalar (SFH), presentes nos três manuais selecionados. 

Após a identificação, esses critérios (padrões) foram pré-selecionados 

obedecendo aos seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

• Inclusão dos padrões de nível 1  

• Exclusão dos padrões em duplicidade  

Para fins deste estudo, foram utilizados apenas os padrões de avaliação de 

Nível 1. A explicação se deve pela própria metodologia da certificação ONA, que 

considera que o hospital avaliado já recebe o certificado quando antinge o nível 1, 

sendo considerado acreditado ao atender aos padrões mínimos de segurança do 

paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais 

(ONA, 2014).  Assim, não foram incluídos nesta pesquisa os padrões/critérios de 

Nível 2, que se referem a processos integrados e os processos de nível 3, que 

comprovam excelência em gestão (ONA, 2014).  

Após a pré-seleção, os critérios/padrões foram confrontados com o Modelo 

Lógico proposto, arcabouço teórico da metodologia de avaliação das ações do serviço 

de farmácia hospitalar sob a ótica da acreditação. Os critérios/padrões foram então 

selecionados para a construção do roteiro de avaliação. 

Para melhor endendimento, a Figura 8 a seguir demontra o processo de seleção. 

 

Figura 8 – Seleção dos Critérios de Avaliação para a contrução do intrumento 
Legenda: MAH – Manual de Acreditação hospitalar; ML- Modelo Lógico 

Fonte: autoria própria 
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3.4 - CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Instrumentos de medida são partes integrantes da prática clínica, da avaliação 

em saúde e de pesquisas. Esses instrumentos só são úteis e capazes de apresentar 

resultados cientificamente robustos quando são desenvolvidos de maneira apropriada e 

quando apresentam boas qualidades psicométricas (COLUCCI, 2013). 

Esta pesquisa pretende explorar as etapas de I a V, descritas por Colucci (2013) 

e separadas pela chave           (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 - Processo de Construção de Instrumentos  
Fonte: adaptado de Colucci (2013) 

 

1 

2

2 

1 
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De uma forma geral, Colucci (2013) destaca sete etapas, as quais devem ser 

seguidas no processo de construção de instrumentos:    

I- Estabelecimento da estrutura conceitual: Para a construção do instrumento é 

fundamental que os objetivos sejam estabelecidos e que estes tenham conexão com 

os conceitos a serem abordados. Para embasar o estudo, uma revisão de literatura 

foi realizada de forma a construir os conceitos de cada etapa deste estudo. 

 

II- Definição dos objetivos do instrumento e da população envolvida: O 

objetivo em questão foi propor um instrumento de auto-avaliação para os SFH 

orientada pela qualidade dos serviços nos moldes da acreditação hospitalar. A 

definição da população-alvo também é importante porque serve para justificar a 

relevância da criação de um instrumento específico. A população a quem se destina 

o obeto deste estudo são os farmacêuticos gestores de cada serviço. 

 

III-  Construção dos itens e das escalas de resposta: A busca na literatura junto às 

bases de dados nacionais e internacionais é comumente utilizada como principal 

recurso nas pesquisas de desenvolvimento de instrumentos de medidas. Neste 

estudo buscou-se selecionar os manuais publicados apenas no Brasil e identificar 

os critérios neles propostos. Foram incluídos para a construção do instrumento, 

apenas os critérios/padrões de nível 1.  

 

IV-Seleção e organização dos itens: Geralmente, nem todos os itens criados estão 

em concordância com a proposta da pesquisa e/ou nem todos possuem bom 

desempenho. Por isso, o pesquisador deve estar testar os critérios existentes para 

selecionar os itens adequados a construção do instrumento. Assim, os critérios 

foram submetidos ao modelo lógico da acreditação, construído neste estudo,  

 

V-Estruturação do instrumento e pré-teste:  A partir da seleção dos critérios 

procedeu-se a etapa de estruturação do instrumento. A estruturação é o estágio de 

organização dos itens, dos domínios vinculados ao ML assim como do 

estabelecimento do formato geral do instrumento. Os itens foram agrupados e 

codificados pela atividade vinculada no modelo lógico. Optou-se por uma lógica 

sequencial na estrutura do questionário, de forma a contribuir para reduzir o 

esforço mental dos respondentes indo de questões pouco complexas como estrutura 

física até as mais complemas, envolvendo as atividades multi-disciplinares. Houve 
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também a preocupação de assegurar que todos os critérios tratados no instrumento 

fossem relevantes e atuais de forma a manter o interesse e adesão do respondente 

durante o pré-teste de instrumento. 

 

As etapas de Validação de Conteúdo (VI) e Teste de Instrumento em amostra 

maior (VII), separadas pela chave        , não foram abordadas nesta dissertação, 

podendo ser objeto de estudos futuros. 

O instrumento foi dividido em 2 partes. A primeira, um cabeçalho composto de 

informações gerais sobre o hospital com a caracterização da instituição por perfil e 

porte (natureza publico/privada, número leitos), visando possibilitar possíveis 

segmentações e comparações.  A segunda parte é composta pelo corpo do instrumento, 

contém os padrões de avaliação selecionados em três dimensões de análise. 

Após o pré-teste e as devidas correções, espera-se que um instrumento com 

maior possibilidade de adesão seja obtido.  

 

3.5 – AMOSTRA DA PESQUISA 

 

A amostragem foi delimitada como Não-probabilística e Intencional. Uma 

amostra é dita não-probabilística quando a escolha dos elementos da amostra é feita de 

forma não-aleatória. São amostragens onde há uma escolha deliberada dos elementos 

da amostra. Depende dos critérios e julgamento do pesquisador. A amostra é dita 

intencional quando é selecionada a partir de uma justificativa, ou seja, quando a 

população alvo é delimitada por possuir características específicas as quais se deseja 

estudar (PIRES, 2008, FRANKE, 2014). 

Foram selecionados hospitais com característica geral, para estudar os 

fenômenos de forma ampla, considerando a representatividade e diversidade das 

instituições gerais a fim de que o instrumento proposto possa ser reproduzido em 

qualquer instituição.  

A população alvo da presente pesquisa foi delimitada a partir dos Serviços de 

Farmácia presentes nas unidades Hospitalares do Município de Niterói, Rio de Janeiro, 

conforme Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), e se encontra 

listada na íntegra no APÊNDICE I. A amostra da pesquisa foi selecionada a partir da 

população alvo segundo os critérios de inclusão e exclusão descritos a seguir: 

2

2 
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Critérios de Inclusão: 

• Hospitais ativos, unidades em pleno funcionamento 

• Hospital de Característica Geral 

• Unidades de natureza jurídica pública ou privada 

 

Critérios de Exclusão: 

• Os Hospitais Militares,  

• Os hospitais que por algum motivo não possuírem um Farmacêutico Gestor, ou 

o mesmo se encontrar de férias ou algum outro afastamento (sem substituto no 

momento da pesquisa). 

 

Os hospitais foram listados e classificados, conforme tabela presente no 

APÊNDICE I, obedecendo as seguintes divisões: 

• Status – Ativo ou Inativo (Unidades fechadas) 

• Tipo – Hospital Especializado ou Geral   

• Leitos –Acima ou abaixo de 100 leitos 

• Empresa - Conforme a natureza jurídica 

Foram identificadas 29 unidades no Município, sendo 8 unidades excluídas 

conforme os critérios de exclusão. Das 21 unidades restantes, 11 atendiam aos critérios 

de inclusão. As unidades pré-selecionadas foram didaticamente agrupadas por número 

de leitos, Característica e natureza jurídica, como apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 – Unidades pré-selecionadas por faixas 

  FAIXA 1 Status  Leitos Tipo Empresa 

1 HOSPITAL SANTA MARTHA  Ativo > 100 Geral Privada 

2 HOSPITAL ICARAÍ   Ativo > 100 Geral Privada 

3 CHN - HOSPITAL DE CLÍNICAS NITERÓI            Ativo > 100 Geral Privada 
      

  FAIXA 2 Status  Leitos Tipo Empresa 

4 HOSPITAL GERAL DO INGÁ  Ativo < 100 Geral Privada 

5 HOSPITAL NITERÓI D’OR  Ativo < 100 Geral Privada 

6 HOSPITAL DE CLÍNICAS ALAMEDA   Ativo < 100 Geral Privada 
      

  FAIXA 3 Status  Leitos Tipo Empresa 

7 HOSPITAL ANTÔNIO PEDRO           Ativo > 100 Geral Pública 

8 HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA    Ativo > 100 Geral Pública 
      

  FAIXA 4 Status  Leitos Tipo Empresa 

9 HOSPITAL MUNIC. CARLOS TORTELY  Ativo < 100 Geral Pública 

10 HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS Ativo < 100 Geral Pública 

11 HOSPITAL MUNIC. MARIO MONTEIRO  Ativo < 100 Geral Pública 

Fonte própria autora 
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Optou-se por aplicar o instrumento proposto para o pré-teste em, no mínimo, 

uma unidade de cada faixa, resultando em 4 unidades de amostra final. 

 

3.6 – PRÉ-TESTE DE INSTRUMENTO 

 

O pré-teste de instrumento foi realizado no Município de Niterói, Rio de 

Janeiro, em outubro do ano de 2018, em quatro unidades hospitalares conforme descrito 

na seleção da amostra.  

a) Quanto aos participantes: 

A pesquisa foi direcionada aos gestores farmacêuticos, coordenadores do 

serviço de farmácia das unidades hospitalares selecionadas.  

As unidades hospitalares selecionadas tiveram visita ao Diretor Geral para 

convite e anuência onde foram elucidados o caráter da pesquisa, os objetivos e a 

metodologia proposta. Os Farmacêuticos foram visitados após concordância de 

cada Diretor. Os modelos da Carta de Anuência (ANEXO I) e do TCLE 

(ANEXO II) se encontram nos ANEXOS. 

 

b) Na coleta de dados  

A coleta de dados se deu através de entrevista presencial, quando foi aplicado o 

roteiro elaborado (APÊNDICE IV) para fins de teste de instrumento seguido de 

questionário de qualidade (APÊNDICE V). O instrumento foi aplicado 

presencialmente, através de entrevista estruturada, com perguntas fechadas em 3 

dimensões de análise (atende, compreende e utilidade).  

 

b.1) Pré-teste de Instrumento: O pesquisador, no momento da coleta, explicava 

ao farmacêutico (gestor) a forma da condução da pesquisa pontuando sobre as 

instruções que se seguem: 

 

• Dimensão 1: Grau de Conformidade: Se atende ao critério: Atende(A), 

Atente Parcialmente (A.P) ou Não Atende (N.A). Nesta coluna o 

farmacêutico foi orientado a ler atentamente cada critério e responder 

como se fosse uma autoavaliação do seu serviço, sem juízo de valor ou 

comprovação da veracidade desta informação. Tratava-se de uma 

simulação para possibilitar o raciocínio lógico das proposições a ele 



55 

 

  

apresentadas. O Grau de Conformidade (GCS) de cada serviço foi 

expresso pelo número de atividades conformes (atendidas/realizadas) em 

relação ao número de critérios totais vezes 100, conforme a Fórmula 1. 

 

                

 

Formula 1 – Grau de Conformidade dos Serviços (GCS) 

 

A seguir foi calculado, pela Fórmula 2, o  Grau de Conformidade Médio 

(GCM) de cada atividade , objetivando mapear quais as atividades são 

mais prevalentes nos serviços para comparações futuras. 

 

 

 

Fórmula 2 – Grau de Conformidade Médio (GCM) 

                         Legenda:  ∑ GC - Somatório do Grau de Conformidade 

 

• Dimensão 2: Grau de Compreensão: Se compreende ao critério (C), se 

compreende parcialmente (C.P) e se não compreende (N.C). Caso 

houvesse alguma dúvida o entrevistado deveria sublinhar o termo com 

significado duvidoso e considerar a proposição parcialmente 

compreendida.  Caso a dúvida fosse sobre o sentido da proposição, ele 

deveria considerar o critério não compreendido. Após findar o registro 

desta dimensão, em havendo alguma dúvida, o pesquisador deveria ser 

consultado para a formulação das sugestões de modificação, segundo a 

percepção do entrevistado. O Grau de Compreensão (GC) foi calculado 

através do somatório da compreensão de cada critério dividido pelo 

número de critérios totais, conforme Fórmula 3. 

 

 

 

                                           Fórmula 3 – Grau de Compreensão (GC) do instrumento 

                       

• Dimensão 3: Grau de Utilidade: Se o critério auxilia na gestão do 

serviço: Auxilia (A) ou Não auxilia (N.A). Aqui, o entrevistado pode 

GCS (%) =   no de critérios conformes / no de critérios totais x 100 

                         

 

                                                        GCM (%) =  ∑ GCS / no Critérios da atividade x 100 

 

 

GC (%) =  ∑ (no de critérios x grau de compreensão) / no Critérios totais 
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pontuar sobre a utilidade do critério e assim contribuir para a exclusão 

de critérios sem valor agregado ao processo. Foi calculado a 

concordância individual de cada gestor participante através do Grau de 

Utilidade Individual (GUI) de cada gestor (A,B,C e D), pela Fórmula 4,  

 

 

Fórmula 4 – Grau de Utilidade Individual (GUI) 

 

Foi calculado o Grau de Utilidade (GU) do instrumento (total) a partir 

das concordâncias da utilidade individual de cada gestor (GUI) obtidas 

pela fórmula 3, dividido pelo número de participantes do estudo (n=4), 

conforme a Fórmula 5. 

 

 

Fórmula 5 – Grau de Utilidade (GU) 

 

b.2) Questionário de qualidade: Após o teste de instrumento, foi realizada uma 

entrevista com os gestores farmacêuticos a partir de um questionário de 

avaliação da qualidade (APÊNDICE V), com perguntas abertas e fechadas, a 

fim de avaliar o instrumento, a formatação e colher outras sugestões para o 

aprimoramento da ferramenta. O questionário de qualidade possui três blocos de 

perguntas, sendo os dois primeiros sobre o tema e o roteiro, o último bloco para 

sugestões.  

     c) Metodologia de Análise dos dados 

Para o teste de instrumento, as respostas dos participantes foram analisadas e 

quantificadas por respostas fechadas em 3 dimensões de avaliação: 

1. O Grau de Conformidade: Se o serviço de farmácia atende ao critério. Esta 

primeira dimensão refere-se ao serviço de farmácia, o quanto este serviço 

atende aos critérios de avaliação selecionados. Apesar deste estudo não ser 

um estudo de avaliação de serviço, ele pretende ser usado em um momento 

futuro para tal. Assim como, para a total aplicação do instrumento, foi 

necessário que o sujeito da pesquisa simulasse um raciocínio em cima dos 

critérios elencados. 

GUI (%)  =  no critérios concordantes / no critérios totais  x 100 

                                                                         

 

GU (%)  =  GUI (A) +  GUI (B) + GUI (C) + GUI (D) / 4 x 100 

                                                                         

 



57 

 

  

2. O Grau de utilidade do instrumento: esta segunda dimensão foi baseada na 

utilidade do critério, ou seja, o grau de auxílio deste na gestão. Este 

representa o quanto cada Farmacêutico acredita que o referido critério 

contribua no auxílio da gestão do seu serviço e assim determinar a utilidade 

dos mesmos. Nesta dimensão objetivou-se verificar se ações consideradas 

importantes pela acreditação são igualmente importantes para o gestor. 

3. O Grau de Compreensão: a terceira e última dimensão referiu-se ao grau de 

compreensão do critério, palavras e significados propostos. Esta coluna pode 

ser fruto da observação do pesquisador e também apontada pelo 

respondente. Estes registros foram confrontados. Em caso de divergência o 

item foi considerado não compreendido. 

 

3.7 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo foi aprovado pelo CEP do HUAP/UFF sob o N.o 

95986518.1.0000.5243.  

Os dados foram colhidos sem identificar o respondente e a materialização do 

anonimato se deu por codificação do instrumento de coleta de forma a garantir a 

confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da pesquisa 

A pesquisa foi construída de forma a minimizar os riscos tanto do participante 

quanto da instituição de forma a garantir a confidencialidade das informações geradas e 

a privacidade do sujeito da pesquisa.  
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4. RESULTADOS  

 

4.1 – REVISÃO INTEGRATIVA 

 

A presente revisão buscou reunir e sintetizar achados tendo como questão 

norteadora a produção científica sobre estudos onde os Serviços de Farmácia Hospitalar 

foram orientados pela acreditação hospitalar, restringindo-se a metodologias de 

avaliação orientadas pelos padrões da acreditação.  

Da pesquisa nas bases de dados, resultou a identificação de 71 artigos onde a 

seleção dos estudos foi realizada de acordo com a metodologia proposta, resultando em 

uma amostra de 11 artigos.  

A Figura 10 apresenta a distribuição dos estudos localizados durante esta 

revisão. 

 

Figura 10 – Distribuição dos estudos localizados nesta revisão 

Fonte: autoria própria  

 

 

A escolha do limite da data de publicação dos estudos (2000-2018) baseia-se na 

recomendação da OMS em tornar a Acreditação Hospitalar elemento estratégico para a 

América Latina e Caribe em 1989 (Novaes e Paganine, 1994), estimulando o 

desenvolvimento da metodologia nesses países. Apesar o Ministério da Saúde ter 

publicado alguns manuais de acreditação brasileiros ele não conseguiu disseminar a 

metodologia no país, em parte pelo grande desafio de estruturar o SUS. Quando a 

responsabilidade do desenvolvimento dessa metodologia foi transferida para a 

ANVISA, nos anos 2000, foi que a acreditação teve algum avanço do país. 
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Com o intuito de sistematizar a informação dos artigos, os dados extraídos dos 

estudos foram compilados de forma descritiva (Quadro 6). 

A seleção final foi composta por 11 estudos, sendo a maioria desenvolvida na 

América Latina (72%), distribuídos no Brasil (4), na Argentina (2) e em Cuba (2).  Os 

demais estudos encontrados foram: Americanos (2), e Iraniano (1).  

 

Quadro 6 – Estudos localizados na Revisão Integrativa (RI), 71= 11, 2018 

Base/ano Autor / País Título Conteúdo 

BVS  

(2002) 

Traverso et al. 

Argentina 

Aplicación de un programa de 

acreditación en servicios de farmacia 

hospitalarios en Argentina  

 

Desenvolver um programa de 

acreditação para a farmácia hospitalar 

argentina. Aplicar e avaliar os serviços 

através de roteiro orientado por padrões 

e indicadores. 

BVS 

(2004) 

Botta, et al. 

Argentina 

Gestión económica en establecimientos 

asistenciales de la ciudad de Rosario. 

Propuesta de indicadores de calidad 

Avaliar SFH, através de questionário e 

padrão de indicadores de um Programa 

de Acreditação.  

LILACS 

(2004) 

Cipriano, Sonia 

Brasil 

Proposta de um conjunto de indicadores 

para utilização na Farmácia Hospitalar 

com foco na acreditação hospitalar  

Propor um conjunto de indicadores para 

a gestão e monitoramento das atividades 

do SFH com foco na Acreditação.  

BVS 

(2008) 

Craig et al 

EUA 

ASHP national survey of pharmacy 

practice in hospital settings: Prescribing 

and transcribing 

Avaliação (Survey) dos SFH em função 

da Acreditação.  

WEB 

(2008) 

Cuba Venereol 

Cuba 

Calidad en los Servicios Farmacéuticos 

Hospitalarios 

História da qualidade e justificativas de 

implementar a acreditação nos SFH de 

Cuba 

BVS 

(2011) 

Anagnostis, et 

al / EUA 

A National Survey on Hospital 

Formulary Management Processes  

Avaliar se os hospitais membros da 

ASHP estão cumprindo os requisitos da 

acreditação JCI. 

WEB 

(2011) 

Cuba VenereoI, 

et al / Cuba 

Design and evaluation of an accreditation 

system for the hospital pharmaceutical 

services in Cuba 

Avaliação e aplicabilidade do manual de 

Acreditação e do guia de indicadores da 

qualidade dos serviços farmacêuticos 

elaborados neste estudo, através de 

painel de especialistas e método Delfos. 

Scholar 

Google 

(2014) 

Bouças, 

Brasil 

Implicações do processo de Acreditação 

em Serviços de Farmácia de hospitais 

privados sob a Perspectiva da qualidade 

da Assistência farmacêutica: um estudo 

de caso 

Descreve os ganhos e dificuldades dos 

SFH com a implantação da Acreditação  

BVS 

(2016) 

Barati, O et al 

Irã 

Accreditation status of hospital 

pharmacies and their challenges of 

medication management: A case of south 

Iranian largest university 

Estudo quali-quantitativo nos SFH, 

realizado em duas fases. A primeira 

verificava o cumprimento dos padrões 

da Acreditação e a segunda quantificava 

através de método Delfos. 

BVS 

(2018) 

Dos Santos / 

Brasil 

 

Indicadores de avaliação da assistência 

farmacêutica na acreditação hospitalar. 

Propõe 11 indicadores para avaliação da 

assistência farmacêutica em ambiente 

hospitalar, orientado pela qualidade 

BVS Bouças/ Acreditação no âmbito da assistência Analisa o impacto do processo de 
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(2018) Brasil farmacêutica hospitalar: uma abordagem 

qualitativa de seus impactos 

acreditação na assistência farmacêutica 

hospitalar, visando identificar 

evidências de mudanças e melhorias do 

SFH. 

                                               

 

4.1.1 – Evolução dos Critérios nos Manuais Brasileiros   

O primeiro responsável pelo desenvolvimento do programa de Acreditação 

Brasileiro foi o Ministério da Saúde - MS, que ressaltou o estabelecimento prévio de 

padrões a serem atingidos pelos hospitais como condição indispensável para o 

desenvolvimento do programa de acreditação. Estes padrões constituíram o Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar, instrumento específico para avaliar a qualidade 

assistencial destas instituições de forma sistêmica e global (MS, 2002).  Até o ano de 

2002, o MS procurava avaliar a conformidade da Farmácia Hospitalar como serviço, 

contava com 24 critérios para o Nível 1 (conforme definido na metodologia), focando 

na presença do profissional farmacêutico e na infraestrutura do setor (MS, 2002).   

“Nível 1 - O serviço de Farmácia é administrado por profissional 

habilitado; possui um sistema de armazenamento em condições 

adequadas e faz controle de estoque; possui um sistema de 

dispensação de medicamentos aos clientes / pacientes”. (MS/2002) 

 

 O Manual da Anvisa/2006 já apresentou alguma evolução apesar da 

proximidade temporal, diferença de apenas quatro anos com o manual do MS. Este 

manual contava com 55 critérios de avaliação para o SFH e apresentava subdivisão em 

duas seções: a da Assistência Farmacêutica - composta de 33 critérios, e a Gestão de 

Suprimentos - composta de 22 critérios. Os critérios do Manual do MS foram 

absorvidos por ele em sua totalidade. A evolução deste manual consiste em nova 

orientação, na qual os critérios abandonam apenas o foco em infra-estrutura (física e 

recursos humanos) do serviço para incluir questões mais abrangentes como o 

Gerenciamento de processos e a orientação para segurança. 

Observa-se que em países como Argentina (Botta, 2004), Cuba (Cuba Venerol, 

2011) e Irã (Barati, 2016), a complexidade das atividades incluídas nos processos de 

avaliação da Farmácia Hospitalar foi crescente. O mesmo comportamento foi descrito 

por Schiesari (1999) em relação aos manuais da JCAHO, nos EUA, iniciando com 

padrões mínimos na década de 60 e evoluindo para os padrões ótimos na década de 

1970.  
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Essa evolução também aconteceu nos manuais brasileiros que, a partir de 2006, 

já possuíam 55 critérios de avaliação, começavam a incluir a cultura de segurança da 

organização, considerando a relação entre estruturas e processos e propondo uma 

avaliação sistêmica (Anvisa, 2006).  

“Nível 1 - Seção da Assistência Farmacêutica - Atende aos requisitos 

formais, técnicos e de estrutura para a sua atividade, dispõe de 

responsável técnico habilitado para a condução do serviço; identifica 

riscos específicos e os gerencia com foco na segurança.”. 

(ANVISA/2006) 

“Nível 1 - Seção de Gestão de Suprimentos - Atende aos requisitos 

formais, técnicos e de estrutura para a sua atividade conforme 

legislação correspondente; dispõe de responsável habilitado e/ou 

capacitado para a identificação dos riscos específicos e os gerencia 

com foco condução do serviço na segurança.” (ANVISA/2006) 

 

Por sua vez, os critérios do manual da ANVISA foram absorvidos pelo da ONA 

passando a possuir 68 critérios de avaliação. Esta manteve as duas subdivisões, a 

Assistência Farmacêutica e Gestão de Suprimentos. A Figura 11 apresenta esta 

evolução. 

 

 

Figura 11 – Critérios de Avaliação por tipo de Manual 

Fonte: elaboração própria 

Legenda:  AF- Assistência Farmacêutica   GS- Gestão de Suprimentos 

 

Foi possível observar o crescimento da complexidade da avaliação dos SFH, 

agora com 68 critérios de avaliação no manual da ONA de 2014, onde se incluem 

questões como a atuação clínica do farmacêutico e a responsabilidade do serviço de 

farmácia hospitalar pelos resultados da terapia do usuário (ONA, 2014). 

Nível 1 - Seção de Assistência Farmacêutica - Conjunto de ações 

voltadas para assegurar o desenvolvimento de práticas clínico-

assistenciais e o uso racional de medicamentos compreendendo: 

padronização, planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição, 

dispensação, controle de qualidade, acompanhamento da eficácia 

terapêutica e utilização dos medicamentos, obtenção e difusão de 

informações sobre medicamentos e a educação permanente dos 

profissionais de saúde e do paciente. (ONA/2014) 
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Nível 1 - Seção de Gestão de Suprimentos - Planeja, qualifica e 

controla os recursos entrantes na organização, necessários para 

execução dos processos, de forma eficiente, atendendo aos objetivos 

operacionais. (ONA/2014) 

 

A partir da análise dos três manuais foi possível identificar 147 critérios (totais) 

para os SFH contemplando as seções da Assistência Farmacêutica e a da Gestão de 

Suprimentos.  

A Figura 12 mostra a evolução quantitativa dos critérios presentes nos manuais 

selecionados. 
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Figura 12 – Evolução quantitativa dos Critérios por Manual  

                                                              Fonte:autoria própria 

Legenda: 

MS/2002 - critérios presentes no manual do Ministério da Saúve, versão 2002 

ANVISA/2006 - critérios presentes no manual da ANVISA, versão 2006 

ONA/2014 - critérios presentes no manual da ONA, versão 2014 

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos critérios por nível de avaliação, bem 

como a numeração adotada nesta pesquisa para cada manual. A descrição de cada 

critério vinculada a sua numeração se encontra no APÊNDICE II para consulta. 

Tabela 1 – Critérios presentes nos manuais de Acreditação (por seção) 

Critérios Seção Manual No Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 

01 a 24 MS (sem divisão) 24 12 8 4 

25 a 57 ANVISA (AF) 33 18 9 6 

105 a 126 ANVISA (GF) 22 7 8 7 

58 a 104 ONA (AF) 47 33 8 6 

127 a 147 ONA (GS) 21 13 2 6 

 Total 147 83 35 29 
 

Legenda:   

MS - Manual Ministério da Saúde (sem divisão por seção)    
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AF - Seção da Assistência Farmacêutica  

GS - Seção da Gestão de Suprimentos 

 

A Figura 13 apresenta a distribuição dos critérios pelos 3 níveis de avaliação, 

segundo a acreditação brasileira (nível 1, 2 e 3), onde o eixo Y corresponde a 

quantidade de critérios de cada nível. Em todos os manuais, as ações de nível 1 

possuem uma maior quantidade de critérios de avaliação, seja na seção da assistência 

farmacêutica ou na gestão de suprimentos. 
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Figura 13 – Distribuição dos critérios por nível de avaliação 

Legenda:   

MS- Manual do Ministério da Saúde (2002) 

AF ANVISA- Manual da ANVISA (2006) seção da Assistência Farmacêutica    

GS ANVISA- Manual da ANVISA (2006) seção da Gestão de Suprimentos 

AF ONA- Manual da ONA (2014) seção da Assistência Farmacêutica    

GS ONA- Manual da ONA (2014) seção da Gestão de Suprimentos 

 

Esta distribuição é compatível com a metodologia da Acreditação, onde os 

critérios de nível 1 possuem como princípio orientador a segurança, devendo garantir as 

ações mínimas de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo os 

aspectos estruturais e assistenciais, sendo assim necessários um número maior de 

critérios para contemplar este nível. 

4.1.2 – Classificação dos Critérios nos Manuais Brasileiros 

Para subsidiar a análise qualitativa dos critérios de avaliação dos serviços de 

farmácia presentes nos Manuais Brasieiros de Acreditação Hospitalar (MBAH), fez-se 

necessária a classificação destes critérios por atividade conforme descrito na 

metodologia.  

O Quadro 7, elenca as atividades definidas por cada publicação, facilitando a 

classificação de cada critério.  
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A Sbrafh (2017) ressalta que: “A provisão de produtos e serviços deve 

ser compreendida como meio (atividade de apoio), sendo a finalidade 

máxima do exercício de sua prática o resultado da assistência prestada 

aos pacientes (atividade assistencial). Garantindo medicamentos 

seguros e necessários, quando estes são requeridos, visando sempre a 

efetividade da farmacoterapia e terapêutica geral, voltando-se também 

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

aprimoramento profissional”. 

 

Neste estudo, considerando o Quadro 7, adotou-se a terminologia e classificação 

das atividades em:  atividade de apoio e atividade assistencial. 

 

Quadro 7 – Classificação das atividades dos SFH (Assistenciais e Apoio) 
Fonte: autoria própria 

 

Com o propósito de classificação, todos os critérios presentes nos manuais 

selecionados nesta revisão [MS(2002), ANVISA(2006), ONA(2014)], foram listados 

(APÊNDICE II) e classificados (APÊNDICE III) segundo a terminologia adotada 

neste estudo (atividade de apoio e atividade assistencial).  

Isto possibilitou calcular e analisar a quantidade de critérios por manual 

selecionado. As Figuras 14 e 15 demonstram o comportamento de cada atividade, 
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sendo que o eixo Y representa a percentagem dos critérios contendo atividades de 

Apoio (Figura 14) e critérios contendo atividades Assistenciais (Figura 15). 

 

19 48 42

79%

71%
65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

10

20

30

40

50

60

MS Fcia ANVISA ONA

Critérios de Apoio totais  

Critérios de Apoio %

 
Figura 14 – Critérios das Atividades de Apoio dos MBAH.    

Fonte: próprio autor 

Legenda: 

MBAH – Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar 

MS Fcia- Critérios de Apoio presentes no MBAH do Ministério da Saúde(2002) 

ANVISA – Critérios de Apoio presentes no MBAH da ANVISA (2006) 

ONA – Critérios de Apoio presentes no MBAH da ONA (2014) 

 

 

Na análise da Figura 14, é possível observar o decréscimo das atividades de 

apoio, nos manuais selecionados.  Em contrapartida, percebe-se o aumento da 

quantidade de critérios com atividades assistenciais (Figura 15) a cada nova edição 

publicada.  
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Figura 15 – Critérios das Atividades Assistenciais dos MBAH 

Fonte: próprio autor 

 

Legenda: 

MBAH – Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar 

MS Fcia- Critérios de Apoio presentes no MBAH do Ministério da Saúde(2002) 

ANVISA – Critérios de Apoio presentes no MBAH da ANVISA (2006) 

ONA – Critérios de Apoio presentes no MBAH da ONA (2014) 

 

Para possibilitar discussão futura foi realizada análise dos manuais, conforme 
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Tabela 2 que apresenta o número de critérios, considerando a subdivisão por seção (AF 

e GS).  

 

Tabela 2 - Classificação das Atividades por seção dos MBAH 

  Apoio (A) % Assistenciais (AS) % 

MS Fcia 19 79 5 21 

ANVISA (AF) 26 79 7 21 

ONA (AF) 23 49 24 51 

ANVISA (GS) 22 100 0 0 

ONA (GS) 19 100 0 0 

Total critérios 109 * 36 * 
                      

Legenda:   

MS- Manual do Ministério da Saúde (2002) 

AF ANVISA- Manual da ANVISA (2006) seção da Assistência Farmacêutica    

GS ANVISA- Manual da ANVISA (2006) seção da Gestão de Suprimentos 

AF ONA- Manual da ONA (2014) seção da Assistência Farmacêutica    

GS ONA- Manual da ONA (2014) seção da Gestão de Suprimentos 

 

O manual do MS (2002) não possuía subdivisão do serviço de FH e seus 

critérios de orientação se concentravam em atividades de apoio (A=19: AS=5). Os 

manuais da ANVISA (2006) e ONA (2014) possuem estrutura interna semelhante, uma 

vez que possuem uma subdivisão do serviço de FH em duas seções, a Seção da 

Assistencia Farmacêutica (AF) e Seção da Gestão de Suprimentos (GS). 

Foi possível perceber que a mudança do foco das atividades ocorreu 

gradativamente e se acentuou no último manual selecionado (ONA). Vale ressaltar que 

o total de critérios classificados como atividades de apoio se mantêm próximo na seção 

da Assistência Farmacêutica, ANVISA (A=26) e ONA (A=23).  O mesmo acontece 

quando se compara a seção da Gestão de Suprimentos nos manuais ANVISA (A=22) e 

ONA (A=19). Isso pode demonstrar uma maturidade de avaliação onde os critérios de 

apoio selecionados podem ser suficientes para verificar a qualidade neste tipo de 

atividade. 

Em contapartida, foi obsevado grande aumento dos critérios assistenciais da 

seção da Assistência Farmacêutica da ANVISA (AS=7) e da ONA (AS=24), 

representando um crescimento importante (21% para 51%) na avaliação da Assistência 

Farmacêutica hospitalar, fortalecendo as ações centradas na segurança dos pacientes.  

.  
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4.2 – CONSTRUÇÃO DO MODELO LÓGICO  

 

Para facilitar a construção do ML, foi elaborado um esquema simplificado a 

partir do ML conceitual. Assim, o Serviço de Farmácia Hospitalar, atendendo a 

metodologia, foi dividido em duas grandes células operacionais: a célula da Assistência 

Farmacêutica e a célula da Gestão de Suprimentos. A Figura 16 demonstra a lógica da 

avaliação dos SFH pela Acreditação.  

Segundo a acreditação, a seção da Assistência Farmacêutica está contida na 

Dimensão de Atenção ao Paciente. Já a seção de Gestão de Suprimentos, se encontra 

dentro da Dimensão de Gestão e Liderança.  Inserido em cada seção, se encontram 

agrupados os procedimentos com características e fundamentos semelhantes e que 

possuem afinidades entre si (ONA, 2014). Embora a divisão em células operacionais 

seja uma forma estratégica de organizar o modelo lógico, cabe ressaltar o caráter inter-

relacional dos componentes. 

 

 

Figura 16 – Farmácia Hospitalar – Lógica da Acreditação 

Fonte: Autoria própria 

 

O Modelo Lógico (ML) foi construído e apresentado nas páginas seguintes. Nele se 

encontram dispostas as seções da AF que traz seus desdobramentos nas células 

operacionais por atividades de apoio e atividades assistenciais, bem como a seção da 

GS em seu desdobramento na célula operacional da gestão de estoque. 

 

4.2.1 – Seção da Assistência Farmacêutica  
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A primeira parte do ML se refere à Assistência Farmacêutica - AF. Pela 

metodologia da acreditação, avalia-se a assistência farmacêutica orientada pelo 

cumprimento do padrão: Uso seguro e racional de medicamentos (ONA, 2014). 

A AF foi dividida em duas células operacionais, uma com atividades 

assistenciais e outra com atividades de apoio. Cada célula se apoia pelo desdobramento 

das atividades conforme os componentes técnicos. 

A Célula de atividades Assistenciais é composta pelos componentes técnicos 

ligados às atividades voltadas para a continuidade de cuidados e segurança do paciente. 

Assim a célula de atividades assistenciais foi dividida em: 

• Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica 

• Dispensação e Seguimento farmacoterapêutico 

• Farmacovigilância e tecnovigilância 

• Informação sobre medicamentos 

Já a célula de atividades de apoio é composta por atividades que possibilitam a 

execussão das atividades assistenciais e devem apoiar o serviço na garantia do uso 

seguro e racional de medicamentos; 

• Gestão 

• Seleção 

• Farmacotécnica  

• Ensino e pesquisa 

 

4.2.2 – Seção da Gestão de Suprimentos 

A segunda parte do modelo lógico refere-se à Gestão de Suprimentos. A revisão 

das atividades da gestão de suprimentos está apoiada nas propostas do manual da ONA, 

que a definem como: Planeja, qualifica e controla os recursos entrantes na organização, 

necessários para a execução dos processos, de forma eficiente, atendendo aos objetivos 

operacionais (ONA, 2014).  

Esta parte refere-se à execução do processo logístico e com segurança, e está 

dividida nas células operacionais de; 

• Gestão de estoques e,  

• Gestão de fornecedores   

 

O Modelo Lógico (ML) dos Serviços de Farmácia Hospitalar (SFH) foi dividido 

em 3 partes para facilitar a visualização. A sequência apresenta: o Modelo Lógico da 



69 

 

  

Seção da Assistência Farmacêutica - Atividades de Apoio (Quadro 8); o Modelo Lógico 

da Seção da Assistência Farmacêutica - Atividades Assistenciais (Quadro 9); e o 

Modelo Lógico da Seção da Gestão de Suprimentos (Quadro 10). 

A partir do Modelo Lógico proposto neste estudo, os critérios presentes nos 

manuais de avaliação segundo a acreditação, foram submetidos e selecionados para a 

construção do intrumento.  



 

  

 

 

 
Quadro 8 – Modelo Lógico dos Serviços de Farmácia Hospitalar – Seção da Assistência Farmacêutica /Atividades de Apoio 

 
Componente 

Técnico  Objetivo  Atividades de Apoio  Produtos  Resultados   Indicadores 

           
Gestão 

 
 Recursos Humanos 

(RH) dimensionados                               

 
Responsável legal e profissionais 

dimensionados de acordo com a 

atividade      

 
 RH dimensionado                                                                            

 
Relação de 

funcionários/leitos 

confortável, compatível com 

o recomendado 

 
 * Indicador de turn over                           

* Abscenteísmo 

  
          

  
 

Infraestrutura adequada 
 

* Infraestrutura adequada ao perfil      

* Serviço Legalizado                                                                     

 
Áreas adequadas, 

segregadas  

e que atendem aos requisitos 

legais e o tipo de atividade 

 
Licenças atualizadas (VISA, 

Certificado de Regularidade 

Técnica) 

 
* número de itens em 

desacordo  

  
          

  
 
*Gestão de Processos             

*Gestão de Risco              

*Gestão de Resíduos 

 
Padronizar processos e 

informações.  

 
Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs) elaborados, 

disponíveis e divulgados   

 
 Medição sitemática de 

resultados 

 
* Itens de verificação de 

processos chaves                                 

* Acompanhamento das 

metas estabelecidas            

Seleção 
 
*Selecionar os 

medicamentos 

essenciais ajustados 

ao perfil 

 
*Definir os medicamentos com 

base no perfil assistencial da 

instituição                                                       

*Garantir acesso à terapia                 

*Melhor relação custo 

efetividade da terapia      

 
* Lista atualizada de 

produtos padronizados 

disponível aos prescritores                                              

* Definição de Comissão  

de Farmácia e Terapêutica 

(CFT)      

 
* Substituição de 

medicamentos por similares 

padronizados nas prescrições 

da unidade.                

*Calendário anual de 

reuniões da CFT  

 
* % medicamentos não 

padronizados nas 

prescrições          

* % de substituições 

efetuadas                                  

*% inclusão e exclusão na 

padronização / ano                

*Número de reuniões da 

CFT/ano                                

Farmacotécni

ca 

 
*Qualidade  

de fabricação 

 
* Produzir itens com qualidade              

* Processos seguros 

 
* Protocolo de produção                

* Controle qualidade 

produção                                  

*Garantia de rastreabilidade 

 
Produtos fracionados e 

identificados de acordo com 

RDC 67             

 
* Número de produtos 

fracionados                                  

* Número de perdas  

 * Número de erros            

Ensino/ 

Pesquisa 

 
*Capacitar a equipe 

 
* Treinar a equipe 

 
* Equipe habilitada 

 
* Maior participação no 

serviço 

 
* Participação em 

congressos                       

* Treinamento hora/ 

homem 

 



 

  

 

 

 

Quadro 9 – Modelo Lógico dos Serviços de Farmácia Hospitalar – Seção da Assistência Farmacêutica /Atividades Assistenciais 

             

Componente Técnico 
 

Objetivo 
 

Atividades Clínicas 
 

Produtos 
 

Resultados  
 

Indicadores 
           

Farmacia Clínica e 

Atenção 

farmacêutica          

 
Promoção do uso racional 

e seguro de 

medicamentos                    

 
 * Desenvolver e 

implantar Formulário 

acompanhamento                

* Confecção de plano 

terapêutico para cada 

paciente com o devido 

registro                                            

 
* Rotina sistemática de 

avaliação da prescrição                                     

* Registro deintervenções                    

* Produção de guias e 

manuais (diluição, 

protocolos).             

 
* Evidência de 

melhoria de 

resultado clínico                                                  

* Processo de 

cuidado 

multiprofissional                              

 
* Número de prescrições 

avaliadas                                   

* Quantidade de 

intervenções                    

* Classificação por tipo de 

intervenções                                    

* Taxa de adesão                                                           
           

Dispensação e 

Seguimento Farmaco 

terapêutico          

 
 Contribuir para a 

continuidade do cuidado         

 
* Garantir a dispensação 

segura                     

* Assegurar adesão ao 

tratamento 

 
* Eliminar Transcrição                   

* Reconciliação e registro                        

 
* Registro 

Sistemático dos 

medicamentos no 

formulário 

específico                                 

 
* % erros dispensação                  

* % medicamentos 

reconciliados                    

* % devolução                 

* % transcrição 
           

Farmacovigilância   

e Tecnovigilância         

 
* Contribuir com a 

Política Nacional de 

Notificação (ANVISA)                

* Mitigação de erros de 

medicamentos              

 * Contribuir com o 

processo de seleção 

 
* Definir sistema de 

detecção de problemas 

relacionados à 

medicamentos 

* Definir Sistema e 

tratativa de notificação 

(passiva, ativa, queixa 

técnica)  

 
* Processo de notificação 

implantado             

* Equipe Treinada 

 
 * Acompanhar 

queixa técnica                             

* Acompanhar 

RAM (Reação 

Adversa a 

medicamentos)                       

* Realizar busca 

ativa de RAM  

 
* % de queixas técnicas 

finalizadas                     

* % RAM detectadas e 

classificadas (tipo, quase 

falhas)               

* Número de Problemas 

relacionados a 

medicamentos (PRM) 

detectados 

           
Informação sobre 

medicamentos 

 

Promover acesso 

continuado à informação 

atualizada sobre 

medicamentos 

 

Definir processo de 

auxílio a dúvidas de 

profissionais sobre 

medicamentos  

 

* Produção de material 

(Guias e informes).                          

* Parametrizar prescrição 

eletrônica                                

* Treinar equipe 

 

* Equipe treinada          

* Integração da 

equipe 

multiprofissional  

 

* Número informações 

solicitadas x respondidas                     

* Número de produtos 

produzidos e divulgados 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Quadro 10 – Modelo Lógico dos Serviços de Farmácia Hospitalar – Gestão de Suprimentos 

 
 

Componente 

Técnico  Objetivo  Atividades de Apoio  Produtos  Resultados   Indicadores 
           

Logística  
 

Gestão  

eficiente  

de estoques e  

sub estoques                          

 
Aquisição: Planejamento da 

Aquisição de insumos   

 
 Cronograma de aquisições 

conforme perfil da instituição 

(compra, licitação).                                                  

 
* Garantia de insumos 

(abastecimento)            

 * Plano de contingência (itens 

em falta.)                                                                                                

 
* Giro de Estoque                           

* % de compra de emergência                

* % Faltas justificadas x não 

justificadas 

  
 

  
        

  
 

  

 
Recebimento: conferência de 

insumos respeitando a estrutura 

e o consumo                                           

 
* Cronograma de recebimento                 

* Checklist de recebimento                                                                                     

 
Produtos recebidos em 

conformidade (quantidade e 

qualidade) 

 
% itens conformes (prazo, 

quantidade, marca, validade, 

integridade) 

  
 

  
        

      

Armazenamento eficiente                                        
 

* Definição do padrão de 

armazenamento             

* Registro e controle de validade  

 
Armazenamento eficiente 

(priorizar consumo por 

validade, endereçamento, 

classificação) 

 
% classificação das perdas 

(avarias e validade) 

             

      

Distibuição: para estoques e sub 

estoques (Almoxarifado, 

Farmácia central, estoques 

satélites, carrinhos de parada) 

 
* Definição da carga por estoque               

 * Definição do Sistema de 

distribuição (reposição vinculada a 

prescrição médica, por 

ressuprimento).                                                                            

 
* Sistema de distribuição que 

diminua o desperdício e 

assegure a administração                      

 * Sistema de baixa (digitação, 

código de barras)   

 
* Diferenças de ajustes por 

estoque (acertos entre estoque 

real x sistema).                        

             

      

  Controle de estoque                        
 

* Sistemas de contagens rotativas                        

* Baixa diferenças de estoques                         

* Sistema seguro de medicamentos  

sob legislação especial 

 
* Diminuição de erro           

* Poucas perdas e desvios de 

insumos              

 
* % Acuracidade de estoque 

(inventários)    

* Custo da perda e desvio de 

insumo 

   

         

   

Gestão de 

Fornecedores                 

 
Qualificar fornecedores 

estratégicos 

 
Definir calendário anual de visitas 

técnicas 

 
Garantia de segurança e 

capacidade de fornecimento 

 
* Grau de conformidade  

durante visita técnica. 

            

  

 Construção de 

planos de 

contingência   

 

* Garantir acesso aos 

medicamentos essenciais               

 * Manter o setor em operação 

 

Pactuar alternativas para 

tratamentos em falta ou 

medicamentos não padronizados  

 
* Substituição de terapia             

* Definição de Indicadores de 

processos 

 
* % horários sem tratamento                  

* % substituição de Não padrão                       

* % prazo entrega de Não 

Padrão 
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4.3 - CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Após a seleção dos manuais de acreditação, 147 critérios foram identificados, dos quais, 

83 (56,5%) foram incluídos por serem critérios de nível 1, como definido na metodologia. Os 

critérios incluídos foram tratados segundo semelhança de conteúdo, eliminando 36 critérios 

com repetição. Ao final da tratativa restaram 47 critérios pré-selecionados que foram 

submetidos ao ML resultando em 29 critérios (APÊNDICE III) selecionados para a construção 

do instrumento conforme Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Processo de Seleção dos critérios (Fonte: autoria própria) 

 

A submissão ao ML dos 47 critérios pré-selecionados merece alguns apontamentos. 

Através da revisão integrativa percebeu-se uma evolução dos critérios ao longo dos anos. 

Percebeu-se também um crescimento dos critérios assistenciais nos últimos manuais 

publicados. Diante deste contexto globalizado, alguns padrões de orientação vêm sendo 

substituídos na avaliação da FH, alinhado às publicações externas (internacionais) sugerindo 

que os serviços de saúde brasileiros vêm acompanhando esta evolução. Apesar desta tendência, 

para efeito da seleção deste instrumento, alguns critérios foram mantidos no roteiro proposto 

por entender que essa lógica de avaliação não contempla todos os hospitais do país. Alguns 

critérios orientados por padrões mais “básicos”, como por exemplo: estrutura física, presença 

do profissional regulamentado, certidão de regularidade, e outros, foram mantidos no 

Revisão 

Literatura 
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instrumento de forma a construir um roteiro de auto-avaliação que realmente norteasse o gestor 

brasileiro e conferisse qualidade ao serviço, independente de foco na certificação. 

A Figura 18, demostra o fluxograma que contempla as etapas para a seleção do 

conteúdo dos critérios orientado pelas ações prioritárias dos SFH e submetido ao ML 

elaborado. 

 

 

Figura 18 – Fluxograma de construção do Instrumento/Roteiro  

Fonte: autoria própria 

 

Depois da etapa de conteúdo, passou-se à etapa de estrutaração do instrumento e pré-

teste (etapa V). 

Para a estruturação os itens foram agrupados e codificados pela atividade vinculada no 

modelo lógico. Houve também a preocupação de assegurar que todos os critérios tratados no 

instrumento fossem relevantes e atuais de forma a manter o interesse e adesão do respondente 

durante o pré-teste de instrumento. 

Após ser estruturado e organizado, o instrumento provavelmente ainda contempla mais 

itens do que ele necessariamente apresentará em seu formato final. Sendo assim, esse 

instrumento precisa ser testado quanto à hipótese de que os itens escolhidos representam e/ou 

contemplam adequadamente os domínios do constructo desejado. Para tal, o instrumento 

proposto contendo os 29 critérios selecionados foi pré-testado na amostra selecionada. 

 

4.4– CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os questionários foram aplicados no mês de outubro de 2018, tendo sido devolvidos 

através de entrevista presencial nas unidades selecionadas. Assim, todos os instrumentos (n=4) 
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foram completamente respondidos. Os participantes foram orientados a responder o 

questionário com base no seu próprio conhecimento. As dúvidas geradas no momento da 

entrevista, foram contabilizadas na avaliação do instrumento, seguido do auxílio da 

pesquisadora após o devido registro, de forma a contribuir para o aprimoramento da 

ferramenta.  O entendimento dos critérios, abordados no roteiro, nortearão a discussão dos 

resultados. 

A amostra da presente pesquisa foi delimitada a partir da população das instituições 

hospitalares do Município de Niterói (n=4). Como descrito na metodologia, buscou-se 

estratificar a população alvo para obter maior representatividade na amostra final.  

A amostra final foi composta de quatro hospitais (n=4) de característica geral, na 

maioria de média complexidade (n=3), metade formada por empresas públicas e metade 

privadas e que em sua maioria não eram instituições Acreditadas (n=3).  

Em relação ao número de leitos destas instituições, a distribuição ficou igualitária, 

sendo metade abaixo de 100 leitos e a outra metada acima, como proposto na metodologia. 

O Quadro 11, reúne as características de cada instituição participante, tendo sido as 

informações retiradas do cabeçalho do instrumento de auto-avaliação durante o pré-teste de 

instrumento. 

Quadro 11 – Caracterização das Instiuições Hospitalares selecionadas 

Características  

Hospital A 

(HA) 

Hospital B 

(HB) 

Hospital C 

(HC) 

Hospital D 

(HD) 

Natureza da Empresa  Pública      Pública Privada Privada       

Tipo de Unidade Geral       Geral Geral Geral       

Complexidade   Média Média/alta Média Alta 

N.o Farmacêuticos  1 9 1 12 

N.o Leitos  20 leitos 249 leitos 85 leitos  328 leitos 

Relação  

farmacêutico/leito  (1/20) = 0,05 (9/249) = 0,04 (1/85) = 0,01 (12/328) = 0,04 

Farmácia - Horário 

Funcionamento  Diurno  24 hs Diurno 24 hs 

Hospital possui 

alguma Acreditação?     não não não sim 

 

 

4.4.1- Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa  

 

A pesquisa foi dirigida aos gestores farmacêuticos, coordenadores dos serviços de 

farmácia hospitalar da amostra estudada. O Quadro 12 apresenta suas características. 
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Quadro 12 – Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa, Niterói, N=4 

Características  

Gestor A 

(GA) 

Gestor B 

(GB) 

 Gestor C 

(GC) 

Gestor D 

(GD) 

Sexo do Gestor (*) Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade Gestor (*) 37 43 33 31 

Formação do Gestor  PG.FC (1) Graduação  PG.L (2) PG.FC (1) 

Tempo na instituição 3 anos 2 anos 4 meses 3 anos (3) 

Contato com acreditação Nenhum (4) Pouco (5) Participou (6)  Participou (7) 

Tempo resposta 35 min 25 min 25min 25 min 
 

 
Legenda: 

(*)         Variável retirada do TCLE 

(1) Pós-Graduação em Farmácia Clínica (PG.FC) 

(2) Pós-Graduação em Logística (PG.L) 

(3) Gestor D tem 3 anos na instituição, mas apenas 4 meses na gestão 

(4) Não sabia o que era 

(5) Informou que o setor de qualidade quer implantar na instituição 

(6) Participou de ONA e JCI 

(7) Participou de ONA e Canadense (Qmentun) 

 

A idade média dos gestores foi 36 anos e a maioria (n=3) estava na instituição a mais de 

dois anos (Quadro 12). Quanto ao cargo de coordenador de serviço, os gestores GA (3 anos) e 

GB (2 anos) ocupam o cargo de gestão desde que entraram para a instituição. O gestor GC 

havia sido contratado recentemente, estando na instituição e na gestão há apenas 4 meses. O 

gestor GD, apesar de estar na instituição há 3 anos informou que era farmacêutico clínico, mas 

havia sido promovido para a gestão há 4 meses. 

Em relação ao serviço de farmácia, as instituições se mostraram heterogênias. As duas 

unidades maiores (acima de 100 leitos) prestavam Assistência Farmacêutica 24 horas (HB e 

HD), enquanto as outras duas (abaixo de 100 leitos) funcionavam apenas em horário 

administrativo (HA e HC).  

Em relação ao número de farmacêuticos, as instituições apresentaram novamente uma 

segmentação. As unidades maiores (HB e HD) possuíam mais profissionais farmacêuticos 

(HB=9; HD=12) do que as unidades menores (HA e HC) que possuíam apenas um farmaêutico 

na instituição que era o próprio gestor. Na amostra estudada, os resultados da relação 

farmacêutico/leito foram respectivamente: Hospital A = 0,05 (1/20); Hospital B = 0,04 (3/83); 

Hospital C = 0,01 (1/85) e Hospital D = 0,04 (3/82). 

Com relação à formação técnica, a maioria (n=3) dos gestores possuía alguma 

especialização, sendo a Pós-Graduação em Farmácia Clínica a mais frequente (n=2), seguida da 

Pós-Graduação em Lógistica (n=1) e um gestor declarou ter apenas a graduação (Farmacêutico 

Generalista). 



77 

 

  

Em relação ao contato do profissional com a Acreditação, apenas metade dos gestores 

(GC e GD) conhecia esta metodologia, um profissional (GB) informou que o setor da qualidade 

estava trabalhando para implementá-la e o último (GA) não tinha conhecimento sobre este 

processo. 

O tempo de reposta médio ao roteiro proposto foi de 26 minutos. O tempo destinado à 

entrevista com o farmacêutico e aplicação do questionário, ambos para avaliação do processo e 

do instrumento, não foi contabilizado.  

 

4.5– PRÉ-TESTE DE INSTRUMENTO 

 

  O instrumento foi avaliado segundo 3 dimensões: o grau de conformidade, o grau de 

utilidade e o grau de compreensão aos critérios propostos pelo roteiro. 

            4.5.1 – Grau de Conformidade do Serviço 

Apesar desta pesquisa não ter fins de diagnóstico, optou-se por simular uma avaliação 

real com os entrevistados para teste da ferramenta. 

Foram contabilizadas as respostas desta dimensão, de forma a verificar se o instrumento 

proposto era capaz de indicar níveis diferentes de serviço e de fato fornecer ao farmacêutico 

coordenador um mapeamento a fim de auxiliá-lo na avaliação e gestão da farmácia hospitalar. 

A Figura 19, demonstra o número de critérios atendidos por cada unidade entrevistada. 
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Figura 19 – Grau de Conformidade dos SFH 

Fonte: própria autora 

 

Percebe-se que, dos 29 critérios propostos pelo instrumento, o Hospital D atingiu o 

maior número de critérios (n=20) e teve o maior grau de conformidade (GCS =68,97) dos 

serviços, seguido pelo Hospital B (n=14 critérios) com grau de conformidade de GCS=48,28%. 

Depois vem o Hospital C (GCS=41,38%) e por último o Hospital A (GCS=27,59%). 
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Apesar do Hospital D ser o único acreditado, o gestor informou que devido às recentes 

sucessões de coordenadores, muitas atividades se perderam e que ele estava no momento de 

revisão de seus processos. Já o hospital B informou que o setor de qualidade estava trabalhando 

para tentar a certificação. Estas duas unidades possuem uma relação número de farmacêuticos 

por leito próximas (hospital B =3/83; hospital D=3/82). 

Considerando o Modelo Lógico (ML) de avaliação dos SFH, cada critério proposto pelo 

instrumento está vinculado a uma atividade da acreditação hospitalar. Assim, cada um dos 29 

critérios do instrumento está codificado e vinculado a uma das 8 atividades descritas no ML. 

Esta codificação possibilitará o diagnóstico e análises em  trabalhos futuros sobre como estes 

serviços concentram suas atividades. As 8 (oito) atividades contempladas no instrumento são: 

Gestão de Recursos Humanos (G.RH); Gestão de Processos (G.P); Gestão de Infra-estrutura 

(G.I); Seleção (SEL); Farmacovigilância e tecnovigilância (FV); Gestão de Fornecedores 

(G.FO) e Gestão de Estoque (G.ES). 

A Tabela 3 apresenta o grau de conformidade médio (GCM) , obtido na entrevista aos 

gestores, a fim de verificar as principais atividades desenvolvidas pelos SFH da amostra 

estudada.  

Tabela 3 – Grau de Conformidade Médio por atividade dos SFH   

Atividades   No Critérios no 

Instrumento 

GCM 

(%)  

Gestão Estoque 

 

1 75 

Gestão Processos 7 67,86 

Seleção 1 50 

Segurança 5 50 

Gestão RH 1 50 

Farmácia Clínica 8 40,62 

Gestão Infraestrutura 2 37,5 

Gestão Fornecedores 2 37,5 

Educação 1 25 

Farmacovigilância 1 25 

 

 

Os critérios com maior grau de conformidade médio (GCM) foram os relativos à gestão 

de estoques (75%) e gestão de processos (67,86%), seguidos da gestão de recursos humanos 

(50%), seleção de medicamentos (50%) e segurança (50%).  
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As atividades de farmácia clínica (40,62%) representaram uma fatia importante dada a 

recente consolidação da atividade através da publicação da resolução que reconhece esta 

atribuição (Res 585/2013). A gestão de infra-estrutura (37,5%) e a gestão de fornecedores 

(37,5%) ficaram empatadas, assim como as atividades de educação (25%) e farmacovigilância 

(25%). 

Os resultados sugerem que o instrumento seja capaz de mensurar as diferenças entre as 

unidades podendo assim contribuir para a auto-avaliação dos serviços. 

 

           4.5.2 – Grau de Utilidade  

Esta análise visou identificar a percepção dos entrevistados quanto à utilidade do 

critério, ou seja, o grau de auxílio deste na gestão. Representa quanto cada Farmacêutico 

acredita que o referido critério contribua para a gestão serviço. Nesta dimensão buscou-se 

verificar se ações consideradas importantes pelos manuais de acreditação são igualmente 

percebidas como importantes para o gestor. 

O quadro completo com os resultados da dimensão 2 (utilidade do instrumento) se 

encontra no APÊNDICE VIII. 

Dos 29 critérios avaliados nesta segunda dimensão, 28 foram considerados úteis pelos 

quatro farmacêuticos entrevistados. Um critério foi considerado útil por três gestores. O gestor 

discordante (B) relatou o motivo, segundo experiência pessoal na unidade na qual está lotado, 

cuja explicação está a seguir.  

A proposição discordante foi: “Registra as intervenções farmacêuticas em 

prontuário para assegurar a continuidade de cuidados?”.  O farmacêutico do Hospital B 

respondeu que atende a este critério, contudo acrescentou que: 

(fala 23) “ A gente registra mas os médicos não seguem as orientações dos 

farmacêuticos.” (Gestor B) 

 

Tabela 4 – Grau de Utilidade dos critérios propostos, N=29, 2018 

 

Farmacêuticos Critérios 

Considerados úteis 

GU 

individual 

A 29 100% 

B 28 96,55% 

C 29 100% 

D 29 100% 
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O Grau de Utilidade (GU) do instrumento foi calculado a partir das Fórmulas 4 e 5.  

 

GU(%) = 100% + 96,55% + 100% + 100% /4 = 99,14% 

 

           4.5.3 – Grau de Compreensão 

O Grau de Compreensão refere-se à facilidade de interpretação de cada critério, 

palavras e significados propostos. Testa o conteúdo das proposições e termos, a fim de 

proporcionar o máximo possível de clareza na interpretação do critério proposto.   

O quadro completo com os resultados da dimensão 3 (compreensão do instrumento) se 

encontra no APÊNDICE IX. 

Uma das dificuldades identificadas foi a carência de domínio de alguns profissionais 

frente a conceitos e atualização do conhecimento. A Tabela 5 apresenta o percentual de 

critérios compreendidos durante a aplicação do instrumento. 

 

Tabela 5 – Grau de Compreensão dos critérios do instrumento 

Número de 

Critérios 

Grau de 

Compreensão do 

critério (GC) 

23 100% 

5 75% 

1 50% 

 

Dos 29 critérios (100%) propostos inicialmente pelo roteiro, 23 foram compreendidos 

por todos os indivíduos e seis critérios foram compreendidos parcialmente.  Nenhum critério se 

mostrou incompreensível.  

O Grau de Compreensão (GC) do instrumento foi calculado a partir da Fórmula 3 

 

GC = (23x100) + (5x75) + (1x50) / 29 = 93,96% 

 

O Quadro 13 apresenta os 23 critérios totalmente compreendidos (100%), pelos quatro 

gestores. 
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Quadro 13 – Critérios totalmente compreendidos (n=23) 

N Ref. ML Critério de Avaliação de Serviço 

1 1.1.G.RH Responsável técnico habilitado e profissionais dimensionados com a instituição 

3 1.1.G.P Processos padronizados com documentação disponível e atualizada (Manuais, POPES) 

4 1.1.G.P Controles de guarda e dispensação específicos para itens sob regime de vigilância legal.  

6 1.1.G.P 
Estrutura a cadeia de relações com os outros serviços para a disponibilização dos 

recursos, atendendo as necessidades dos processos. 

7 1.1.G.P 
Estabelece mecanismos e procedimentos para a identificação, rastreabilidade, 

conservação e descarte apropriado de medicamentos. 

8 1.1.G.P 
 Identifica e gerencia o controle de riscos: sanitários (infecções), ambientais, ocupacionais 

(biossegurança) e relacionados à responsabilidade civil 

9 1.1.G.I Possui áreas e equipamentos adequados aos procedimentos existentes na farmácia. 

10 1.1.G.I Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos. 

11 1.1.S Estabelece critérios técnicos e multidisciplinares para padronização de insumos e serviços 

12 1.1.E Assegura suporte técnico e promove a educação permanente dos profissionais de saúde  

15 1.2.FC Avalia tecnicamente as prescrições, de acordo com critérios validados pela prática clínica 

16 1.2.FC Estabelece critérios e procedimentos para uso de medicamentos de alto risco. 

17 1.2.FC Monitora a prática medicamentosa nos processos assistenciais. 

18 1.2.FC 
Registra as intervenções farmacêuticas em prontuário para assegurar a continuidade de 

cuidados  

20 1.2.FC 

Estabelece procedimentos para a administração segura de medicamentos considerando os 

9 Certos (paciente, medicamento, via, dose, hora, registro, indicação, apresentação 

farmacêutica e resposta terapêutica certos) 

21 1.2.Se 
Dispensa medicamentos nos intervalos definidos, assegurando a administração das doses 

no período de intervalo prescrito 

22 1.2.Se Cumpre com as diretrizes da política de identificação do paciente. 

23 1.2.Se Assegura ações interdisciplinares para a prática de reconciliação medicamentosa  

25 1.2.Se Orienta os pacientes e/ou acompanhantes para o uso seguro dos medicamentos 

26 1.2.FV 
Realiza farmacovigilância e tecnovigilância, com sistema de notificação e gerenciamento 

dos eventos adversos 

27 2.1.GF Monitora o desempenho dos fornecedores críticos, alinhado a política institucional. 

28 2.1.GF 
Possui sistema de aquisição que assegure a verificação de existência legal (registro 

sanitário) dos medicamentos e produtos para saúde para a totalidade dos fornecedores. 

29 2.1.G.E 
Possui processos de planejamento e controle da aquisição, recebimento, armazenagem e 

da disponibilização de materiais e suprimentos aos estoques satélites. 

 

Entre os 6 critérios parcialmente compreendidos, 5 (17,2%) obtiveram 75% de 

concordância (3 gestores), e apenas 1 critério (3,4%) foi compreendido por dois gestores 

(50%). Cada um destes grupos será discutido separadamente. 

 

           A) Critérios com 75% de concordância  

Alguns critérios (critérios 2, 5, 13, 14 e 24) obtiveram 75% de concordância.  Esses 

cinco critérios foram considerados parcialmente compreendidos por pelo menos três dos quatro 

getores entrevistados e estavam relacionados às atividades de gestão de processos (n=2), 

farmácia clínica (n=2) e segurança do paciente (n=1). Entre os entrevistados, o gestor C foi o 
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que apresentou mais dúvidas (3 das 5 proposições), apesar de informar conhecer a metodologia 

da acreditação. O Quadro 14 apresenta os resultados para cada critérios. 

 

          Quadro 14 – Critérios com 75% de Grau de Concordância 

Critério Atividade ML Compreende Compreende 

Parcialmente 

Gestor 

Discordante 

2 Gestão Processos 3 1 A 

5 Gestão Processos 3 1 C 

13 Farmácia Clínica 3 1 C 

15 Farmácia Clínica 3 1 C 

24 Segurança 3 1 D 

 

O critério 2 refere-se à; “Gerencia a demanda do serviço com acompanhamento de 

indicadores?". O gestor A, apesar de ter entendido a proposição, avaliou como parcialmente 

compreendido, sugerindo listar os indicadores para facilitar a implementação do roteiro por 

qualquer profissional. O gestor B fez a mesma sugestão quanto aos indicadores apesar de 

afirmar compreender e realizar a atividade. 

(fala 3 e 4) “Acho que deveria estar escrito quais os indicadores seriam 

necessários para gerenciar o serviço”. (Gestor A e B) 

 

 O critério 5 refere-se à; “Identifica as ameaças da Assistência Farmacêutica e 

desenvolve ações para a mitigação e/ou eliminação destas”. Esta proposição causou muitas 

dúvidas e foi substituída logo na primeira entrevista por “Considerando o ciclo da AF, 

identifica os riscos nos processos e desenvolve ações para a diminuição e/ou eliminação 

destes”. A maioria dos gestores entrevistados entendeu a AF como um ciclo, facilitando o 

entendimento do critério. O gestor C foi o único que registrou ser a proposição parcialmente 

compreendida, apesar dos outros 3 farmacêuticos verbalizarem entender parcialmente as 

ameaças e/ou riscos vinculados à Assistência Farmacêutica e sugeriram listar que riscos 

poderiam ser estes. 

(fala 9) “Consigo apenas pensar em dois ou três riscos para o ciclo da 

Assistência Farmacêutica, seria legal listar estes riscos no roteiro”. (Gestor C) 

 

O critério 13 refere-se à; “Cumpre as diretrizes de prevenção e controle de infecção 

e biossegurança”? O único gestor discordante foi o C, apesar do Hospital A não possuir a 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e nem a Comissão de Biossegurança. 
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(fala 19) “Seria interessante dar exemplos das diretrizes. (Gestor C) 

 

O critério 15 refere-se à; “Possui procedimentos voltados para a continuidade de 

cuidados ao paciente?”. O gestor C assinalou a proposição como parcialmente compreendida 

e pediu para exemplificar a continuidade de cuidados. 

(fala 20) “Seria bom dar exemplo da continuidade de cuidados”. (Gestor C) 

 

O critério 24 refere-se à; “Estabelece critérios e procedimentos de segurança para a 

utilização de materiais, medicamentos, equipamentos e serviços?”.  O gestor A apesar de 

ter compreendido integralmente a proposição, informou que ensina a enfermagem a fazer 

diluição (fala 30). O Gestor D, respondeu que atende e acha útil a proposição, mas assinalou 

como parcialmente compreendido afirmando que a proposição poderia estar mais clara para 

outros farmacêuticos (fala 31) . 

(fala 30) – Eu compreendo e ensino a enfermagem a fazer diluição de 

medicamentos (Gestor A) 

(fala 31) ”Acho que poderia estar mais clara a proposição, pois alguém sem 

experiência vai ficar perdido”. (Gestor D) 

 

           B) Critérios com 50% de concordância  

Um único critério (critério 19) neste grupo foi compreendido por apenas metade dos 

entrevistados (quadro 15), devendo ser considerado ponto de atenção na escolha do elenco final 

das proposições para o roteiro. 

                 Quadro 15 – Critérios com 50% de Grau de Concordância  

Critério Atividade ML Compreende Compreende 

Parcialmente 

Gestor 

Discordante 

19 Farmácia Clínica 2 (A e D) 2 B e C  

 

O critério 19 refere-se à; “Planeja com a equipe multidisciplinar a assistência ao 

paciente e acompanha, com base no plano terapêutico definido, considerando o grau de 

complexidade /dependência dele”. Talvez por se referir a atividades relativas à farmácia 

clínica e demandar conceitos atualizados, este critério teve o pior grau de compreensão. 

Dois gestores (A e D) afirmaram compreender o critério, embora apenas um (Gestor D) 

realize a atividade em sua unidade. É importante pontuar que ambos possuem especialização 

em farmácia clínica 
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 (fala 26) Informa que só realiza esta atividade nas unidades fechadas que tem 

um profissional dedicado ao setor. (Gestor D) 

 

Dos dois gestores discordantes, um (Gestor B) não conhecia ou entendia o que era plano 

terapêutico (fala 24), este farmacêutico, não possuía nenhuma especialização tendo apenas a 

graduação (Farmacêutico Generalista). O segundo (Gestor C), informou que necessitaria 

contratar mais um farmacêutico (hoje ele é o único farmacêutico em sua unidade) para iniciar 

esta atividade (fala 25). Este gestor (C) possui especialização em Logística, mas já participou 

(trabalhou) em outros hospitais acreditados.  

(fala 25) “Informa necessitar de contratar um farmacêutico clínico para realizar 

esta atividade. (Gestor C) 

 

4.6- QUALIDADE DO QUESTIONÁRIO  

 

O questionário de qualidade  (APÊNDICE V), continha três blocos de perguntas, sendo 

os dois primeiros sobre o tema e o roteiro, o último bloco para sugestões. As respostas 

completas ao questionário de qualidade estão no APÊNDICE X. Para melhor discussão as 

respostas foram resumidas e dispostas a seguir. 

O primeiro bloco de perguntas foi destinado à apresentação do tema, contendo 

perguntas fechadas (n=4) e uma aberta para o registro de sugestões e comentários. 

 Observou-se 100% de concordância entre as quatro perguntas fechadas (sim/não) sobre 

o tema (Quadro 16). Não houve inclusão de sugestões e comentários na pergunta aberta.  

Quadro 16 – Distribuição da concordância para o Bloco 1 no questionário de qualidade, N=4, 2018 

1 Apresentação do tema: Concordância 

1.1 A apresentação do tema é feita de forma clara e simples? 100,00% 

1.2 Mostra ao respondente a contribuição nesta pesquisa? 100,00% 

1.3 A disposição gráfica é adequada? 100,00% 

1.4 A extensão do instrumento é compatível com os critérios propostos? 100,00% 

 

O segundo bloco de perguntas refere-se à construção do instrumento, contendo 

perguntas fechadas (n=4).  

Cada tópico deste bloco foi seguido de uma pergunta aberta para registro dos 

comentários em relação a cada ponto. O consolidado da avaliação é apresentado no Quadro 17. 

Quadro 17 – Distribuição de concordância para o Bloco 2 do questionário de qualidade, N=4, 2018 
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2 Construção do Instrumento: Concordância 

2.1 Os critérios presentes no instrumento são relevantes, contemplando 

as várias óticas do serviço? 100,00% 

2.2 Os termos e as perguntas presentes no instrumento são de fácil 

entendimento? 50,00% 

2.3 Na sua opinião o instrumento contribui para o desenvolvimento da 

gestão e das atividades do serviço orientadas para a Qualidade?  100,00% 

2.4 O instrumento pode ser empregado por qualquer farmacêutico 

independentemente de familiaridade com a Acreditação? 100,00% 

 

A única sentença em que foi observada divergência na avaliação foi a 2.2, relativa à: 

“Os termos e as perguntas presentes no instrumento são de fácil entendimento?”. Os dois 

gestores familiarizados com a metodologia da acreditação (Gestor C e D) responderam que 

sim (50%), enquanto que os outros dois gestores (Gestor A e B) consideraram parcialmente 

compreendidos esta afirmativa (50%).  

“Depois que você explica fica mais fácil de entender a proposição completa”. 

(Gestor A)  

“Alguns termos poderiam vir com um grossário”. (Gestor A)  

 “Poderia ter um índice para consulta”.  (Gestor C) 

 

O terceiro e último bloco referiu-se ao espaço destinado ao participante registrar os 

comentários e sugestões finais. De uma maneira geral, todos os gestores (n=4) aproveitaram 

este tópico para elogiar a iniciativa da pesquisa e fazer considerações sobre esta contribuição 

rumo ao auxílio na construção de serviços melhores. O Quadro 18 apresenta as falas dos 

gestores para o Bloco 3.   

Quadro 18 – Resumo das falas dos gestores para o Bloco 3 do questionário de qualidade, N=4, 2018 

Gestor Comentários e Sugestões (fala do gestor) 

B O roteiro poderia ter algum tipo de escala de pontuação ou níveis para o 

farmacêutico saber a performance do seu serviço 

A Alguns termos poderiam vir com um grossário 

B Poderia ter um índice para consulta 

A e B Acho que deveria estar escrito quais indicadores seriam necessários para 

gerenciar o serviço 

 

Da análise das respostas percebeu-se que mesmo não tendo proposições 

incompreendidas, alguns termos técnicos não foram compreendidos. Os gestores A e B, não 
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familiarizados com a acreditação, apontaram sugestões que ressaltam a necessidade de 

apêndices contendo definições de termos técnicos para melhor entendimento das proposições. 

Fato este que não ocorreu com os gestores C e D que conhecem a metodologia. 

Os gestores C e D informaram que não tinha mais nada a sugerir e acrescentar além de 

elogios e das sugestões já apontadas durante a aplicação do roteiro.  

É importante ressaltar que todos os termos que geraram dúvidas nos entrevistados 

foram contabilizados e tratados de forma a permitir o aprimoramento do instrumento, sendo 

estes discutidos no próximo capítulo. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1- O CENÁRIO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

A Farmácia Hospitalar ocupa importante posição dentro do contexto assistencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável por diversas atividades relacionadas ao 

medicamento, instrumento terapêutico com forte impacto na saúde e no custo hospitalar 

(SBRAFH, 2007) (MAGARINOS, 2007). 

A crescente demanda por serviços de saúde mais efetivos, assim como a racionalidade 

no uso de medicamentos, redução de custos, minimização de problemas relacionados a esse 

insumo e aumento da segurança da farmacoterapia, fundamentam a importância de um 

processo constante de avaliação e monitoramento da Assistência Farmacêutica Hospitalar 

(SANTANA, 2013). 

A Farmácia Hospitalar assim como qualquer outro serviço, deve utilizar instrumentos 

para realizar auto-avaliação de sua estrutura, processos e resultados, desencadeando movimento 

contínuo de melhoria da qualidade na prestação de serviços (CIPRIANO, 2004). Esta 

percepção evidencia a importância da construção de instrumentos que permitam avaliar 

resultados e, consequentemente, apontar um caminho para o aprimoramento da Farmácia 

Hospitalar brasileira (MARIN, 2004). A percepção dos profissionais entrevistados sobre a 

utilidade do instrumento está de acordo com esta observação e aponta para a oportunidade de 

investimento na prática avaliativa dos serviços farmacêuticos hospitalares. 

As ações de avaliação na área de Farmácia Hospitalar realizadas no Brasil nas últimas 

décadas têm ocorrido de forma pontual e não planejada, mostrando que muito pouco se sabe 

sobre a Assistência Farmacêutica nos hospitais brasileiros (SILVA, 2003). Segundo Marin e 

colaboradores (2004), o desconhecimento da situação dos serviços impossibilita a 

racionalização das intervenções a serem propostas. Assim, é razoável supor que a aplicação de 

um instrumento de auto-avaliação de forma periódica possa ser útil tanto para os gestores das 

farmácias hospitalares quanto para órgãos como as secretarias de saúde, que poderiam 

empregá-lo para monitorar a qualidade da assistência farmacêutica desenvolvida nas unidades 

sob sua administração.  

Uma revisão sistemática realizada em 2013 indica que a publicação de estudos sobre a 

qualidade do cuidado hospitalar no Brasil ganhou volume a partir do ano de 2004, tendo 

destaque a abordagem de processos e resultado do cuidado. Observou-se também a 
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preocupação com os recursos da estrutura, justificada pela deficiência nos ambientes adequados 

à prestação dos cuidados quanto na oferta de profissionais, o que raramente ocorre em estudos 

de países desenvolvidos (MACHADO, et al, 2013) 

O trabalho de Silva e colaboradores (2013), avaliou 20 farmácias hospitalares no 

Município do Rio de Janeiro encontrando maior conformidade no componente armazenamento 

com todos os indicadores atendidos em 16 unidades avaliadas, apesar desta atividade ser 

desempenhada, na maioria dos hospitais (95%), por uma empresa terceirizada. 

Semelhantemente, no presente estudo, foi observado que os critérios com maior grau de 

conformidade médio (GCM) foram os relativos à gestão de estoques (75%) e gestão de 

processos (67,86%).  

Outro estudo, em uma amostra de hospitais públicos de Recife, avaliou, por meio de 

indicadores, diversos componentes da Assistência Farmacêutica Hospitalar, demonstrando que 

os pontos de maior adequação estavam ligados às etapas logísticas (70%) e os de menor 

adequação às atividades relacionadas aos cuidados farmacêuticos (11,7%). Os melhores 

percentuais de adequação foram observados nas etapas de seleção (73,5%) e programação/ 

aquisição (75%) (SANTANA, 2013).  

Este resultado está de acordo com o fato de que, no Brasil geralmente prevalecem os 

esforços relativos à organização dos ciclos logísticos e coloca-se, ainda, pouco esforço nos 

componentes assistencial e de vigilância da farmácia clínica (CONASS, 2007). Há que se 

considerar que todas as atividades da assistência farmacêutica devem ocorrer de forma 

ordenada, já que uma atividade executada de forma imprópria prejudicará todas as demais 

atividades do sistema (MENDES, 2011). 

Mesmo assim, em levantamento de relatórios de fiscalização da Controladoria Geral da 

União, realizado em 597 municípios, foi possível observar a falta de controle de estoque ou sua 

deficiência em 71% do total dos estabelecimentos (VIEIRA, 2008). Vale ressaltar que o 

controle do estoque é crucial para manter o equilíbrio do serviço, impedindo um possível 

desabastecimento, garantindo a regularidade, evitando perdas ou superposição de estoque 

(FREITAS, 2011).  

Ainda que alguns autores tenham observado avanços na gestão de estoques, ainda há 

margem para aprimoramento nesta área.  

Embora Marin e colaboradores (2003) afirmem que a sobrevalorização das ações de 

aquisição, armazenamento e distribuição e o afastamento dos farmacêuticos das outras questões 

que integram a assistência farmacêutica tenha gerado, no Brasil, uma visão fragmentada da 

assistência farmacêutica, a inclusão de aspectos sobre a organização e funcionamento destas 
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ações no instrumento proposto atende à percepção de que ainda há problemas a serem 

enfrentados nesta área. Assim, somada à necessidade de se discutir a AF centrada no paciente, 

orientada por padrões de segurança, principalmente com as novas metas lançadas recentemente 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS/WHO, 2017), há que se considerar a realidade de 

muitos hospitais brasileiros que ainda demanda atenção sobre os processos logísticos e 

administrativos também. Sendo assim, a inclusão no instrumento destes dois aspectos permite 

considerar que o mesmo esteja adequado à realidade da maioria dos serviços de farmácia dos 

hospitais brasileiros.  

Para Bouças (2014), na visão dos clientes internos, a qualidade do serviço farmacêutico 

hospitalar está voltada para a dispensação, desconhecendo a totalidade e complexidade de 

atividades inerentes à cadeia medicamentosa e reforça que esta percepção está de acordo com 

os trabalhos de Araújo e Freitas (2006) que citam a interação do farmacêutico com a equipe de 

saúde como ocasional e vinculada à ocorrência de problemas operacionais da gestão dos 

estoques ou de dúvidas quanto à prescrição. Bouças (2014) reforça ainda a opinião de Varela e 

colaboradores (2011), que as funções farmacêuticas mais reconhecidas pôr outros profissionais 

de saúde ainda são o fornecimento e distribuição de medicamentos.  

Objetivando fornecer subsídios técnicos para nortear as atividades da Assistência 

Farmacêutica Hospitalar e assegurar o acesso da população a serviços de qualidade, o 

Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria nº 4.283/2010 onde foram concebidas diretrizes 

visando organizar, fortalecer e aprimorar as ações da assistência farmacêutica em hospitais, 

tendo como eixos estruturantes, a segurança e a promoção do uso racional de medicamentos e 

de outras tecnologias em saúde (MS/ Portaria nº 4.283/2010). 

Para Mendes (2011) os componentes clínicos da Assistência Farmacêutica têm sido 

relegados a um segundo plano no SUS, o que determina resultados econômicos e sanitários 

inadequados com relação ao uso dos medicamentos. Uma explicação para essa subvalorização 

pode estar no tecnicismo da prática, na formação insuficiente dos farmacêuticos em disciplinas 

clínicas e na consideração dos medicamentos como um bem de consumo e não como um 

insumo básico de saúde.  

Contudo, desde a criação do Programa Qualifar-SUS 6, em 2012, o Ministério da 

Saúde já destinou mais de R$ 105 milhões para 1.582 municípios. A melhoria da 

eficiência por meio do investimento na modernização e na informatização é uma das 

                                                 
6 https://www.portalsaudenoar.com.br/investimento-para-o-qualifar-sus/ 
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prioridades do Ministério da Saúde. Essa estratégia de qualificar a estrutura dos serviços 

de saúde integra um conjunto de ações que possuem outros investimentos, como a 

realizada por meio do Projeto de Qualificação da Assistência Farmacêutica e Intervenção 

Sistêmica da Assistência Farmacêutica nas Redes de Atenção à Saúde – QualiSUS-Rede. 

Desenvolvido em 15 regiões do país, em 486 municípios, o Programa proporcionou 

compra de computadores, realização de pesquisa diagnóstica sobre os serviços 

farmacêuticos e ofertas educacionais na modalidade à distância para mais de cinco mil 

profissionais de saúde.  

 

5.1.1- Os Serviços de Farmácia Hospitalar do estudo 

 

Em relação aos serviços de farmácia da amostra deste estudo, as instituições se 

mostraram heterogênias. Duas unidades (> 100 leitos) prestavam Assistência Farmacêutica 24 

horas, enquanto as outras duas (< 100 leitos) funcionavam apenas em horário administrativo. O 

horário de funcionamento integral da farmácia é o ideal para um atendimento de excelência e 

está de acordo com a legislação (BRASIL, 2010) e preconizada pelosos padrões mínimos para 

o setor (SBRAFH, 2017; ASHP, 2013).   

Em relação ao número de farmacêuticos, as instituições apresentaram novamente uma 

segmentação. As unidades maiores possuíam mais profissionais (HB; HD) do que as unidades 

menores (HA e HC) que possuíam apenas um farmaêutico na instituição que era o próprio 

gestor. Na amostra estudada, os resultados da relação farmacêutico/leito foram 

respectivamente: Hospital A = 0,05 (1/20); Hospital B = 0,04 (3/83); Hospital C = 0,01 (1/85) e 

Hospital D = 0,04 (3/82). O quantitativo médio de profissionais pode ser considerado 

insatisfatório quando comparado com os dados publicados no censo da FH (SBRAFH, 2010), 

que apresentou média nacional de 0,9 farmacêuticos por hospital privado.  Para a SBRAFH 

(2017), a Farmácia Hospitalar deve contar com farmacêuticos e auxiliares em número 

adequado às atividades realizadas, de forma a proporcionar o desenvolvimento de processos 

seguros e sem sobrecarga ocupacional, respeitando o limite de carga-horária semanal 

legalmente estabelecida e a legislação vigente, em especial a Lei 13.021/2014, com a presença 

de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. 

A SBRAFH (2017) ressalta que as Farmácias Hospitalares devem se basear nos 

Parâmetros Mínimos considerando o porte, as atividades desempenhadas e a complexidade de 

cada estabelecimento. As instituições devem firmar compromisso com seus usuários, de modo 

a viabilizar recursos humanos suficientes para atingir as metas do Ministério da Saúde e da 
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Organização Mundial de Saúde, conforme as seguintes prioridades: Segurança do Paciente; 

Qualidade da assistência; Efetividade da terapia medicamentosa; Uso racional de 

medicamentos e produtos para saúde; Controle de Infecção; e o Cumprimento da Legislação 

Sanitária vigente. Os aspectos incluídos no instrumento visam permitir a avaliação e o 

monitoramento da evolução dos serviços em relação a cada uma destas prioridades. 

 

5.2- REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Os estudos localizados considerando o limite de busca definido, mostra que os esforços 

da OMS (1989) para tornar a Acreditação Hospitalar elemento estratégico para a América 

Latina e Caribe (Novaes e Paganine, 1994), repercutiu no empenho destes países para iniciar o 

desenvolvimento de seus programas, adaptados à realidade local. 

De modo geral, os estudos permitiram identificar que os critérios e padrões de manuais 

internacionais influenciaram o desenvolvimento da acreditação em países como Argentina 

(TRAVERSO, et al., 2002) e Cuba (CUBA VENEROL, et al., 2011). Revendo a história da 

acreditação na América Latina, o mesmo aconteceu com o primeiro Manual de Acreditação da 

América Latina e Caribe, que se baseou nas proposições internacionais da Joint Commission on 

the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) (FORTES, 2013). 

A necessidade de se implementar padrões de controle e gestão da qualidade em serviços 

de assistência à saúde tem apresentado um significativo crescimento nas últimas décadas, 

caracterizando-se como um aspecto importante para organizações que atuam neste segmento. 

As organizações têm se deparado com exigências maiores em termos de atendimento da 

legislação vigente, adequada gestão de custos e satisfação dos usuários destes serviços 

(BETSSANETI et al., 2016).  

Isso se reflete na busca da avaliação dos serviços através de critérios, padrões e 

indicadores adaptados à realidade de países como Argentina (Traverso et al, 2002), Brasil 

(Cipriano, 2004), Cuba (Cuba Venerol et al., 2011) e Irã (Barati, 2016).  

O processo de Acreditação dos EUA (JCAHO) inspirou o surgimento de outros 

programas. Apesar do propósito comum do movimento internacional de Acreditação, cada 

programa foi localmente adaptado às realidades nacionais podendo variar conforme a cultura e 

as políticas hospitalares de cada país (COUTO; PEDROSA, 2007).  

A acreditação hospitalar foi amplamente difundida nos EUA nos anos 90 (ALÁSTICO, 

2013), sendo possível localizar nos achados da Revisão Integrativa (RI), estudos tipo survey 

que mostram a mudança do foco dos critérios de avaliação, antes com foco gerencial e agora 
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orientados pela prática clínica para promoção da terapia medicamentosa racional (Craig et al., 

2008).  

Em 2011, 85% dos hospitais americanos já estavam acreditados (ALÁSTICO, 2013). 

No mesmo ano, um estudo localizado na RI buscou identificar se hospitais membros da 

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), estavam cumprindo os requisitos da 

acreditação JCI para utilização de medicamentos, e sugeriu que a maioria das instituições 

cumpria as recomendações da acreditação de forma a garantir segurança no uso de 

medicamentos (ANAGNOSTIS, 2011). 

No Brasil, quatro achados foram localizados na RI. Dois com propostas de indicadores 

com foco na Acreditação, um para gestão dos SFH (Cipriano, 2004) e o outro para a 

Assistência Farmacêutica (Dos Santos, 2018). O terceiro descreve os ganhos e dificuldades dos 

SFH com a implantação da Acreditação (Bouças, 2014) e o quarto analisa o impacto do 

processo de acreditação na assistência farmacêutica hospitalar, visando identificar evidências 

de mudanças e melhorias do SFH (Bouças et al, 2018). 

Apesar desses importantes achados, ainda não foi proposto um estudo de avaliação dos 

SFH para verificar o diagnóstico e evolução destes serviços deste 2004, frente aos critérios e 

indicadores da acreditação. 

 

5.2.1- Critérios Orientados para a Cultura de Segurança 

 

Durante esta revisão foi possível perceber que a mudança do foco das atividades 

ocorreu gradativamente e se acentuou no último manual selecionado (ONA). Vale ressaltar que 

no início da metodologia no país prevaleciam padrões mínimos, com critérios classificados 

como atividades de apoio, centrados em estrutura física e de RH.  Contudo, foi obsevado ao 

longo das novas edições dos manuais, uma evolução para os padrões ótimos, com grande 

aumento dos critérios assistenciais, representando um crescimento importante na avaliação da 

Assistência Farmacêutica hospitalar, fortalecendo as ações centradas na segurança dos 

pacientes. 

Schiesari (1999) relata comportamento semelhante nos padrões ótimos, nos anos 1970, 

nos manuais da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) que 

passou a direcionar sua atuação no sentido de privilegiar a ênfase na assistência clínica.  

A mudança no perfil dos critérios nacionais pode estar relacionada às publicações que 

despontam, nos cenários nacional e internacional, influenciando conceitos e critérios de 

avaliação dos SFH. Entre elas, vale destacar a publicação da OPAS/OMS (2013), com a 

introdução dos Serviços Farmacêuticos (Sefar) com destaque nas atividades assistenciais como 
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atividades fim destes serviços.  

No Brasil, emergiram publicações como o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP7), o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos8 e a 

RDC n° 36/20139 que institui as ações de segurança do paciente em serviços de saúde. 

Outra publicação importante foi a Resolução CFF n° 585/2013 10 que destaca as 

atribuições clínicas do farmacêutico visando a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

através do cuidado ao paciente, da família e da comunidade, de forma a promover o uso 

racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados 

definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente.  

A segurança do paciente, a preocupação com os erros de medicamento e sua prevenção, 

já fazia parte de alguns estudos nos EUA (Craig, 2008) (Anagnostis, 2011), localizados nesta 

RI.  

A evolução dos critérios de avaliação para padrões orientados para a segurança levanta 

questões importantes a serem discutidas pelos serviços de saúde brasileiros. O estudo de Lima 

(2010) analisou 45 (38%) hospitais públicos de Minas Gerais pela metodologia da acreditação 

ONA e demonstrou fragilidade na gestão da segurança, assim como aponta a necessidade de 

reavaliação dos critérios usados pela vigilância sanitária para acompanhamento das adequações 

físicas dos setores. 

Para Bouças (2014), pouco se realizou para a inserção de um profissional destinado à 

prática clínica, frente aos inúmeros entraves que dificultam seu desenvolvimento no âmbito 

institucional. Aliado a isto está a diversidade de funções, que ultrapassa a gestão do 

medicamento e do produto para saúde, agravada por um quadro extremamente enxuto e pouco 

especializado, pode comprometer a eficiência e a segurança das operações, contribuindo para a 

frustração das expectativas depositadas no serviço prestado pela FH, que ainda é visto como 

pouco acessível e confiável por seus clientes internos.  

Vizando contribuir com esta lacuna no país, em 2016, o Conselho Federal de Farmácia 

lançou o Programa de Suporte ao Cuidado Farmacêutico na Atenção à Saúde (Profar) e definiu 

os Sefar como novo direcionamento para o cuidado (CFF, 2016).  

Em 2017, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), lançou a 3ª edição 

dos “Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar”. A edição atualizou os referenciais teóricos e 

legais para a aplicação nos Sefar hospitalares e acrescentou o tópico “Farmacovigilância e 

                                                 
7  Brasil, Portaria GM/MS n° 529/2013 
8  Brasil, Portari a nº 2095/2013 
9  Brasil, RDC n° 36/2013 
10 Brasil. CFF RES 585/2013 
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Segurança do Paciente”, visando à segurança em relação ao processo relacionado a notificação 

de erros, interações, reações adversas e desvios de qualidade de medicamentos adquiridos 

prontos, diluídos ou manipulados pela farmácia, melhorias no cuidado com o paciente, 

prescrição de medicamentos, intervenção e acompanhamento farmacoterapêutico (SBRAFH, 

2017). 

Na Espanha, T. Giménez-Júlvez e colaboradores (2016) discutiram a cultura de 

segurança do paciente no serviço de saúde e descreveram as principais barreiras para 

implementá-la.  

A segurança do paciente é um importante indicador da qualidade assistencial e 

representa prioridade para os serviços de saúde, sendo essencial promover, criar e manter uma 

cultura de segurança nas organizações (Zwijnenberg, 2016).  

Um estudo holandês verificou a associação entre desenvolvimento dos sistemas de 

qualidade hospitalar e a implementação do processo de segurança do paciente, e demonstrou 

associações positivas entre elas, embora não tenham sido estatisticamente significativas (Van 

SCHOTEN et al., 2018).  

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos brasileiros que demonstraram 

que a Acreditação redirecionou as práticas de gestão da qualidade, promoveu melhorias no 

capital humano e incrementou a cultura de segurança (FERREIRA, 2017), assim como 

contribuiu para o processo de Educação permanente com temas abordando a segurança do 

paciente (DOMINGUES,2017).  

Influenciado pela meta global de diminuição de erros de medicação da OMS (2017), um 

estudo Espanhol propôs e validou um conjunto de indicadores para tecnologias de sistemas de 

distribuição e de preparo de medicamentos, orientados para estrutura, processo e resultado. 

Aborda sobre a recomendação da OMS e JCHAHO na questão da segurança dessas tecnologias 

como parte da cadeia medicamentosa, a fim de evitar erros associados a estas (Eva Negro Vega 

et al., 2017).  

Andrade e colaboradores (2018) avaliaram por “Survey”, a cultura de segurança do 

paciente em hospitais brasileiros em 3 tipos de gestão: federal, estadual e privado no Rio 

Grande do Norte. Neste estudo, com relação à segurança do paciente, apenas o hospital privado 

apresentou fortalezas, enquanto que as fragilidades apareceram em todos os hospitais.  
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Em 10 de dezembro de 2018 a ANVISA lançou o “VigiMed11 ”, que é um sistema 

eletrônico de notificação de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos e vacinas. 

Assim as notificações de eventos adversos do VigiMed no Brasil serão cadastradas 

automaticamente no banco de dados nacional, para então serem enviadas ao banco de dados 

mundial da OMS, respeitando as determinações da Lei 13.709/2018, que dispõe sobre a 

proteção de dados pessoais. As notificações são mantidas sob sigilo e só podem ser acessadas 

pela ANVISA e pelas Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, além do próprio 

notificante. 

 

5.3 – TESTE DE INSTRUMENTO 

 

Para Scarpi (2010), as funções do gestor do serviço, incluem, além das funções técnicas, 

planejar, alcançar metas, solucionar problemas, liderar, organizar recursos (humanos, 

financeiros, tecnológicos, etc), e avaliar (medir, controlar e melhorar) o serviço como um todo. 

O autor aponta para a necessidade da utilização de ferramentas de auxílio no desenvolvimento 

destas atividades (SCARPI, 2010).  

Diante do objetivo de propor um instrumento de auxilílio no desenvolvimento das 

atividades da farmácia hospitalar orientada para a qualidade foi realizado o teste de 

instrumento, avaliando em primeiro lugar a “dimensão conformidade” através do atendimento 

dos critérios propostos. Foi possível verificar que as unidades maiores (n.o de leitos acima de 

100), mais complexas (média/alta) e com mais farmacêuticos, são as que possuem maior grau 

de conformidade, ou seja, são as que atendem ao maior número de critérios propostos pelo 

instrumento. Esta observação está de acordo com o que apontam Messeder e colaboradores 

(2007) que realizaram uma proposta de adequação para os serviços de farmácia hospitalar no 

Brasil destacando que a complexidade do hospital influencia na complexidade do serviço de 

farmácia.  

Consideração semelhante é feita por Silva e colaboradore (2013) que apontaram que a 

assistência hospitalar, que inclui a farmacêutica, é modulada pelo nível de complexidade dos 

serviços que oferece e pela inter-relação entre as atividades que desenvolve. 

Um outro estudo brasileiro, após análise de diferentes grupos de serviços, verificou alta 

taxa de variabilidade (90,6%) dos serviços de farmácia hospitalar quando comparadas às 

atividades realizadas. Neste trabalho o autor relata que o maior cumprimento de atividades se 

dá nos serviços de farmácia hospitalar que pertencem a unidades de grande porte e com 

                                                 
11  http://portal.anvisa.gov.br/vigimed 
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farmacêutico. Uma das explicações propostas pelos autores se refere ao maior tempo do 

profissional dedicado ao serviço de farmácia hospitalar e maior nível de treinamento. Os 

resultados indicam relação direta entre cumprimento das atividades e tipo de hospital e 

farmacêuticos com especialização (NASCIMENTO, et al, 2013) 

No presente estudo também se observou o percentual de desenvolvimento semelhante 

das atividades de gestão de recursos humanos (50%), seleção de medicamentos (50%) e 

segurança (50%). As atividades de farmácia clínica (40,62%) representaram uma fatia 

importante das atividades desenvolvidas, o que é relevante dado o reconhecimento recente da 

atividade através da Resolução CFF 585 (2013). Em menor grau de adequação estão as 

atividades de Gestão de infra-estrutura (37,5%) e a gestão de fornecedores (37,5%) e, 

empatadas, as atividades de educação (25%) e farmacovigilância (25%). 

O instrumento foi capaz de mensurar as diferenças entre as unidades sugerindo que 

possa contribuir para a auto-avaliação dos serviços e fornecer ao farmacêutico coordenador um 

mapeamento do seu serviço a fim de auxiliá-lo na avaliação e gestão da farmácia hospitalar. 

Desta forma, pode-se considerar que tenha potencial utilidade para análises que visem mapear 

onde os farmacêuticos concentram suas atividades, quais os critérios mais atendidos e quais 

atividades os serviços estão mais organizados, para as atividades clínico/assistenciais ou para as 

atividades de apoio.  

Como parte do objetivo deste estudo, o teste de instrumento avaliou a “dimensão 

utilidade da ferramenta” a fim de verificar se os critérios propostos pelo roteiro, de fato 

comtribuem para o auxílio à gestão dos serviços. O alto grau de concordância entre os 

entrevistados sobre a utilidade dos critérios propostos pelo instrumento sugere que, de fato, ele 

possa contribuir para a gestão dos serviços de farmácia Hospitalar.  

Apenas um critério não teve 100% de concordância quanto à sua utilidade, três dos 

quatro gestores consideraram importante o registro das intervenções em prontuário. Vale 

ressaltar que esta é uma atividade apontada pela literatura como crucial para a segurança e uso 

racional de medicamentos. A Resolução 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) 

inclui entre as atividades assistenciais do farmacêutico clínico a avaliação farmacêutica e a 

análise da prescrição, devendo este realizar intervenções farmacêuticas e emitir pareceres sobre 

a farmacoterapia. Ainda na mesma resolução, o CFF destaca como atividade de apoio a 

necessidade de documentar todo o processo de trabalho do farmacêutico (CFF 585/2013), 

sendo assim o critério possui alto grau de relevância no cumprimento das atividades essenciais 

aos serviços farmacêuticos. 
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Outra avaliação foi em relação à “dimensão compreensão dos critérios” propostos no 

instrumento. Apesar do elevado Grau de Compreensão por parte dos entrevistados, algumas 

dúvidas e sugestões serão pontuadas e elucidadas a seguir. 

 Os gestores sugeriram a explicitação de indicadores utilizados para gerenciar a 

demanda do serviço, sugerindo pouca familiaridade com o tema. Indicadores são elementos 

essenciais para a elaboração do planejamento e o controle dos processos em farmácia hospitalar 

e fundamentais para a análise crítica do desempenho, a tomada de decisões e o replanejamento. 

Embora alguns documentos citem indicadores para este serviço, inexiste consenso sobre quais 

seriam aqueles específicos para avaliação dos resultados, considerando as atividades realizadas 

pela Farmácia Hospitalar brasileira (CIPRIANO,2004). Ainda, para Domanski (2014), medir é 

imprescindível, pois não se melhora nem se controla o que não se mede.  

A análise do grau de compreensão mostrou ainda que, em vários momentos, os 

entrevistados apontaram o desconhecimento de termos e proposições tanto na área de avaliação 

quanto na gestão da qualidade em farmácia hospitalar.  

De uma maneira geral, os entrevistados entenderam melhor a proposição quando o 

conceito da AF (Assistência Farmacêutica) está vinculado a um ciclo. A AF no Brasil foi 

definida como uma “política” pela Resolução CNS 338/2004 de forma a obter resultados 

concretos na assistência à saúde e na melhoria da qualidade de vida da população. 

O conceito de Assistencia farmacêutica no Brasil incorpora o chamado Ciclo da 

Assistência Farmacêutica12, o qual envolve diversas atividades que devem ser desempenhadas 

de forma coordenada para assegurar o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade 

(Marin & Cordeiro, 2014).  

Como resultado desta política, a AF ganhou amplitude e visão sistêmica, passando a ser 

considerada uma das prioridades na assistência à saúde, “face à sua transversalidade com as 

demais ações e programas”. Nasceu aí o entendimento de que a AF é um campo 

multidisciplinar, cuja visão sistêmica corporifica-se em um ciclo, que só se completa na medida 

em que a atividade anterior tenha sido adequadamente realizada, gerando produtos próprios 

com interfaces nas ações da atenção à saúde (CIPRIANO, 2004). 

Contudo novas publicações vêm expandindo este ciclo incorporando conceitos e 

atividades destinadas à atenção ao paciente incluindo a gestão clínica do medicamento 

(CORRER, et al. 2011). Para a OPAS (2013), o serviço de farmácia deve ampliar suas 

atividades do enfoque administrativo para a o assistencial, considerada atividade fim elencando 

diversos focos de atuação para a atenção ao paciente.  Já no contexto da Acreditação Nacional, 

                                                 
12  Ciclo, adaptado de Marin et al (2003), figura 6, pg.38 
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avalia-se a assistência farmacêutica orientada pelo cumprimento do padrão: “Uso seguro e 

racional de medicamentos” (ONA, 2014 pg.115).  

Para Bouças (2014), tanto para farmacêuticos quanto para as partes interessadas, a 

qualidade do atendimento global oferecido ao paciente permanece aquém do desejado, uma vez 

que o ciclo da AF ainda não se completa, gerando pouco impacto no receptor final, o paciente.  

Em 2014, foi sancionada pelo Presidente da República, uma lei que dispõe sobre o 

exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Esta lei em seu artigo 2º define a 

assistência farmacêutica como o conjunto de ações e de serviços que visem assegurar a 

assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos 

estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional (Lei nº 

13.021, de 8 de agosto de 2014). 

A falta de harmonização dos termos também é identificada na regulação sanitária e 

profissional, assim como em diversas publicações oficiais. O Conselho Federal de Farmácia 

(CFF) evidenciou grande divergência na nomenclatura dos termos utilizados para denominar os 

serviços farmacêuticos e lançou uma consulta pública13 a fim de minimizar a diversidade de 

termos. Esses aspectos motivaram o CFF a elaborar o documento14 - Serviços Farmacêuticos: 

Contextualização e Arcabouço Conceitual, que propõe o alinhamento dos conceitos 

relacionados à prática clínica dos farmacêuticos, face à necessidade de subsidiar os gestores do 

sistema de saúde brasileiro, público e privado, bem como os responsáveis pelas políticas 

educacionais do país, quanto à necessidade de adequação na formação do farmacêutico e de 

maior valorização das potencialidades da sua força de trabalho. 

Paralelamente algumas publicações também vieram com novos conceitos. Destaca-se a 

Lei nº 13.021/2014, que passou a reconhecer a farmácia, como unidade de prestação de 

assistência à saúde e elencou diversas obrigações do farmacêutico no processo de cuidado.  

Outro exemplo da necessidade de atualizar conceitos está na Resolução 585/13, que 

regulamentou as atribuições clínicas, ou seja, os direitos e deveres do farmacêutico, quando da 

sua atuação clínica. Nesta o CFF fez questão de diferenciar os significados de “atribuições”, de 

“atividades” e de “serviços” (CFF, 2013). 

Fica evidente a necessidade de fortalecer o conceito da AF no país, assim como propor 

mecanismos que assegurem a assistência integral, visando o uso racional de medicamentos de 

                                                 
13 CONSULTA PÚBLICA/CFF nº 02/2014. Disponível em: https://pfarma.com.br/noticia-setor-

farmaceutico/legislacao-farmaceutica/1824-cff-abre-consulta-publica-sobre-conceitos-de-servicos-

farmaceuticos.html 

14 http://www.cff.org.br/userfiles/file/pdf/Serviços%20farmacêuticos% 20contextualização%20e%20 

arcabouço.pdf 
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forma a contribuir para a diminuição de riscos vinculados ao processo de cuidado do paciente e 

não só dos riscos vinculados ao medicamento. 

Em 2016, o Conselho Federal de Farmácia Brasileiro (CFF) publicou o livro “Serviços 

farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e 

arcabouço conceitual” onde cita: “O cuidado prestado pelo farmacêutico se materializa para o 

paciente e para a sociedade na provisão de Serviços Farmacêuticos”. O CFF, neste livro, 

apresenta e define atividades, atribuições e atualiza os novos conceitos vinculados aos serviços 

no Brasil. 

Em relação aos serviços clínicos farmacêuticos, o CFF destacou, por exemplo, o 

acompanhamento farmacoterapêutico, a conciliação terapêutica ou a revisão da farmacoterapia 

que caracterizan-se por um conjunto de atividades específicas de natureza técnica, todas com o 

devido embasamento legal previsto na resolução (CFF, 2013). 

Os esforços para melhoria da qualidade da saúde também foram documentados nos 

Estados Unidos desde meados de 1900, rastreando os pacientes após alta hospitalar. Na década 

de 1990, despontaram questões sobre a qualidade do cuidado prestado, definido pelo instituto 

de medicina americano e adotado até hoje, que o grau dos serviços de saúde, prestado tanto 

para indivíduos quanto na população, aumenta a probabilidade dos resultados de saúde 

desejados e são consistentes com o conhecimento profissional (ABU-RAMAILEH, et al, 2011). 

Neste cenário, a inclusão de critérios relacionados à Atividade de Farmácia clínica 

(critérios 13 e 15) no instrumento proposto mostra-se relevante.   

O critério 13 diz respeito à participação da farmácia no controle do uso de antibióticos 

de acordo com as diretrizes da CCIH contribuindo para a prevenção e controle de infecção 

hospitalar. 

Entre as responsabilidades do farmacêutico hospitalar estão as ações de controle de 

infecções hospitalares. Estas incluem redução da transmissão das infecções, promoção do uso 

racional de antimicrobianos e educação continuada para os profissionais da saúde e pacientes 

(AMERICAN SOCIETY OF HEALTH- SYSTEM PHARMACISTS - ASHP, 1998). Para Araújo 

(2000), a participação do farmacêutico na CCIH passou a ter caráter mais clínico a partir da 

elaboração conjunta (com a comissão) de protocolos para antibiocoprofilaxia e 

antibioticoterapia. 

No Brasil, o tema “Segurança do Paciente” vem sendo desenvolvido pela ANVISA com 

a missão da vigilância sanitária de proteger a saúde da população. Entre as regulamentações 

criadas pela Anvisa no tema, merece destaque a publicação da RDC nº. 36, de 25 de julho de 

2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, que estabelece a 

obrigatoriedade de implantação do Núcleo de Segurança do Paciente - NSP em serviços de 
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saúde, elabora o plano de segurança do paciente e estabelece a notificação mensal dos eventos 

adversos (EA).  

Em 2016, a ANVISA publicou um Manual de orientação para o NSP sobre práticas de 

vigilância e monitoramento, com destaque, entre outros, sobre o uso de materiais, dispositivos, 

equipamentos, medicamentos, além de práticas sobre vigilância e controle de EA em busca de 

uma atenção qualificada à saúde. Destacou ainda ser necessárias barreiras de segurança ao 

paciente maiores que só um controle do uso de antibióticos (ANVISA,2016). 

Em 2017, a OMS lança meta global para reduzir em 50% os danos graves e evitáveis 

associados a medicamentos em todos os países nos próximos cinco anos (OMS, 2017).  

De maneira a contribuir com esse monitoramento, a ANVISA lançou, em 10 de 

dezembro de 2018, o “VigiMed15 ”, que é um sistema eletrônico de notificação de eventos 

adversos relacionados ao uso de medicamentos. Assim as notificações de eventos adversos 

após cadastradas no banco nacional, serão enviadas automaticamente ao banco de dados 

mundial da OMS, respeitando as determinações da Lei 13.709 (2018), que dispõe sobre a 

proteção de dados pessoais, só podendo ser acessadas pela Anvisa e pelas Vigilâncias 

Sanitárias. 

Em 2018, o CFF16,  destacou o importante papel do farmacêutico, como profissional do 

medicamento e sua competência para detectar e notificar EA resultantes do uso de 

medicamentos pela população, onde considera que a soma dos esforços do farmacêutico e 

demais profissionais da saúde são essenciais para o desenvolvimento da farmacovigilância e 

para a análise aprimorada do perfil benefício-risco dos medicamentos.  

Assim, as ações dos Sefar devem ser estruturadas para a criação e fortalecimento da 

Farmacovigilância, da Tecnovigilância e da biossegurança. A biossegurança corresponde à 

adoção de normas e procedimentos seguros e adequados à manutenção da saúde dos pacientes, 

dos profissionais e dos visitantes (ANVISA, 2016). 

Durante dois anos, Pawloski e colaboradores (2012) desenvolveram um estudo em 

hospitais da região de St. Paul, Minnesota (EUA) para desenvolver uma ferramenta eletrônica 

para mensurar automaticamente a produtividade da farmácia clínica. O objetivo principal era 

criar métricas automatizadas para coletar as informações de forma precisa e sem acrescentar 

carga de trabalho aos farmacêuticos ou pessoal administrativo, permitindo quantificar as 

atividades clínicas dos farmacêuticos. 

                                                 
15  http://portal.anvisa.gov.br/vigimed 

16  http://www.cff.org.br/noticia.php?id=5131 (notícia de 18/12/2018) 

http://www.cff.org.br/noticia.php?id=5131%20(notícia
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Ainda na Farmácia Clínica, o critério 15 diz respeito à necessidade de garantir a 

continuidade do tratamento do paciente. A dúvida apontada por um dos respondentes foi 

relativa a listar ou dar exemplos do que seria a continuidade de cuidados.  Este critério pode 

envolver tanto a gestão técnica quanto a gestão clínica do medicamento, ambas elucidadas a 

seguir. 

 A gestão técnica se caracteriza como um conjunto de atividades farmacêuticas 

interdependentes e focadas na qualidade, no acesso e no uso racional de medicamentos, ou seja, 

na produção, seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento e dispensação dos 

medicamentos. A gestão clínica do medicamento está relacionada com a atenção à saúde e os 

resultados terapêuticos efetivamente obtidos, tendo como foco principal o paciente. Configura-

se como uma atividade assistencial fundamentada no processo de cuidado. O medicamento 

deve estar disponível no momento certo, em ótimas condições de uso e deve ser fornecido 

juntamente com informações que possibilitem sua correta utilização (CORRER et al, 2011). 

Neste sentido, há no instrumento uma proposição que ressalta a necessidade de zelar 

pela segurança, agora na preparação de medicamentos e na utilização de materiais (critério 24). 

Apesar de não ter distorções de entendimento neste critério, ressalta-se o caráter educativo 

vinculado ao mesmo. Pontua-se que a necessidade de avaliar o entendimento da enfermagem 

quanto ao preparo é importante, mas garantir educação continuada e monitoramento das boas 

práticas constitui-se grande desafio.  

Camerini e colaboradores (2014), realizaram uma revisão integrativa a fim de selecionar 

e analisar artigos sobre as ações de enfermagem na redução de erros na administração de 

medicamentos, evidenciando que as ações mais prevalentes foram em primeiro lugar a adoção 

de protocolos de administração dos medicamentos, seguida da identificação do medicamento a 

ser administrado por código de barras e por fim, usar conectores incompatíveis em vias 

diferentes. Destaca-se aqui o papel do serviço de farmácia nas duas principais ações de 

prevenção de erros de administração, seja com a devida identificação dos medicamentos antes 

da dispensação, ou na execução de protocolos de administração que permeiam tanto o preparo 

quanto a conservação destes. 

No Brasil, principalmente em função de licitações e cotações de preços não é incomum 

ter várias “marcas” diferentes para um mesmo princípio ativo, isto aliado às necessidades 

diferentes de cada medicamento pode constituir um problema. Podem existir em uma mesma 

instituição um mesmo medicamento de laboratórios diferentes e que necessitem, por exemplo, 

de armazenazem diferentes, ou mesmo de diluições diferentes. 

Ao redor do mundo, a gestão de riscos e a melhoria nos cuidados e na qualidade, 

possuem esforços conjuntos dentro das organizações de saúde, para perseguir a segurança do 
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paciente. Farcas e colaboradores (2018) realizaram um estudo de farmacovigilância que 

acompanhou, por quatro anos, a notificação de efeitos adversos na Europa, identificando 239 

novos efeitos colaterais, onde 154 desses efeitos foram relatos espontaneamente. Dentre as 

drogas cujos efeitos foram mais detectados estão os antineoplásicos (n = 75), seguidos dos 

antiinfecciosos (n = 34) e drogas de ação no sistema nervoso (n = 27). 

Fortalecer o cuidado ao paciente, as práticas de vigilância e monitoramento como 

componentes indissociáveis das discussões sobre o ambiente hospitalar. Aliados à estas, as 

práticas e o uso das tecnologias em saúde são importantes no contexto da seleção de 

medicamentos (ANVISA, 2016). 

Neste contexto, é de grande valia o conhecimento sobre ferramentas de gestão de risco, 

protocolos de segurança e demais instrumentos que favorecem a incorporação de indicadores e 

promovem a cultura da segurança do paciente.  

Segundo Abu-Ramaileh e colaboradores (2011), vários estudos demonstraram que as 

intervenções farmacêuticas colaboram para a diminuição de erros de medicamentos, no entanto, 

até à data nenhum estudo verificou se as intervenções farmacêuticas melhoram a qualidade do 

atendimento ao paciente. Usando dados de um estudo observacional publicado sobre erros de 

medicamentos interceptados por farmacêuticos na emergência de quatro centros médicos 

acadêmicos americanos, adotaram a denominação de "intervenções de qualidade" (IQ). Os 

revisores identificaram um total de 91 IQs farmacêuticas onde, 45% melhoraram a aderência ao 

tratamento, 34% impediram a subutilização de medicamentos e 14% evitaram o uso indevido e 

6% o uso excessivo. Ainda, as IQs mais frequentes foram referentes a agentes antiinfecciosos 

(39%), agentes cardiovasculares (13%) e anticoagulantes e trombolíticos (12%). A taxa global 

de aceitação das intervenções de qualidade dos farmacêuticos foi de 93,4%. 

Essas iniciativas são exemplos da contribuição para a qualificação dos processos de 

cuidado, promovendo maior segurança para pacientes, profissionais de saúde e ambiente de 

assistência à saúde.  

Durante o teste de instrumento, uma proposição, o critério 19 foi compreendido por 

apenas metade dos entrevistados (50%). Este critério trata do planejamento do cuidado, ou seja, 

do tratamento do paciente, definindo um “plano terapêutico” ou “plano de cuidado” junto à 

equipe multidisciplinar. 

As atividades envolvidas no referido critério são relativas à farmácia clínica e 

demandam profissionais vinculados a esta atividade além de conceitos atualizados. Esta 

atividade está prevista no contexto da Acreditação hospitalar e na literatura.  

Patel e Zed (2002) estimaram que os problemas na farmacoterapia são responsáveis por 

cerca de 9% a 24% das internações hospitalares provenientes dos atendimentos de urgência. 
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Eles afirmam ainda que cerca de 70% dos problemas na farmacoterapia seriam preveníveis com 

a atuação clínica do farmacêutico (Patel e Zed, 2002 apud CFF, 2016). 

Para a OPAS (2013), dentre as atividades assistenciais estão listadas as atividades de 

planejamento e acompanhamento da farmacoterapia assim como elaborar o plano de cuidado 

farmacêutico. Para o CFF (2016) está prevista a ativividade de acompanhamento 

farmacoterapêutico e na Resolução CFF 585/2013 são elencadas como atribuições clínicas do 

farmacêutico avaliar a prescrição, realizar intervenções farmacêuticas, participar e promover 

discussões clínicas e elaborar o plano de cuidado farmacêutico. 

Plano de cuidado: É o planejamento documentado para a gestão clínica das 

doenças, de outros problemas de saúde e da terapia do paciente, delineado para 

atingir os objetivos do tratamento. Inclui as responsabilidades e as atividades 

pactuadas entre o paciente e o farmacêutico, a definição das metas 

terapêuticas, as intervenções farmacêuticas, as ações a serem realizadas pelo 

paciente e o agendamento para retorno e acompanhamento (Resolução /CFF  

nº 585 /2013). 

 

Durante este estudo, foi possível observar que os dois gestores concordantes com o 

critério possuíam especialização em farmácia clínica e entenderam o termo “plano terapêutico” 

assim como a proposição na íntegra. Quanto aos outros dois gestores (discordantes), o primeiro, 

não possuía nenhuma especialização tendo somente a graduação e desconhecia o que era plano 

terapêutico. O segundo, possuia conhecimento prévio da Acreditação pois já havia trabalhado 

em uma instituição certificada, informou verbalmente entender a proposição apresentada, mas 

assinalou como parcialmente compreendido, informando que para realizar esta atividade 

precisaria contratar um farmacêutico clínico uma vez que hoje ele é sozinho na instituição.  

Vale ressaltar que, em alguns momentos, os entrevistados, raciocinaram como se 

estivessem avaliando o seu serviço e não testando o instrumento. 

No país, a demanda por ferramentas que contribuam para a institucionalização e o 

aperfeiçoamento das atividades de monitoramento é crescente (GONÇALVES, et al, 2011).  

Assim, de forma a nortear os gestores farmacêuticos, pretendeu-se como parte do 

objetivo deste estudo, propor e testar uma ferramenta de auxílio na difícil caminhada rumo à 

qualidade dos serviços de farmácia hospitalar.  
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6. CONCLUSÃO  

 

O estudo propôs um instrumento de auto-avaliação para os serviços de farmácia 

hospitalar rumo à obtenção de Qualidade orientada pelos princípios da Acreditação Hospitalar. 

A metodologia empregada permitiu a construção de uma versão inicial deste formulário. No 

pré-teste do instrumento, foi possível observar que o mesmo permite identificar estágios 

diferentes dos serviços, bem como a clareza, o entendimento e a utilidade da ferramenta de 

auto-avaliação. As sugestões formuladas pelos farmacêuticos permitiram identificar os termos e 

proposições que geraram dúvidas ou discrepâncias, apontando assim mudanças no instrumento 

para melhorar sua compreensão.  

No entanto, o pequeno número tanto de respondentes quanto de cenários distintos, 

principais limitações do estudo, requerem um processo de teste mais amplo, além da validação 

deste instrumento. 

O roteiro, produto deste estudo, terá cadastro na Biblioteca Nacional. Acredita-se que 

esta disponibilização de forma gratuita do instrumento poderá contribuir para que farmácias 

hospitalares, públicas ou privadas, de hospitais de diferentes portes, possam subsidiar um 

processo de discussão de melhoria interna. Da mesma forma, seu formato enxuto e objetivo 

poderá permitir avaliações periódicas do cenário da farmácia hospitalar em diferentes regiões 

do país. 

Como sugestão para trabalhos futuros, ressalta-se a continuidade do processo com as 

etapas de validação com a aplicação da técnica de Grupo Focal (GF) e finalmente o teste da 

ferramenta em uma amostra maior, mais representativa. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I  

 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

  

Declaramos que esta Instituição tem interesse em participar do projeto:  “Proposta 

de Roteiro de Auto-avaliação dos Serviços de Farmácia Hospitalar: um instrumento a luz 

da Qualidade e Acreditação”,  proposto pelo pesquisador :  Liliane Cunha de Sá,  

autorizando a sua execução. 

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em 

especial a Resolução CNS 466/2012. Esta instituição está ciente de suas co-

responsabilidades como instituição co-participante e de seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos participantes do projeto de pesquisa nela recrutados dispondo 

da infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

 

 

 

                                                                          

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Logo ou Papel Timbrado da 

Instituição 

Data, Assinatura e carimbo 

do responsável pela 

instituição 
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ANEXO II  

                                                       

                       TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

  

Dados de identificação 

Título do Projeto: Proposta de roteiro de Auto-avaliação dos Serviços de Farmácia 
Hospitalar: um instrumento a luz da Qualidade e Acreditação. 

Pesquisador Responsável:  Liliane Cunha de Sá  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF – Faculdade de Farmácia – 
Mestrado em Gestão e Administração Farmacêutica. 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 999559149  

Nome do voluntário: ____________________________________  Idade (anos): _________                         

            O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

”Proposta de roteiro de Auto-avaliação dos Serviços de Farmácia Hospitalar: um 

instrumento a luz da Qualidade e Acreditação” de responsabilidade da pesquisadora 

Liliane Cunha de Sá. 

 Das justificativas e objetivo: 

• O objetivo geral deste estudo é, considerando as experiências nacionais de 

Acreditação, propor e validar um instrumento para auxílio e melhoria dos 

processos nos serviços de farmácia hospitalar. 

• Existem poucos estudos de avaliação de serviços de farmácia hospitalar e dentre 

estes não existe uma ferramenta de avaliação consolidada. 

• Este trabalho pretende fornecer um instrumento capaz não só de auto-avaliar os 

serviços de forma condizente, mas também subsidiar processos internos de 

melhoria. 

• Fica ressaltado que objetivo do questionário é o aprimoramento da ferramenta 

proposta. 

• A pesquisa será realizada através de entrevista presencial por meio de 

questionário aplicado ao participante, de acordo com sua conveniência e no 

menor tempo possível. 
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• Serão preservados o anonimato do participante e da instituição com a garantia 

total de confidencialidade das informações geradas e da privacidade do sujeito 

da pesquisa. Não serão obtidas cópias gravadas e/ou imagens. 

• A participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo, sem prejuízos ou penalização. 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP’s) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEP’s leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEP’s procuram 

defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado 

pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 

08:00 às 17:00 horas:   

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax:+55(21) 26299189  

 

Eu, _______________________________________________, declaro ter sido informado e concordo 

em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de 2018 

 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

119  

9. APÊNDICES 

APÊNDICE I 

 LISTA DE HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 
NOME DA INSTITUIÇÃO 

Status Leitos           

< 100 > 

Tipo Empresa Selecionado 

1 HOSPITAL NITERÓI D’OR                                   Ativo Abaixo Geral Privada Sim 

2 CASA DE SAÚDE SANTA MARTHA Ativo Acima Geral Privado Sim 

3 HOSPITAL GERAL DO INGÁ                       Ativo Abaixo Geral Privado Sim 

4 HOSPITAL ICARAÍ                                            Ativo Acima Geral Privado Sim 

5 HOSP. DE CLÍNICAS NITERÓI (CHN)                     Ativo Acima Geral Privado Sim 

6 HOSPITAL UNIV ANTÔNIO PEDRO Ativo Acima Geral Público Sim 

7 HOSPITAL DE CLÍNICAS ALAMEDA           Ativo Abaixo Geral Privado Sim 

8 HOSP ESTADUAL AZEVEDO LIMA                        Ativo Acima Geral Público Sim 

9 HOSP. MUNIC. CARLOS TORTELY                   Ativo Abaixo Geral Público Sim 

10 HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS.  Ativo Abaixo Geral Público Sim 

11 HOSPITAL MUNIC. MARIO 

MONTEIRO PIRATININGA  

Ativo Abaixo Geral Público Sim 

12 INST. ESTADUAL ARY PARREIRAS  Ativo Abaixo Especializado Público não 

13 HOSPITAL DE OLHOS NITERÓI            Ativo Abaixo Especializado Privado não 

14 CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA       

Ativo Abaixo Especializado Privado não 

15 CASA DE SAÚDE ALFREDO NEVES         Ativo Abaixo Especializado Privado não 

16 ESPAÇO UNIMED (Pediatria) Ativo Abaixo Especializado Privado não 

17 HOSPITAL ESTADUAL 

PSIQUIÁTRICO JURUJUBA        

Ativo Abaixo Especializado Público não 

18 HOSP. DE OLHOS SANTA BEATRIZ Ativo Abaixo Especializado Privado não 

19 HOSP. GETULIO VARGAS FILHO           Ativo Abaixo Especializado Público não 

20 MATERNIDADE MUNIC. ALZIRA 

REIS 

Ativo Abaixo Especializado Público não 

21 MATERNIDADE SÃO FRANCISCO Ativo Abaixo Especializado Privado não 

22 UPA 24HS NITERÓI         Ativo Abaixo Especializado Público não 

23 CENTROCARDIO                                                    Fechado X X X Excluído 

24 HOSPITAL SANTA CRUZ                         Fechado X X X Excluído 

25 HOSPITAL UNIMED  Fechado X X X Excluído 

26 HOSPITAL PROCORDIS                          Fechado X X X Excluído 

27 HOSPITAL POLÍCIA MILITAR         X X X Militar Excluído 

28 POLICLÍNICA MILITAR NITEROI          X X X Militar Excluído 

29 ADALGIZA MARIA DOS SANTOS         ERRO X X X Excluído 
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APÊNDICE II 

Compilado de todos os Critérios presentes por Manual selecionado (N=147) 

No Manual Critérios descrito como o manual de origem 

1 MS 1  Responsável Técnico habilitado. 

2 MS 1  Corpo funcional habilitado, dimensionado às necessidades do serviço. 

3 MS 1 

Controle de medicamentos e correlatos quanto ao armazenamento, estoques satélites e 

distribuição para as unidades de internação. 

4 MS 1 

Condições estruturais e operacionais que atendam a todos os requisitos  de segurança 

para o cliente interno e externo, conforme normas e regulamentos  vigentes. 

5 MS 1 Equipamentos e instalações adequadas aos procedimentos de Farmácia. 

6 MS 1 

Condições específicas de armazenamento, de acordo com as características físico-

químicas dos medicamentos e correlatos. 

7 MS 1 Área de dispensação interna para análise das prescrições e guarda dos produtos. 

8 MS 1 Área adequada para separação e preparação das doses. 

9 MS 1 

Locais adequados com câmaras de fluxo laminar para preparação de nutrição parenteral 

e de drogas citotóxicas (se for o caso). 

10 MS 1 Programa de manutenção preventiva de equipamentos. 

11 MS 1  Condições para lavagem e anti-sepsia das mãos. 

12 MS 1 Precauções padrão e rotinas de controle de infecção. 

13 MS 2 

 Manual(is) de normas, rotinas e procedimentos documentado(s), atualizado(s) e 

disponível(is). 

14 MS 2 

Trabalha em consonância com a CCI na normatização e dispensação do uso terapêutico 

e profilático de antibióticos. 

15 MS 2 

Participação (formal e informal) na aquisição e distribuição de medicamentos, materiais 

médico-hospitalares, germicidas e correlatos. 

16 MS 2  Programa de educação  e  treinamento continuado. 

17 MS 2 Grupos de trabalho para a melhoria de processos e integração institucional. 

18 MS 2 

Sistema de análise crítica dos casos atendidos, visando à melhoria da técnica, controle 

de problemas, melhoria de processos e procedimentos, minimização de riscos e efeitos 

colaterais. 

19 MS 2 Procedimentos de orientação ao cliente/paciente. 

20 MS 2 

Procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao cliente e seguimento de 

casos. 

21 MS 3 

Sistemas de planejamento e melhoria contínua em termos de estrutura, novas 

tecnologias, atualização técnico-profissional, ações assistenciais e procedimentos. 

22 MS 3  Ciclos de melhoria com impacto sistêmico. 

23 MS 3 

Sistema de informação baseado em taxas e indicadores que permitem análises e 

comparações. 

24 MS 3 Sistema de aferição da satisfação dos clientes (internos e externos). 

25 AF VISA 1 Responsabilidade técnica conforme legislação. 

26 AF VISA 1 

Corpo funcional habilitado e/ou capacitado, dimensionado adequadamente às 

necessidades do serviço. 

27 AF VISA 1 

Condições operacionais e de infra-estrutura que atendem aos requisitos de segurança 

para o cliente (interno e externo). 

28 AF VISA 1 Gerenciamento do fluxo e da demanda do serviço. 

29 AF VISA 1 Procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao paciente. 

30 AF VISA 1 

Critérios de seleção de fornecedores com base na sua capacidade em fornecer 

medicamentos e materiais médico-hospitalares de acordo com os requisitos de 

segurança e legislação vigente. 
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No Manual Critérios totais - como descrito no manual de origem (folha 2) 

31 AF VISA 1 

Processos farmacotécnicos que permitem obter boa qualidade de matéria-prima e 

produtos acabados. 

32 AF VISA 1 

Controle de medicamentos e produtos de saúde quanto à especificação, aquisição, 

armazenamento, rastreabilidade e disponibilização ao armazenamento, estoques 

satélites e distribuição. 

33 AF VISA 1 

Sistema de aquisição que assegure a verificação e existência do registro sanitário dos 

medicamentos e produtos (saneantes, degermantes, materiais, nutrição parenteral, 

quimioterápicos entre outros) utilizados em serviços de saúde. 

34 AF VISA 1 Controles administrativos específicos para itens sob regime de vigilância legal. 

35 AF VISA 1 

Sistema de manejo e descarte de medicamentos e materiais médico-hospitalares que 

assegure a correta inutilização. 

36 AF VISA 1 Orientações quanto a interações medicamentosas. 

37 AF VISA 1 Sistema de farmacovigilância. 

38 AF VISA 1 Sistemática de manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos. 

39 AF VISA 1 

Identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, ocupacionais e 

relacionados à responsabilidade civil, infecções e biossegurança. 

40 AF VISA 1 Cumprimento das diretrizes da Comissão de Controle de Infecção. 

41 AF VISA 1 Gerenciamento de eventos adversos conforme legislação. 

42 AF VISA 1 Humanização da atenção ao cliente/paciente. 

43 AF VISA 2 Identificação, definição, padronização e documentação dos processos 

44 AF VISA 2 Identificação de fornecedores e clientes e sua interação sistêmica 

45 AF VISA 2 Estabelecimento dos procedimentos. 

46 AF VISA 2 Documentação (procedimentos e registros) atualizada, disponível e aplicada 

47 AF VISA 2 Definição de indicadores para os processos identificados 

48 AF VISA 2 Medição e avaliação dos resultados de processos. 

49 AF VISA 2 

Programa de educação e treinamento continuado com evidências de melhoria e impacto 

nos processos. 

50 AF VISA 2 Grupos de trabalho para a melhoria de processos e interação institucional 

51 AF VISA 2 

Gerenciamento de protocolos assistenciais visando à melhoria da técnica e o controle de 

problemas. 

52 AF VISA 3 

Define as perspectivas básicas de sustentação da organização (inovação e 

desenvolvimento, pessoas, clientes, processos, financeira e sociedade); 

53 AF VISA 3 

Sistema de indicadores de desempenho focalizando as perspectivas básicas, com 

informações íntegras e atualizadas, incluindo informações de referenciais externos 

pertinentes; 

54 AF VISA 3 

Estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre os indicadores, onde os 

resultados de um influenciam os demais, bem como permitem a análise crítica do 

desempenho e a tomada de decisão; 

55 AF VISA 3 

Análise de tendência com apresentação de um conjunto de pelo menos três resultados 

consecutivos; 

56 AF VISA 3 

Análises críticas sistemáticas com evidências de ações de melhoria e inovações; com 

outras práticas organizacionais com evidências de resultados positivos;Identificação de 

oportunidades de melhoria de desempenho através do processo contínuo de comparação 

57 AF VISA 3 

Sistemas de planejamento e melhoria contínua em termos de estrutura, novas 

tecnologias, atualização técnico-profissional e procedimentos. 

58 ONA 1 Profissionais com competências e capacitação compatíveis com o perfil assistencial. 

59 ONA 1 

Profissionais dimensionados de acordo com a realidade da organização, considerando 

as boas práticas. 

60 ONA 1 

Planeja as atividades, avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, 

viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. 
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No Manual Critérios totais - como descrito no manual de origem (folha 3) 

61 ONA 1 

Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, 

incluindo a metrologia legal e a calibração. 

62 ONA 1 

Estabelece critérios e procedimentos de segurança para a utilização de materiais, 

medicamentos, equipamentos e serviços, com base em boas práticas. 

63 ONA 1 Gerencia a demanda do serviço. 

64 ONA 1 Cumpre com as diretrizes da política de identificação do paciente. 

65 ONA 1 

Planejamento interdisciplinar da assistência, com base no plano terapêutico definido, 

considerando o grau de complexidade/dependência. 

66 ONA 1 Acompanha, avalia e adequa, se necessário, o plano terapêutico estabelecido. 

67 ONA 1 

Comunicação efetiva com as áreas assistenciais e serviços de diagnóstico para a 

continuidade da assistência, assegurando o sigilo das informações. 

68 ONA 1 

Avalia tecnicamente as prescrições, de acordo com critérios validados pela prática 

clínica, considerando o risco medicamentoso. 

69 ONA 1 Estabelece critérios e procedimentos para uso de medicamentos de alto risco. 

70 ONA 1 

Disponibiliza e dispensa medicamentos assegurando a administração das doses 

indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado. 

71 ONA 1 

Estabelece mecanismos e procedimentos para a administração segura de medicamentos 

considerando: o paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa, 

registro certo, indicação certa, apresentação farmacêutica certa e resposta terapêutica 

certa. 

72 ONA 1 

Assegura ao paciente/cliente ou responsável informações sobre o medicamento e o 

direito de recusa à administração. 

73 ONA 1 

Estabelece mecanismos e procedimentos para os casos de recusa do uso do 

medicamento por parte do paciente. 

74 ONA 1 

Considera as características individuais dos pacientes/clientes e familiares, respeitando 

suas tradições culturais, preferências e valores pessoais para a assistência farmacêutica. 

75 ONA 1 

Monitora a indicação, eficácia terapêutica e reações adversas de medicamentos, com 

base em evidências clínicas. 

76 ONA 1 Assegura o suporte técnico1 aos profissionais de saúde. 

77 ONA 1 Promove a educação permanente dos profissionais de saúde. 

78 ONA 1 Monitora a prática medicamentosa nos processos assistenciais. 

79 ONA 1 

Orienta os pacientes e/ou acompanhantes para o uso seguro dos medicamentos, 

mantendo o sigilo de evidências clínicas. 

80 ONA 1 

Estabelece processos farmacotécnicos seguros, que permitem obter boa qualidade de 

matéria-prima e produtos acabados. 

81 ONA 1 Desenvolve ações de farmacovigilância. 

82 ONA 1 Assegura ações interdisciplinares para a prática de reconciliação medicamentosa. 

83 ONA 1 

Sistema de informação com registros atualizados sobre o atendimento que assegure a 

continuidade de cuidados. 

84 ONA 1 

Estabelece mecanismos e procedimentos para a identificação, rastreabilidade, 

conservação e descarte apropriado de medicamentos. 

85 ONA 1 Define planos de contingências. 

86 ONA 1 Monitora o desempenho dos fornecedores críticos, alinhado a política institucional. 

87 ONA 1 Cumpre as diretrizes de prevenção e controle de infecção e biossegurança. 

88 ONA 1 Estabelece sistema de notificação e gerenciamento de eventos sentinela2. 

89 ONA 1 

Identifica as ameaças3 da assistência farmacêutica e desenvolve ações para a 

eliminação ou mitigação destas. 

90 ONA 1 Cumpre com as determinações do plano de gerenciamento de resíduos. 

91 ONA 2 

Identifica, mede e compara custos e resultados relacionados à utilização de 

medicamentos. 
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No Manual Critérios totais - como descrito no manual de origem (folha 4) 

92 ONA 2 Estabelece um método sistemático e articulado das relações entre os processos. 

93 ONA 2 

Acompanha e avalia o desempenho e o resultado do processo, promovendo ações de 

melhoria. 

94 ONA 2 

Acompanha e avalia a efetividade dos protocolos assistenciais, promovendo ações de 

melhoria. 

95 ONA 2 Analisa o desempenho e promove melhorias nas inter-relações dos processos. 

96 ONA 2 

Estabelece relações efetivas entre profissionais e serviços, internos e externos, a fim de 

sustentar a continuidade da assistência. 

97 ONA 2 

Utiliza as informações dos pacientes, acompanhantes e da equipe profissional, para a 

melhoria dos processos. 

98 ONA 2 

Estuda as ações implementadas para a minimização das ameaças, os resultados obtidos 

e define melhorias. 

99 ONA 3 

Apresenta práticas contínuas, refinadas, inovadoras, proativas, disseminadas e 

plenamente integradas. 

100 ONA 3 Sustenta os fundamentos de gestão em saúde. 

101 ONA 3 

Utiliza o conhecimento1 e o aprendizado2 para a tomada de decisão, a promoção de 

melhorias e o alcance de melhores resultados. 

102 ONA 3 

Mantêm um relacionamento consistente com todas as partes interessadas para o alcance 

de melhores resultados. 

103 ONA 3 Utiliza as informações de todas as partes interessadas nos ciclos de melhoria. 

104 ONA 3 Demonstra responsabilidade com o ambiente e o contexto onde está inserida. 

105 GS VISA 1 Responsabilidade conforme legislação. 

106 GS VISA 1 Corpo funcional, habilitado e/oucapacitado, dimencionado as necessidades do serviço 

107 GS VISA 1 Condições operacionais e de infra-estrutura que atendem aos requisitos de segurança 

108 GS VISA 1 

Processos de planejamento, aquisição, armazenamento, rastreabilidadee 

disponibilização de materiais e suprimentos 

109 GS VISA 1 

Sistema de aquisição que assegure a verificação e existência do registro sanitário dos 

medicamentos e produtos para saúde 

110 GS VISA 1 

Gerenciamento dos critérios de seleção e de avaliação de fornecedores com base na sua 

capacidade em fornecer produtos e serviços de acordo com os requisitos de segurança. 

111 GS VISA 1 

Identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, ocupacionais e 

relacionados à responsabilidade civil. 

112 GS VISA 2 Identificação, definição, padronização e documentação dos processos 

113 GS VISA 2 Identificação de fornecedores e clientes e sua interação sistêmica 

114 GS VISA 2 Estabelecimento dos procedimentos. 

115 GS VISA 2 Documentação (procedimentos e registros) atualizada, disponível e aplicada. 

116 GS VISA 2 Definição de indicadores para os processos identificados 

117 GS VISA 2 Medição e avaliação dos resultados de processos. 

118 GS VISA 2 

Programa de educação e treinamento continuado com evidências de melhoria e impacto 

nos processos. 

119 GS VISA 2 Grupos de trabalho para a melhoria de processos e interação institucional 

120 GS VISA 3 

Define as perspectivas básicas de sustentação da organização (inovação e 

desenvolvimento, pessoas, clientes, processos, financeira e sociedade); 

121 GS VISA 3 

Sistema de indicadores de desempenho focalizando as perspectivas básicas, com 

informações íntegras e atualizadas, incluindo informações de referenciais externos 

pertinentes; 

122 GS VISA 3 

Estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre os indicadores, onde os 

resultados de um influenciam os demais, bem como permitem a análise crítica do 

desempenho e a tomada de decisão; 



 

124  

No Manual Critérios totais - como descrito no manual de origem ( folha 5) 

123 GS VISA 3 

Análise de tendência com apresentação de um conjunto de pelo menos três resultados 

consecutivos; 

124 GS VISA 3 Análises críticas sistemáticas com evidências de ações de melhoria e inovações; 

125 GS VISA 3 

Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho através do processo 

contínuo de comparação com outras práticas organizacionais com evidências de 

resultados positivos; 

126 GS VISA 3 

Sistemas de planejamento e melhoria contínua em termos de estrutura, novas 

tecnologias, atualização técnico-profissional e procedimentos. 

127 GS ONA 1 

Qualifica e avalia o desempenho dos fornecedores críticos, de acordo com os critérios 

de qualificação de fornecedores, definidos pela instituição. 

128 GS ONA 1 Planeja a aquisição conforme critérios técnicos e perfil da organização. 

129 GS ONA 1 

Estabelece critérios técnicos e multidisciplinares para padronização de materiais, 

insumos e serviços 

130 GS ONA 1 

Estrutura a cadeia de relações com os serviços para a disponibilização dos recursos, 

atendendo as especificidades e necessidades dos processos. 

131 GS ONA 1 

Estabelece critérios de recebimento e armazenamento de materiais, insumos e 

medicamentos. 

132 GS ONA 1 

Disponibiliza materiais, insumos e serviços com metodologia que assegure 

rastreabilidade. 

133 GS ONA 1 Estabelece critérios para o recebimento de serviços. 

134 GS ONA 1 

Identifica as ameaças1 dos processos relacionados à gestão de suprimentos e 

desenvolve ações para a eliminação ou mitigação destas 

135 GS ONA 1 Estabelece diretrizes de farmacovigilância e tecnovigilância. 

136 GS ONA 1 Define planos de contingência. 

137 GS ONA 1 Verifica as exigências legais para a totalidade dos fornecedores. 

138 GS ONA 1 Promove instruções ao cliente interno quanto ao uso e conservação. 

139 GS ONA 1 

Estabelece critérios para identificação, segregação, descarte e inativação de materiais, 

insumos e medicamentos. 

140 GS ONA 2 Desenvolve os fornecedores externos com base na avaliação de desempenho. 

141 GSONA 2 

Acompanha e analisa os resultados das relações dos processos internos, de acordo com 

as estratégias definidas, promovendo ações de melhoria. 

142 GS ONA 3 

Apresenta práticas contínuas, refinadas, inovadoras, proativas, disseminadas e 

plenamente integradas. 

143 GS ONA 3 Sustenta os fundamentos de gestão em saúde. 

144 GS ONA 3 

Utiliza o conhecimento2 e o aprendizado3 para a tomada de decisão, a promoção de 

melhorias e o alcance de melhores resultados. 

145 GS ONA 3 

Mantêm um relacionamento consistente com todas as partes interessadas para o alcance 

de melhores resultados. 

146 GS ONA 3 Utiliza as informações de todas as partes interessadas nos ciclos de melhoria. 

147 GS ONA 3 Demonstra responsabilidade com o ambiente e o contexto onde está inserida. 

 

LEGENDA: Manual de Origem e Nível do critério; 

MS (1, 2 ou 3) - Manual do Ministério da Saúde, (nível 1, 2 ou 3) 

AF VISA (1, 2 ou 3) - Manual da ANVISA, Assistência Farmacêutica, (nível 1, 2 ou 3) 

GS VISA (1, 2 ou 3) - Manual da ANVISA, Gestão de Suprimentos, (nível 1, 2 ou 3) 

ONA (1, 2 ou 3) - Manual da ONA, Assistência Farmacêutica (nível 1, 2 ou 3) 

GS ONA (1, 2 ou 3) - Manual da ONA, Gestão de Suprimentos (nível 1, 2 ou 3) 
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APÊNDICE III 

CRITÉRIOS SELECIONADOS PARA O ROTEIRO (N=29) 

N Seção Atividade 
Componente 

técnico 
No Critério de Avaliação de Serviço 

1 

AF Apoio Gestão / RH 1, 25, 58, 

105, 2, 26, 

59, 106 

Responsável técnico habilitado e profissionais dimensionados de 

acordo com a realidade da organização, considerando as boas 

práticas.  

2 

AF Apoio Gestão / Processo 28, 63 Gerencia a demanda do serviço com acompanhamento de 

indicadores 

3 

AF Apoio Gestão / Processo 13, 43, 45, 

46 
Padronização de processos com a documentação disponível e 

atualizada (Manuais, POPs) 

4 

AF Apoio Gestão / Processo 34 Controles de guarda e dispensação específicos para itens sob 

regime de vigilância legal. (ex.Port. 344) 

5 

AF Apoio Gestão / Processo 89, 134 Identifica as ameaças da assistência farmacêutica e desenvolve 

ações para a eliminação ou mitigação (diminuição) destas.  

6 

AF Apoio Gestão / Processo 130, 133 Estrutura a cadeia de relações com os serviços para a 

disponibilização dos recursos, atendendo as necessidades dos 

processos. 

7 

AF Apoio Gestão / Processo 35, 84, 90, 

139 
Estabelece mecanismos e procedimentos para a identificação, 

rastreabilidade, conservação e descarte apropriado de 

medicamentos. 

8 

AF Apoio Gestão / Processo 64 Cumpre com as diretrizes da política de identificação do paciente. 

9 

AF Apoio Gestão / Processo 39, 111  Identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários 

(infecções), ambientais, ocupacionais (biossegurança) e 

relacionados à responsabilidade civil. 

10 

AF Apoio Gestão / 

Infraestrutura 
4, 5, 7, 8 , 

9 e 11, 27, 

31, 60, 80 , 

85, 107, 

136  

Instalações e equipamentos e adequados aos procedimentos de 

farmácia. Áreas adequadas de acordo com os processos existentes 

(dispensação, análise de pescrições, armazenagem, anti-sepsia das 

mãos, farmacotecnica, etc) 

11 

AF Apoio Gestão / 

Infraestrutura 
10 , 38, 61 Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações e 

dos equipamentos, incluindo a metrologia legal e a calibração. 

12 

AF Apoio Seleção 15, 128, 

128 
Estabelece critérios técnicos e multidisciplinares para 

padronização de materiais, insumos e serviços de acordo com o 

perfil da instituição. 

13 

AF Apoio Ensino 16, 49, 76, 

77 , 118, 

138 

Assegura suporte técnico e promove a educação permanente dos 

profissionais de saúde  

14 

AF Assistencial Farnácia Clínica 12, 14, 40, 

87 
Cumpre as diretrizes de prevenção e controle de infecção e 

biossegurança. CCIH 

15 

AF Assistencial Farnácia Clínica 19, 20, 29, 

42, 67, 96 
 Procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao 

paciente. Estabelece relações efetivas entre profissionais e 

serviços, internos e externos, a fim de sustentar a continuidade da 

assistência. 

16 

AF Ass Farnácia Clínica 36, 68 Avalia tecnicamente as prescrições, de acordo com critérios 

validados pela prática clínica 

17 

AF Ass Farnácia Clínica 69 Estabelece critérios e procedimentos para uso de medicamentos de 

alto risco. 

18 

AF Ass Farnácia Clínica 78 Monitora a prática medicamentosa nos processos assistenciais. 

19 

AF Ass Farnácia Clínica 83 Sistema de informação com registros atualizados sobre o 

atendimento que assegure a continuidade de cuidados (prontuário) 

20 

AF Ass Farnácia Clínica 65, 66 Planeja interdisciplinar da assistência e acompanha, com base no 

plano terapêutico definido, considerando o grau de 

complexidade/dependência. 
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N Seção Atividade 
Componente 

técnico 
No Critério de Avaliação de Serviço (folha 2) 

21 

AF Ass Farnácia Clínica 71 Estabelece mecanismos e procedimentos para a administração 

segura de medicamentos, considerando: o paciente certo, 

medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa, registro certo, 

indicação certa, apresentação farmacêutica certa e resposta 

terapêutica certa. 

22 

AF Ass Seguimento  70 Dispensa medicamentos assegurando a administração das doses 

indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo 

indicado. 

23 

AF Ass Seguimento  82 Assegura ações interdisciplinares para a prática de reconciliação 

medicamentosa  

24 

AF Ass Seguimento  62 Estabelece critérios e procedimentos de segurança para a 

utilização de materiais, medicamentos, equipamentos e serviços, 

com base em boas práticas.  

25 

AF Ass Seguimento  72, 73, 74, 

79 
Orienta os pacientes e/ou acompanhantes para o uso seguro dos 

medicamentos 

26 

AF Ass Farmaco vigilância 37, 41, 75, 

81, 88, 135 
Realiza farmacovigilância e tecnovigilância, com sistema de 

notificação e gerenciamento dos eventos adversos 

27 

GS Logistica Gestão / 
Fornecedor 

86 Monitora o desempenho dos fornecedores críticos, alinhado a 

política institucional. 

28 

GS Logistica Gestão / 

Fornecedor 
30, 33, 

109, 137 
Sistema de aquisição que assegure a verificação de existência 

legal (registro sanitário) dos medicamentos e produtos para saúde 

para a totalidade dos fornecedores. 

29 

GS Logistica Gestão / estoque 3, 6, 32 , 

108, 131, 

132 

Processos de planejamento e controle da aquisição, recebimento, 

armazenamento e da disponibilização de materiais e suprimentos 

aos estoques satélites. 
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APÊNDICE IV– INSTRUMENTO PARA TESTE 

Características da Instrutição:    Natureza □Pública ou □Privada      Tipo □Geral ou □Especializado                  

Complexidade □Baixa □Média □Alta   /  N.o Leitos (total): ______   N.o Farmacêuticos: _________ 

  

Hospital possui Acreditação? □Não  □Sim, qual? ____________ Contato do Gestor Farmacêutico com 

a Acreditação: □Não  □Sim, ___________________________ Formação do Gestor :______________ 
   
  

Instruções: Preencher apenas uma alternativa por dimensão (coluna).                                         Hora início: _________ 

Dimensão 1- Grau Conformidade: Atende (A), Atende Parcialmente (A.P), ou Não Atende (N.A)  
Dimensão 2- Grau de Utilidade: Auxilia na gestão (A), ou Não Auxilia (N.A) 

Dimensão 3- Grau de Compreensão: Compreende (C), Não Compreende (N.C), Compreende Parcialmente (C.P) 

     

    Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 

Ref. Critério de Avaliação de Serviço Conformidade Utilidade Compreensão 

1.1.G.RH 

Possui responsável técnico habilitado, 

profissionais técnicos e de apoio dimensionados 

com a realidade da instituição 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (  ) A   (  ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.P 

Os processos foram padronizados e a 

documentação está disponível e atualizada           

(Manuais, POPES) 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.P 
Gerencia o serviço com indicadores e acompanha 

os resultados para melhoria 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.P 
Controla a guarda e possui dispensação 

específica para itens da Port. 344 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.P 

Identifica as ameaças da assistência farmacêutica 

e desenvolve ações para sua eliminação ou 

minimização.  
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.P 
Estrutura as relações com os outros serviços para 

atender as necessidades dos processos. (  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.P 

Estabelece procedimentos para a identificação, 

rastreabilidade, conservação e descarte 

apropriado de medicamentos. 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.P 

Identifica e gerencia o controle de riscos: 

sanitários, ambientais, ocupacionais e os de 

responsabilidade civil 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.I 

Possui áreas e equipamentos adequados aos 

procedimentos existentes na farmácia. (  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.G.I 

Monitora a manutenção preventiva e corretiva 

das instalações e dos equipamentos do setor (  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.S 

Estabelece critérios técnicos e multidisciplinares 

para padronização de materiais, insumos e 

serviços de acordo com o perfil da instituição. 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.1.E 

Assegura suporte técnico e promove a educação 

permanente dos profissionais de saúde  (  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

Legenda:                                                                                                                                                    Versão Inicial/2018 

POPE- Procedimento Operacional Padrão   
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    Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 

Ref. Critério de Avaliação de Serviço Conformidade Utilidade Compreensão 

1.2.FC 

Controla o uso de antibiótico de acordo com 

as diretrizes da CCIH contribuindo para a 

prevenção e controle de infecção  
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (  ) A   (  ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FC 
Avalia tecnicamente as prescrições, de 

acordo com a prática clínica 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FC 
Possui procedimentos voltados para a 

continuidade do tratamento do paciente 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FC 
Estabelece critérios e procedimentos para 

uso de medicamentos de alto risco. 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FC 
Monitora a prática medicamentosa nos 

processos assistenciais. 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FC 

Possui sistema de informação com registros 

atualizados para  que assegure a 

continuidade  de cuidados (prontuário) 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FC 

Planeja a assistência, com equipe multi-

disciplinar e com base no plano terapêutico 

definido 

(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FC 

Estabelece procedimentos para a 

administração segura de medicamentos, 

considerando os 9 Certos 

(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.Se 

Possui sistema de dispensação orientado pela 

diretriz da política de identificação do 

paciente. 

(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.Se 

Dispensa medicamentos nos intervalos 

definidos, assegurando a administração das 

doses prescritas e seus intervalos 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.Se 
Assegura ações interdisciplinares para a 

prática de reconciliação medicamentosa  
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.Se 

Estabelece critérios e procedimentos de 

segurança para a utilização de materiais, 

medicamentos, equipamentos e serviços, 

com a criação de manuais, guias, tabelas  

(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.Se 

Orienta os pacientes e/ou acompanhantes 

para o uso seguro dos medicamentos (  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (  ) A   (  ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

1.2.FV 

Realiza farmacovigilância e tecnovigilância, 

com sistema de notificação e gerenciamento 

dos eventos adversos 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

2.1.G.E 

Possui processos de planejamento, aquisição, 

recebimento, armazenamento, distribuição 

de insumos aos estoques satélites. 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

2.1.GF 

Possui sistema de aquisição que assegure a 

verificação de existência legal (registro 

sanitário) dos medicamentos e produtos para 

saúde para a totalidade dos fornecedores. 

(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

2.1.GF 
Monitora o desempenho dos fornecedores 

críticos definidos. 
(  )A  (  ) A.P  (  ) N.A (   ) A   (   ) N.A (  )C  (  ) N.C  (  ) C.P 

Legenda:                                                                                                                                              

CCIH – Comissão de controle e infecção hospitalar 

9 Certos: Paciente, medicamento, via, dose, hora, registro, indicação, apresentação farmacêutica e resposta 

terapêutica certos (ANVISA) 
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APÊNDICE V 

 

Este questionário tem o objetivo de verificar a clareza e compreensão das perguntas utilizadas no 

pré-teste aplicado na amostra da pesquisa sob o tema: Proposta de roteiro de auto avaliação dos 

Serviços de Farmácia Hospitalar: um instrumento à luz da Acreditação. 

 

 

 

Marque apenas uma alternativa para cada pergunta e contribua com comentários   

 

 

Bloco 1- Em relação a apresentação do tema do estudo considero que:                                                                  

 È feita de forma clara e simples? SIM □  NÃO □  

 Mostra ao respondente a contribuição nesta pesquisa? SIM □  NÃO □  

 A disposição gráfica é adequada?   SIM □  NÃO □  

 A extensão do instrumento é compatível com os critérios propostos? SIM □  NÃO □  
           

 Comentários em relação ao bloco 1: ______________________________________________ 

           

 Bloco 2 - Em relação Contrução do Instrumento considero que:    

 
2.1- Os critérios presentes no roteiro são relevantes e contemplam as várias óticas do serviço? 

       SIM □  NÃO □  
 Comentários em relação ao ponto 2.1: ____________________________________________ 
           

 2.2 - Os termos e perguntas presentes no instrumento são de fácil entendimento?  

       
SIM □  NÃO □  

 Comentários em relação ao ponto 2.2: ____________________________________________ 
           

 

2.3- Na sua opinião o instrumento contribui para o desenvolvimento da gestão e das atividades  

do serviço orientadas para a Qualidade?     

  

     
SIM □  NÃO □  

 Comentários em relação ao ponto 2.3: ____________________________________________ 

  
        

 

 

 

2.4- O instrumento pode ser empregado por qualquer farmacêutico independentemente de 

familiaridade com a Acreditação?  
 

 

 

SIM □  NÃO □  

 Comentários em relação ao ponto 2.4: ____________________________________________ 

       
   

 
 

 
    

 Bloco 3 – Comentários ou Sugestões finais       

 __________________________________________________________________________ 

           

    
  

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE 
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APÊNDICE VI  

 RESPOSTAS DIMENSÃO 1 – GRAU DE CONFORMIDADE 

N 
Ref. Critério de Avaliação de Serviço HA HB HC HD 

SIM 

(%)  

NÃO 

(%) 

1 1.1.G.RH 

Responsável técnico habilitado e 

profissionais dimensionados com a 

instituição 

AP 

(1) 

A AP  

(2) 

A 50 50 

2 1.1.G.P 
Gerencia a demanda do serviço com 

acompanhamento de indicadores 

AP 

(3) 

AP 

(4) 

AP A 25 75 

3 1.1.G.P 

Processos padronizados com 

documentação disponível e atualizada      

(Manuais, POPs) 

A NA A A 

(5) 
75 25 

4 1.1.G.P 

Controles de guarda e dispensação 

específicos para itens sob regime de 

vigilância legal.  

A A AP 

 (6) 

A 75 25 

5 1.1.G.P 

Considerando o ciclo da AF, identifica os 

riscos nos processos e desenvolve ações 

para a diminuição e/ou eliminação destes.  

A 

(7) 

AP 

(8) 

A 

(9) 

A 

(10) 

75 25 

6 1.1.G.P 

Estrutura a cadeia de relações com os 

outros serviços para a disponibilização 

dos recursos, atendendo as necessidades 

dos processos. 

A A A AP 75 25 

7 1.1.G.P 

Estabelece mecanismos e procedimentos 

para a identificação, rastreabilidade, 

conservação e descarte apropriado de 

medicamentos. 

A 
(11) 

AP 
(12) 

A A 75 25 

8 1.1.G.P 

 Identifica e gerencia o controle de riscos: 

sanitários (infecções), ambientais, 

ocupacionais (biossegurança) e 

relacionados à responsabilidade civil 

A AP A A 75 25 

9 1.1.G.I 
Possui áreas e equipamentos adequados 

aos procedimentos existentes na farmácia. 

AP A AP 

(13) 

AP 50 50 

10 1.1.G.I 

Monitora a manutenção preventiva e 

corretiva das instalações e dos 

equipamentos. 

NA AP NA NA 

(14) 

25 75 

11 1.1.S 

Estabelece critérios técnicos e 

multidisciplinares para padronização de 

insumos e serviços 

AP  

(15) 

A A AP 

(16) 

50 50 

12 1.1.E 

Assegura suporte técnico e promove a 

educação permanente dos profissionais de 

saúde  

NA AP A AP 
(17) 

25 75 

13 1.2.FC 
Cumpre as diretrizes de prevenção e 

controle de infecção e biossegurança. 

NA  

(18) 

AP A 

(19) 

A 50 50 

14 1.2.FC 
Possui procedimentos voltados para a 

continuidade de cuidados ao paciente. 

NA A NA 

(20) 
A 50 50 

15 1.2.FC 

Avalia tecnicamente as prescrições, de 

acordo com critérios validados pela 

prática clínica 

A 

(21) 

AP AP 

(22) 

A 50 50 

16 1.2.FC 
Estabelece critérios e procedimentos para 

uso de medicamentos de alto risco. 

A AP NA A 50 50 

17 1.2.FC 
Monitora a prática medicamentosa nos 

processos assistenciais. 

AP A NA AP 25 75 

18 1.2.FC 

Registra as intervenções farmacêuticas em 

prontuário para assegurar a continuidade 

de cuidados  

NA A 

(23) 

NA A 50 50 
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 Continuação (folha 2) 

N 
Ref. Critério de Avaliação de Serviço HA HB HC HD SIM  NÃO 

19 1.2.FC 

Planeja com a equipe multidisciplinar a 

assistência ao paciente e acompanha, 

com base no plano terapêutico definido, 

considerando o grau de complexidade 

/dependência dele  

 NA AP 
(24) 

NA 
(25)  

AP 
(26)  

0 100 

20 1.2.FC 

Estabelece procedimentos para a 

administração segura de medicamentos 

considerando os 9 Certos (paciente, 

medicamento, via, dose, hora, registro, 

indicação, apresentação farmacêutica e 

resposta terapêutica certos) 

AP  A AP  A 50 50 

21 1.2.Se 

Dispensa medicamentos nos intervalos 

definidos, assegurando a administração 

das doses no período de intervalo 

prescrito 

NA  

(27) 

A A AP 

(28)  

50 50 

22 1.2.Se 
Cumpre com as diretrizes da política de 

identificação do paciente. 

 NA 

(29) 
A A A 75 25 

23 1.2.Se 
Assegura ações interdisciplinares para a 

prática de reconciliação medicamentosa  

 NA  NA  AP A 25 75 

24 1.2.Se 

Estabelece critérios e procedimentos de 

segurança para a utilização de materiais, 

medicamentos, equipamentos e serviços  

 AP 

(30) 

 AP A A 

(31) 

50 50 

25 1.2.Se 

Orienta os pacientes e/ou 

acompanhantes para o uso seguro dos 

medicamentos 

NA  A NA 

(32) 

AP 

(33)  

50 50 

26 1.2.FV 

Realiza farmacovigilância e 

tecnovigilância, com sistema de 

notificação e gerenciamento dos eventos 

adversos 

 NA AP  NA A 25 75 

27 2.1.GF 

Monitora o desempenho dos 

fornecedores críticos, alinhado a política 

institucional. 

 NA 

(34) 

AP  AP 

(35)  

A 25 75 

28 2.1.GF 

Possui sistema de aquisição que 

assegure a verificação de existência 

legal (registro sanitário) dos 

medicamentos e produtos para saúde 

para a totalidade dos fornecedores. 

 NA 

(36) 
A  

(37) 
 AP 
(35) 

A 50 50 

29 2.1.G.E 

Possui processos de planejamento e 

controle da aquisição, recebimento, 

armazenamento e da disponibilização de 

materiais e suprimentos aos estoques 

satélites. 

 AP 

(38) 

A A A 75 25 

  

 
Legenda: Atende (A),  Atende Parcialmente (A.P), ou Não Atende (N.A) 

 

OBS: Os números que aparecem, entre parênteses, ao lado de algumas respostas, são as falas dos gestores no 

momento da entevista. Estas foram registradas a fim de possibilitar discussões futuras (APÊNDICE VII). 
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APÊNDICE VII 

FALA DOS GESTORES DURANTE A ENTREVISTA 

Fala N. o Comentários 

(1) Farmácia só funciona de dia e possui apenas 1 farmacêutico 

(2) Farmácia possui apenas 1 farmacêutico 

(3)(4) O gestor sugeriu incluir indicadores no roteiro 

(5) 
O gestor ressaltou que o difícil é fazer o processo que está descrito.  

Para ele o escrito e o executado são diferentes logo está tentando reescrever. 

(6) Controles de só guarda, não dispensação. Para ele não auxilia na gestão, só cumprir legislação 

(7)(8)(9)(10) 

Todos não entenderam as ameaças e a AF- na proposição inicial. Todos concordaram com a 

segunda proposição, mas sugeriram listar os riscos. (9) o gestor C completou: Consigo apenas 

pensar em dois ou três riscos para o ciclo da AF. 

(11) Não rastreia, sistema coletivo. Identifica comprimido 

(12) Não rastreia 

(13) Em obra de expansão da farmácia para adequação 

(14) Quem monitora é a engenharia clínica 

(15) Ressaltou que a CFT é municipal, mas possui apenas farmacêuticos nela 

(16) Instuição com alto índice de NP. Médicos não respeitam a padronização. 

(17) A educação e o treinamento são pontuais, não considera ser permanente 

(18) Não tem CCIH nem biossegurança na unidade A 

(19)  Gestor C pediu para dar exemplo das diretrizes 

(20) Gestor C pediu para dar exemplo da continuidade de cuidados 

(21) Olha as prescrições quando algum auxiliar simaliza qdade anormal 

(22) Avalia por amostragem 

(23) 
Informa que os médicos não seguem as orientações dos farmacêuticos 

(24) O gestor B não entende o que é plano terapêutico 

(25) O gestor C informa que necessita contratar 1 Farmacêutico Clínico para realizar esta atividade 

(26) 
O gestor D informa que só realiza esta atividade nas unidades fechadas que tem um profissional 

dedicado ao setor 

(27) Unidade com pedido coletivo por enfermaria 

(28) Só assegura dispensação, não assegura a administração 

(29) Política não implantada na unidade. 

(30) Eu compreendo e ensino a enfermagem a fazer diluição de medicamentos 

(31) 
Acho que poderia estar mais clara a proposição, pois acha que alguém sem experiência vai ficar 

perdido 

 

(32) Informa ser importante para a segurança e não para a gestão 

(33) Para alguns pacientes, corte definido pela instituição 

(34) Acredita que almoxarifado central faça isto. Não avalia as entregas ou distorções de qualidade 

(35) Diz que o setor de compras faz isso 

(36) O gestor acredita que a central faça isto. 

(37) Usa bionexo (pregão eletrônico) e informa que ele faz isso 

(38) Possui estoque descentralizado com chave com enfermagem para atender plantão noturno 
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APÊNDICE VIII 

RESPOSTAS DIMENSÃO 2 – GRAU DE UTILIDADE 

N 
Ref. Critério de Avaliação de Serviço HA HB HC D 

SIM 

(%)  

NÃO 

(%) 

1 1.1.G.RH 

Responsável técnico habilitado e 

profissionais dimensionados com a 

instituição 

A A A A 100 0 

2 1.1.G.P 
Gerencia a demanda do serviço com 

acompanhamento de indicadores 

A A A A 100 0 

3 1.1.G.P 

Processos padronizados com documentação 

disponível e atualizada ( Manuais, POPES) 

A A A A 100 0 

4 1.1.G.P 

Controles de guarda e dispensação 

específicos para itens sob regime de 

vigilância legal.  

A A A A 100 0 

5 1.1.G.P 

Considerando o ciclo da AF, Identifica os 

riscos  e desenvolve ações para a diminuição 

e/ou eliminação destes.  

A A A A 100 0 

6 1.1.G.P 

Estrutura a cadeia de relações com os outros 

serviços para a disponibilização dos recursos, 

atendendo as necessidades dos processos. 

A A A A 100 0 

7 1.1.G.P 

Estabelece mecanismos e procedimentos para 

a identificação, rastreabilidade, conservação e  

descarte apropriado de medicamentos. 

A A A A 100 0 

8 1.1.G.P 

 Identifica e gerencia o controle de riscos: 

sanitários (infecções), ambientais, 

ocupacionais (biossegurança) e relacionados 

à responsabilidade civil 

A A A A 100 0 

9 1.1.G.I 

Possui áreas e equipamentos adequados aos 

procedimentos existentes na farmácia. 

A A A A 100 0 

10 1.1.G.I 
Monitora a manutenção preventiva e 

corretiva das instalações e dos equipamentos. 

A A A A 100 0 

11 1.1.S 

Estabelece critérios técnicos e 

multidisciplinares para padronização de 

insumos e serviços 

A A A A 100 0 

12 1.1.E 

Assegura suporte técnico e promove a 

educação permanente dos profissionais de 

saúde  

A A A A 100 0 

13 1.2.FC 

Cumpre as diretrizes de prevenção e controle 

de infecção (CCIH) e biossegurança . 

A A A A 100 0 

14 1.2.FC 

Possui procedimentos voltados para a 

continuidade de cuidados ao paciente. 

A A A A 100 0 

15 1.2.FC 

Avalia tecnicamente as prescrições, de acordo 

com critérios validados pela prática clínica 

A A A A 100 0 

16 1.2.FC 
Estabelece critérios e procedimentos para uso 

de medicamentos de alto risco. 

A A A A 100 0 
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17 1.2.FC 
Monitora a prática medicamentosa nos 

processos assistenciais. 

A A A A 100 0 

18 1.2.FC 

Registra as intervenções farmacêuticas em 

prontuário para assegurar a continuidade de 

cuidados  

A NA  A A 75 25 

19 1.2.FC 

Planeja com a equipe multidisciplinar a 

assistência ao paciente e acompanha, com 

base no plano terapêutico definido, 

considerando o grau de complexidade 

/dependência dele  

A A A A 100 0 

20 1.2.FC 

Estabelece procedimentos para a 

administração segura de medicamentos, 

considerando os 9 Certos (paciente, 

medicamento, via, dose, hora, registro,  

indicação, apresentação farmacêutica e 

resposta terapêutica certos) 

A A A A 100 0 

21 1.2.Se 

Dispensa medicamentos nos intervalos 

definidos, assegurando a administração das 

doses no período de intervalo prescrito 

A A A A 100 0 

22 1.2.Se 
Cumpre com as diretrizes da política de 

identificação do paciente. 

A A A A 100 0 

23 1.2.Se 
Assegura ações interdisciplinares para a 

prática de reconciliação medicamentosa  

A A A A 100 0 

24 1.2.Se 

Estabelece critérios e procedimentos de 

segurança para a utilização de materiais, 

medicamentos, equipamentos e serviços  

A A A A 100 0 

25 1.2.Se 
Orienta os pacientes e/ou acompanhantes 

para o uso seguro dos medicamentos 

A A A A 100 0 

26 1.2.FV 

Realiza farmacovigilância e tecnovigilância, 

com sistema de notificação e gerenciamento 

dos eventos adversos 

A A A A 100 0 

27 2.1.GF 

Monitora o desempenho dos fornecedores 

críticos, alinhado a política institucional. 

A A A A 100 0 

28 2.1.GF 

Possui sistema de aquisição que assegure a 

verificação de existência legal (registro 

sanitário) dos medicamentos e produtos para 

saúde para a totalidade dos fornecedores. 

A A A A 100 0 

29 2.1.G.E 

Possui processos de planejamento e controle 

da aquisição, recebimento, armazenamento e 

distribuição de materiais e suprimentos aos 

estoques satélites. 

A A A A 100 0 

 
Legenda: Auxilia na gestão (A), ou Não Auxilia (N.A) 
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 APÊNDICE IX  

RESPOSTAS DIMENSÃO 3 – GRAU DE COMPREENSÃO 

 
  

 

N 
Ref. Critério de Avaliação de Serviço HA HB HC HD 

SIM 

(%)  

 

PAR 

(%) 

NÃO 

(%) 

1 1.1.G.RH 

Responsável técnico habilitado e 

profissionais dimensionados com a 

instituição 

C C C C 100 0 0 

2 1.1.G.P 
Gerencia a demanda do serviço com 

acompanhamento de indicadores 

CP  C C C 75 25 0 

3 1.1.G.P 

Processos padronizados com 

documentação disponível e atualizada 

(Manuais, POPES) 

C C C C 100 0 0 

4 1.1.G.P 

Controles de guarda e dispensação 

específicos para itens sob regime de 

vigilância legal.  

C C C C 100 0 0 

5 1.1.G.P 

Considerando o ciclo da AF, identifica os 

riscos nos processos e desenvolve ações 

para a diminuição e/ou eliminação destes.  

C C CP  C 75 25 0 

6 1.1.G.P 

Estrutura a cadeia de relações com os 

outros serviços para a disponibilização 

dos recursos, atendendo as necessidades 

dos processos. 

C C C C 100 0 0 

7 1.1.G.P 

Estabelece mecanismos e procedimentos 

para a identificação, rastreabilidade, 

conservação e  descarte apropriado de 

medicamentos. 

C C C C 100 0 0 

8 1.1.G.P 

 Identifica e gerencia o controle de riscos: 

sanitários (infecções), ambientais, 

ocupacionais (biossegurança) e 

relacionados à responsabilidade civil 

C C C C 100 0 0 

9 1.1.G.I 
Possui áreas e equipamentos adequados 

aos procedimentos existentes na farmácia. 

C C C C 100 0 0 

10 1.1.G.I 

Monitora a manutenção preventiva e 

corretiva das instalações e dos 

equipamentos. 

C C C C 100 0 0 

11 1.1.S 

Estabelece critérios técnicos e 

multidisciplinares para padronização de 

insumos e serviços 

C C C C 100 0 0 

12 1.1.E 

Assegura suporte técnico e promove a 

educação permanente dos profissionais de 

saúde  

C C C C 100 0 0 

13 1.2.FC 

Cumpre as diretrizes de prevenção e 

controle de infecção (CCIH) e 

biossegurança. 

C C  CP C 75 25 0 

14 1.2.FC 
Possui procedimentos voltados para a 

continuidade de cuidados ao paciente. 

C C  CP C 75 25 0 

15 1.2.FC 

Avalia tecnicamente as prescrições, de 

acordo com critérios validados pela 

prática clínica 

C C C C 100 0 0 

16 1.2.FC 
Estabelece critérios e procedimentos para 

uso de medicamentos de alto risco. 

C C C C 100 0 0 

17 1.2.FC 
Monitora a prática medicamentosa nos 

processos assistenciais. 

C C C C 100 0 0 
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18 1.2.FC 

Registra as intervenções farmacêuticas 

em prontuário para assegurar a 

continuidade de cuidados  

C C C C 100 0 0 

19 1.2.FC 

Planeja com a equipe multidisciplinar a 

assistência ao paciente e acompanha, com 

base no plano terapêutico definido, 

considerando o grau de complexidade 

/dependência dele  

C  CP  CP C 50 50 0 

20 1.2.FC 

Estabelece procedimentos para a 

administração segura de medicamentos,  

considerando os 9 Certos 

C C C C 100 0 0 

21 1.2.Se 

Dispensa medicamentos nos intervalos 

definidos, assegurando a administração 

das doses no período de intervalo 

prescrito 

C C C C 100 0 0 

22 1.2.Se 
Cumpre com as diretrizes da política de 

identificação do paciente. 

C C C C 100 0 0 

23 1.2.Se 
Assegura ações interdisciplinares para a 

prática de reconciliação medicamentosa  

C C C C 100 0 0 

24 1.2.Se 

Estabelece critérios e procedimentos de 

segurança para a utilização de materiais, 

medicamentos, equipamentos e serviços  

C C C CP  75 25 0 

25 1.2.Se 
Orienta os pacientes e/ou acompanhantes 

para o uso seguro dos medicamentos 

C C C C 100 0 0 

26 1.2.FV 

Realiza farmacovigilância e 

tecnovigilância, com sistema de 

notificação e gerenciamento dos eventos 

adversos 

C C C C 100 0 0 

27 2.1.GF 
Monitora o desempenho dos fornecedores 

críticos, alinhado a política institucional. 

C C C C 100 0 0 

28 2.1.GF 

Possui sistema de aquisição que assegure 

a verificação de existência legal (registro 

sanitário) dos medicamentos e produtos 

para saúde para a totalidade dos 

fornecedores. 

C C C C 100 0 0 

29 2.1.G.E 

Possui processos de planejamento e 

controle da aquisição, recebimento, 

armazenamento e da disponibilização de 

materiais e suprimentos aos estoques 

satélites. 

C C C C 100 0 0 

 

 

Legenda: Compreende (C), Não Compreende (N.C), Compreende Parcialmente (C.P) 
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APÊNDICE X 

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE 

Bloco 1 - Apresentação do tema Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D 

SIM 

(%) 

A apresentação do tema é feita de forma 

clara e simples? 

Sim Sim Sim Sim 

100,00% 

Mostra ao respondente a contribuição nesta 

pesquisa? 
Sim Sim Sim Sim 

100,00% 

A disposição gráfica é adequada ? 
Sim Sim Sim Sim 

100,00% 

A extensão do instrumento é compatível 

com os critérios propostos? 
Sim Sim Sim Sim 

100,00% 

Bloco 2 - Construção do Instrumento Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D 

SIM 

(%) 

Os critérios presentes no instrumento  são 

relevantes, contemplando as várias óticas 

do serviço? 

Sim Sim Sim Sim 

100,00% 

Os termos e as perguntas presentes no  

instrumento são de fácil entendimento? 
Não Não  Sim Sim 

50,00% 

Na sua opinião o instrumento contribui para 

o desenvolvimento da gestão e das 

atividades do serviço orientadas para a 

Qualidade?  

X X X X 

100,00% 

O instrumento pode ser empregado por 

qualquer farmacêutico independentemente 

de familiaridade com a Acreditação ? 
X X X X 

100,00% 

     

   OBS: O Bloco 3 foi destinado ao registro de sugestões e comentários que foram pontuados no texto da  

   dissertação. 
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APÊNDICE XI 

ROTEIRO DE AUTO-AVAVIAÇÃO DOS SFH 

Serviço atual : Atende (A), Atende parcialmente (A.P) ou Não atende (N.A) 
                                                                                                                                                                                                       Folha01/02 

 

Ref. Critério de Avaliação Serviço Atual Itens de Orientação 

.Gestão RH 

Possui responsável técnico habilitado, 

profissionais técnicos e de apoio 

dimensionados com a realidade da 

instituição  

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Inscrição CRF, Alvará, Certificado 

de Regularidade do ano Vigente, 

SBRAFH 2017. 

Gestão 

Processos 

Os processos foram padronizados e a 

documentação está disponível e 

atualizada 

 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A Manuais e/ou POPES de cada 

processo do serviço atualizado. 

Gestão 

Processos 

Gerencia o serviço com indicadores e 

acompanha os resultados para melhoria 

 
     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Indicadores para os processos críticos 

para melhoria e/ou acompanhamento  

Gestão 

Processos 

Controla a guarda e possui dispensação 

específica para itens da Port. 344    (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Controle de estoque e guarda nos 

estoques (central e satélites), com 

dispensação individualizada e 

registrada 

Gestão 

Processos 

Identifica as ameaças da assistência 

farmacêutica e desenvolve ações para 

sua eliminação ou minimização.  

 
   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Acompanhar e propor alternativas as 

faltas de insumos, antes de atingir o 

paciente. 

Gestão 
Processos 

Estrutura as relações com os outros 

serviços para atender as necessidades 

dos processos. 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Processos alinhados com os setores 

(fornecedores ou clientes) para evitar 

falhas. 

Gestão 

Processos 

Estabelece procedimentos para a 

identificação, rastreabilidade, conser-

vação e descarte de medicamentos. 

 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
Estruturar a rastreabilidade dos 

insumos do recebimento (iden-

tificação) à utilização (paciente) 

Gestão 
Processos 

Identifica e gerencia o controle de 

riscos: sanitários, ambientais, ocupa-

cionais e os de responsabilidade civil 

 
     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Trabalhar junto a gestão de riscos, 

Comissão de CCIH e PGRSS para 

diminuir os riscos dos processos  

Gestão 

Infraestrutura 

Possui áreas e equipamentos 

adequados aos procedimentos 

existentes na farmácia. 
   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Adequar áreas e adquirir equi-

pamentos necessários ao bom 

funcionamento do serviço 

(computador, etiquetador de CB) 

Gestão 

Infraestrutura 

Monitora a manutenção preventiva e 

corretiva das instalações e dos 

equipamentos do setor 

 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
Trabalhar em parceria com a 

engenharia Clínica e manter 

calendário de manutenção preventiva 

e corretiva 

Seleção 

Estabelece critérios técnicos e 

multidisciplinares para padronização 

de materiais, insumos e serviços de 

acordo com o perfil da instituição. 

 
     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Reunião formal de seleção de 

insumos com critérios definidos e 

registros atualizados das reuniões e 

suas inclusões/exclusões 

Educação 

Assegura suporte técnico e promove a 

educação permanente dos profissionais 

de saúde  

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Prover informes e educação 

continuada à equipe multi-

profissional 

Farmácia 
Clínica 

Controla o uso de antibiótico de acordo 

com as diretrizes da CCIH contribuin-

do para a prevenção e controle de 

infecção  

 
   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Estabelecer junto a CCIH o padrão 

de controle de uso e dispensação de 

antibióticos, com o devido registro. 

Farmácia 

Clínica 

Avalia tecnicamente as prescrições, de 

acordo com a prática clínica 

 

     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
Estabelecer as prioridades de 

avaliação e acompanhamento acordo 

com o perfil da instituição e manter 

seus registros  

Farmácia 
Clínica 

Possui procedimentos voltados para a 

continuidade do tratamento do paciente 

 

    (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
Garantir o acesso e o uso dos 

medicamentos na instituição  

    Este roteiro, foi baseado nos padrões de qualidade vigente e destina-se a auto-avaliação do   

    Serviço de Farmácia Hospitalar.                                                                   Versão 01/2019 
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Ref. Critério de Avaliação Serviço Atual Itens de Orientação 

Farmácia 
Clínica 

Estabelece critérios e procedimentos 

para uso de medicamentos de alto risco.    (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Identificar, ter guarda (central e satélite) e 

dispensação segura e estabelecer junto à 
enfermagem mecanismos de administraão 

segura ( ex.duplo cheque) 

Farmácia 
Clínica 

Monitora a prática medicamentosa nos 

processos assistenciais. 

 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
Orienta e acompanha a guarda, o preparo 

e administração dos medicamentos e 
propõe treinamentos para melhorar este 

processo. 

Farmácia 

Clínica 

Possui sistema de informação com 

registros atualizados para que assegure 

a continuidade de cuidados  

 
     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Define com a diretoria clínica o processo 
e efetua os registros no prontuário, 

conforme acordado, das intervenções e 

sugestões de alteração 

Farmácia 
Clínica 

Planeja a assistência, com equipe 

multidisciplinar e com base no plano 

terapêutico definido 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Planejar e estabelecr o plano terapêutico 
nos pacientes acompanhados pelo 

farmacêutico clínico 

Farmácia 

Clínica 

Estabelece procedimentos para a 

administração segura de medicamentos, 

considerando o princípio dos 9 Certos. 

 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
 Estabelecer e propor procedimentos de 

mitigação de erros no processo 

medicamentoso. Consultar manual da 

ANVISA.  

Segurança 

Possui sistema de dispensação 

orientado pela diretriz da política de 

identificação do paciente. 

 

     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
Construir dispensação segura, de maneira 

a identificar os medicamentos pelo nome 
do paciente  

Segurança 

Dispensa medicamentos nos intervalos 

definidos, assegurando a administração 

das doses prescritas e seus intervalos 
   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Dispensação segura, cuidados com: 
identificação de apresentações (doses),  

atrasos de doses e sobras de 

medicamentos suspensos nos setores 

Segurança 
Assegura ações interdisciplinares para 

a reconciliação medicamentosa  

 

   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
 Garantir junto à equipe multi, a 

conciliação e reconciliação 

medicamentosa na instituição 

Segurança 

Estabelece critérios e procedimentos de 

segurança para a utilização de 

materiais, medicamentos, equipamentos 

e serviços 

 
     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Garantir a segurança na utilização de 
medicamentos, material médico e 

equipamentos (ex; Bomba) e serviços 

(Manipulação, QT) com criação de 
criação de manuais, guias, tabelas e 

procedimentos 

Segurança 

Orienta os pacientes e/ou acompa-

nhantes para o uso seguro dos 

medicamentos 
   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

Estabelecer procedimentos para os 
medicamentos não-padronizados que o 

pacientre trás de casa, definindo o uso o  

controle e guarda 

Farmaco 

Vigilância 

Realiza fármaco e tecnovigilância, 

com sistema de notificação e 

gerenciamento dos eventos adversos 

 
   (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

 
Definir formulários e procedimento de 

notificação e vigilância (ativa ou passiva). 

Ver ANVISA. 

Gestão 

Estoque 

Possui processos de planejamento, 

aquisição, recebimento, armazena-

mento, distribuição de insumos aos 

estoques inclusive os satélites. 

 

     (  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
 

Possuir processos com POPES definidos 

para cada etapa desssas. 

Gestão 
Fornecedores 

Possui sistema de aquisição que asse-

gure a verificação da existência legal 

dos medicamentos e produtos para 

saúde para a totalidade dos 

fornecedores. 

 
(  )A  (  ) A.P  (  )N.A 

 
Estabelecer parceria junto ao setor de 

compras e licitação para verificação dos 

registros a fim de garantir a segurança dos 
insumos utilizados na instituição 

Gestão 

Fornecedores 

Monitora o desempenho dos 

fornecedores críticos definidos. 

 

(  )A  (  ) A.P  (  )N.A 
Definir quais são os fornecedores críticos 

e calendário de visitas técnica á eles. 
Roteiro de inspeção ANVISA. 

   Foha 02/02 
 

  

Legenda: 

POPE- Procedimento Operacional Padrão 

CB – Código de Barras 

CCIH – Comissão de controle e infecção hospitalar 

9 Certos: Paciente, medicamento, via, dose, hora, registro, indicação, apresentação farmacêutica e resposta 

terapêutica certos (ANVISA) 

 


