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RESUMO 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com o objetivo de apontar 

conhecimentos e habilidades necessárias ao farmacêutico para o fornecimento de 

medicamentos a pacientes hospitalizados. Foi realizada a descrição de situações de prática da 

assistência farmacêutica hospitalar relacionada com o fornecimento de medicamentos para 

pacientes hospitalizados, incluindo a rotina das Visitas Técnicas às Enfermarias e analisando 

as condições de armazenamento dos medicamentos nestes locais. O estudo foi realizado em 

um hospital geral localizado no município do Rio de Janeiro, com esfera administrativa 

municipal. Foram identificados onze conhecimentos e seis habilidades necessárias ao 

farmacêutico hospitalar. Foi feito acompanhamento e observação da rotina do farmacêutico 

através da técnica de observação participante e coletadas situações de prática. Houve alteração 

no perfil de todas as enfermarias depois da Visita Farmacêutica. A presença do farmacêutico 

nas enfermarias através das visitas técnicas regulares torna-se importante para acompanhar e 

conscientizar a equipe de enfermagem no que diz respeito ao armazenamento correto dos 

medicamentos, como também atentar para a importância das devoluções, evitando estoques 

informais nestes setores. Acompanhar a evolução da profissão, sua prática e as novas 

competências que estão sendo incorporadas deve ser parte inerente do processo educativo. A 

realização de estudos como este fornecem subsídios para o reconhecimento de “novos” 

conhecimentos e habilidades, que devem ser incorporados no currículo das escolas e servirem 

de diretrizes aos processos de educação permanente. 

 

Palavras-chave: assistência farmacêutica, segurança do paciente, avaliação em saúde. 



 

 

ABSTRACT 

The present study is an exploratory research with the aim of pointing out knowledge and 

skills necessary to the pharmacist for the supply of medicines to hospitalized patients. It was 

carried out to describe situations of practice of hospital pharmaceutical assistance related to 

the provision of medicines for patients hospitalized, including the routine of visits the wards 

Pharmaceutical and analyzing the conditions of storage of medicines in these locations. The 

study was conducted in a general hospital located in the city of Rio de Janeiro, with municipal 

administrative sphere. Eleven knowledge were identified and six abilities needed for hospital 

pharmacist. Was done monitoring and observation of the routine of the pharmacist through 

the technique of participant observation and collected situations in practice. There was a 

change in the profile of all the wards after visit Pharmaceutical. The presence of the 

pharmacist in the wards through the technical visits regular becomes important to accompany 

and raising awareness of the nursing team as regards the proper storage of medicines, as well 

as to the importance of discards, informal avoiding stocks in these sectors. Follow the 

evolution of the profession to their practice and the new powers that are being incorporated 

should be inherent part of the educational process. The completion of studies such as this, 

provide subsidies for the recognition of "new" knowledge and skills that should be 

incorporated in the curriculum of schools, and serve as guidelines for permanent education 

processes. 

 

Key words: pharmaceutical assistance, patient safety, health evaluation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Farmácia Hospitalar (FH) tem como principal objetivo contribuir para o processo de 

cuidado à saúde, visando melhorar a qualidade da assistência prestada ao paciente, 

promovendo o uso seguro e racional de medicamentos (SBRAFH, 2007). 

A Assistência Farmacêutica Hospitalar (AFH) no Brasil vem sofrendo grandes 

mudanças desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), passando a ter um caráter mais 

abrangente. É um processo dinâmico e multidisciplinar, que visa abastecer os serviços de 

saúde com medicamentos de qualidade. 

Neste contexto, o farmacêutico é o profissional da saúde essencial para a garantia do 

acesso a medicamentos e uso racional destes, lembrando que, para garantir este acesso e a 

assistência farmacêutica é necessário um profissional qualificado (OLIVEIRA, M. A.; 

BERMUDEZ JAZ; OSÓRIO-DE-CASTRO CGS, 2007). 

A FH também deve contar com um sistema de distribuição de medicamentos racional, 

de maior segurança para os pacientes, com uma participação ativa do farmacêutico como 

gestor deste processo, evitando e diminuindo ao máximo os erros de medicação (FREITAS, 

2004). 

Este estudo teve como objetivo geral explorar os conhecimentos e as habilidades 

necessárias ao farmacêutico no fornecimento de medicamentos a pacientes hospitalizados. 

Como objetivos específicos foram descritas situações de prática da AFH relacionadas com o 

fornecimento de medicamentos para pacientes hospitalizados, incluindo a rotina das Visitas 

Técnicas às Enfermarias de um hospital, e a análise das condições de armazenamento dos 

medicamentos nas suas enfermarias.  

O termo conhecimento refere-se a informações adquiridas capazes de alterar o 

julgamento ou o comportamento profissional. O termo habilidade, por sua vez, está 

relacionado com a aplicação produtiva do conhecimento, ou seja, à capacidade de instaurar e 

utilizar o conhecimento (CARBONE; BRANDÃO; LEITE, 2005). 

Quanto à redação, optou-se por dividir o texto em capítulos. O primeiro capítulo traz o 

referencial teórico que embasou o estudo, abordando a AFH no Sistema Único de Saúde, o 
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fornecimento de medicamentos na AFH e a segurança do paciente com relação a 

medicamentos em hospitais. 

 O segundo e o terceiro capítulo abordaram o cenário de prática e o objetivo, 

respectivamente. O cenário de estudo foi um hospital geral, municipal, de grande porte 

localizado no Rio de Janeiro, que realiza atividades de média e alta complexidade. 

O quarto capítulo traz todo o método e as questões éticas. O método foi dividido em 

três etapas. A etapa 1 abordou o desenho do estudo, que consistiu na construção do referencial 

metodológico e dos instrumentos de coleta e análise. A etapa 2 abordou a coleta dos dados 

onde no primeiro momento ocorreu a observação participante e no segundo momento ocorreu 

a análise documental. A etapa 3 abordou a análise dos dados onde no primeiro momento 

ocorreu a oficina e processamento das situações e no segundo momento ocorreu a tabulação e 

análise das informações contidas nos formulários de visitas às enfermarias. Esta pesquisa 

utilizou como recurso dois instrumentos, sendo um para registro e estruturação das situações e 

outro para apoiar a análise, a saber: para a construção das situações de prática, utilizou como 

ferramenta o instrumento de coleta de dados: o Termo para Apoiar a Elaboração e Redação de 

Situação de Prática; e as situações foram processadas utilizando como recurso o instrumento 

de análise: o Termo para Apoiar o Processamento de Situações de Prática.  

O quinto capítulo traz os resultados e discussão abordando as situações da assistência 

farmacêutica hospitalar, o armazenamento dos medicamentos nas enfermarias e os 

conhecimentos e habilidades necessárias ao farmacêutico no fornecimento de medicamentos a 

pacientes hospitalizados. O sexto capítulo traz as últimas considerações. 

Algumas informações relatadas neste trabalho foram vivenciadas e pesquisadas pela 

residente em seu período de estágio na residência. 
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CAPITULO I- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Assistência Farmacêutica Hospitalar no Sistema Único de Saúde 

 

 A saúde no Brasil vem experimentando profundas mudanças desde a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, quando o sistema de saúde foi reformulado e o SUS 

estabelecido. Os princípios e diretrizes do SUS baseados em um conceito ampliado de saúde, 

com caráter de política estatal, promovendo ampla inclusão social, foi uma grande conquista 

para a sociedade. De acordo com o artigo 196 da Constituição da República Federativa do 

Brasil: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas, que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CFF, 

2009; VIEIRA, 2010; BRASIL, 1988).  

 Após a sua criação, o SUS foi institucionalizado pela Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 

8.080, de 19/09/1990) que contempla os preceitos constitucionais e estabelece que, entre seus 

campos de atuação, está incluída a execução da “assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica” e entre as ações, “a formulação da política de medicamentos, de interesse 

para a saúde”. Neste contexto, o SUS é reconhecido em decorrência de seus princípios de 

universalidade e igualdade no atendimento, de integralidade das ações e serviços de saúde e 

equidade. A desarticulação da Assistência Farmacêutica (AF) no país, em descompasso com 

as mudanças que vinham ocorrendo na área de saúde, especialmente com relação ao processo 

de descentralização do SUS, contribuiu para a formulação de novas diretrizes para a área de 

medicamentos, explicitada na Política Nacional de Medicamentos (PNM), publicada em 

outubro de 1998, que reorientou, dentre outros, o modelo de AF, equiparando, em um mesmo 

nível de importância, ações antes menos favorecidas (MAGARINOS-TORRES, et. al. 2007; 

CFF, 2009; VIEIRA; 2010, BRASIL, 1990). 

A AF limitava-se apenas à aquisição e distribuição de medicamentos e, após a 

promulgação da PNM, passou a ter caráter mais abrangente. O termo Assistência 

Farmacêutica, para o Brasil, envolve atividades de caráter multiprofissional e intersetorial, 

que situam como seu objeto de trabalho a organização das ações e serviços relacionados ao 
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medicamento em suas diversas dimensões, com ênfase na relação com o paciente e a 

comunidade na visão da promoção da saúde. Dessa forma, a AF é parte do cuidado à saúde 

individual ou coletiva, tendo no medicamento o insumo essencial, cujo acesso deve ser 

garantido com uso racional (MARIN et al., 2003; VIEIRA, 2010; MAGARINOS-TORRES, 

et al., 2007; CFF, 2009). 

A PNM fortaleceu os princípios e diretrizes do SUS e definiu a assistência 

farmacêutica como: 

 

Um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as 

ações de saúde demandadas por uma comunidade. Estas ações envolvem o 

abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas 

constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia 

terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a 

obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente 

dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso 

racional de medicamentos. (BRASIL,1998)  

 

 

Sendo assim a AF é um conjunto de procedimentos necessários à promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, individual e coletiva, centrado no medicamento, 

englobando as atividades de pesquisa, produção, distribuição, armazenamento, prescrição e 

dispensação, esta última entendida como o ato essencialmente de orientação quanto ao uso 

adequado dos medicamentos e sendo privativa do farmacêutico (ARAÚJO et al., 2008). 

Um dos grandes desafios que se apresentam aos gestores e profissionais do SUS é a 

estruturação da AF, uma vez que sua reorientação propõe uma mudança no modelo de 

organização e na forma de gerenciamento, tendo por base uma nova lógica de atuação. Não 

deve se limitar apenas a aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo para a sua 

implementação a elaboração de planos, programas e atividades específicas, de acordo com as 

competências estabelecidas para cada esfera de governo. O processo de descentralização 

exige que os gestores aperfeiçoem e busquem novas estratégias, com propostas estruturantes 

que garantam a eficiência de suas ações, consolidando os vínculos entre os serviços e a 

população, promovendo o acesso, o uso racional e a integralidade das ações (CFF, 2009). 

O processo de reorientação da Assistência Farmacêutica proposto pela PNM, e que 

vem sendo implementado no SUS, está fundamentado na descentralização da gestão; na 

promoção do uso racional de medicamentos; na otimização e na eficácia das atividades 
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envolvidas na AF; no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução de preços de 

produtos, viabilizando o acesso da população, inclusive no âmbito privado (CFF, 2009). 

A Resolução CNS n.338, de 6 de maio de 2004 estabelece a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF) e a define como:  

 

Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 

individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o 

acesso e seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a 

produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, 

aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 

acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 

2004). 

 

 

É importante ressaltar que o farmacêutico ocupa papel-chave nesta política de 

assistência, visto que é o único profissional da equipe de saúde que tem sua formação técnico-

científica fundamentada na articulação de conhecimentos das áreas biológica e exatas, 

trazendo conhecimentos de análises clínicas e toxicológicas. Este profissional é reconhecido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o de melhor capacitação para conduzir as 

ações destinadas à melhoria do acesso e promoção do uso racional dos medicamentos, sendo 

ele indispensável para organizar os serviços de apoio necessários para o desenvolvimento 

pleno da assistência farmacêutica (ARAÚJO et al., 2008). 

Com relação à Farmácia Hospitalar, esta é definida pela Sociedade Brasileira de 

Farmácia Hospitalar (SBRAFH) como uma unidade clínica, administrativa e econômica, 

dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente, tendo 

como principal objetivo contribuir no processo de cuidado à saúde, visando melhorar a 

qualidade da assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de 

medicamentos e produtos para a Saúde (SBRAFH, 2007). 

A assistência farmacêutica é composta por, pelo menos, duas subáreas distintas, porém 

complementares, ou seja, uma relacionada à tecnologia de gestão do medicamento (garantia 

de acesso) que tem como missão proporcionar o abastecimento, passo essencial para garantir 

o acesso da população ao medicamento e a outra relacionada à tecnologia do uso do 

medicamento (utilização correta do medicamento), que envolve desde a prescrição até a 

utilização correta e eficaz dos medicamentos. Para o sucesso da tecnologia de uso, torna-se 
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necessária a participação das diferentes classes de profissionais da saúde, além dos usuários, 

sendo que a execução desta atividade depende do bom desenvolvimento da tecnologia de 

gestão do medicamento, uma vez que a disponibilidade do medicamento está condicionada à 

eficácia desse processo. Na implantação do modelo de gestão, é fundamental o 

estabelecimento de critérios de padronização dos medicamentos, mecanismos de aquisição, 

armazenamento e logística de distribuição, de modo a garantir a racionalidade administrativa 

(ARAÚJO et al., 2008). 

Fornecimento de medicamentos na Assistência Farmacêutica Hospitalar  

 

A reorientação da Assistência Farmacêutica deve ser considerada como uma das 

atividades prioritárias da assistência à saúde, em face de sua transversalidade com as demais 

ações e programas de saúde. Nesse sentido, o medicamento é de fundamental importância, 

sendo considerado um insumo estratégico para a melhoria das condições de saúde da 

população, e o Farmacêutico é o profissional mais indicado para desenvolver esta atividade 

(BRASIL, 2001; MARIN et al., 2003). 

A qualidade e a eficiência do gerenciamento da Assistência Farmacêutica estão 

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

adequada dos medicamentos. O princípio básico norteador que é fundamental para a efetiva 

implementação da AF é o Ciclo da Assistência Farmacêutica, um sistema constituído pelas 

etapas de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação, com 

suas interfaces nas ações da atenção a saúde (BRASIL, 2001; MARTINS, 2011). 

A FH deve garantir o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos pelo médico, 

além de responder à demanda das necessidades de medicamentos e de produtos para saúde 

dos pacientes hospitalizados. Para atender a instituição a qual é integrada mantém sob sua 

guarda os estoques desses produtos, que são caracterizados por ciclos de demandas e de 

ressuprimentos, estes com flutuações significativas e altos graus de incerteza, fatores críticos 

diante da necessidade de manter medicamentos em disponibilidade na mesma proporção da 

sua utilização (DALARMI, 2010). 

Um hospital utiliza uma grande variedade de itens e o risco de desabastecimento pode 

levar a estoques excessivos, significando recursos financeiros imobilizados, espaços mal 
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utilizados, consumo excessivo de energia e risco de descarte dos materiais (DALARMI, 

2010). 

Neste sentido, vem crescendo a preocupação com a logística hospitalar, pois dela 

depende, entre outros setores, o abastecimento de todos os pontos de distribuição de 

medicamentos e materiais médico-hospitalares dentro do hospital, independente do valor do 

item. A logística é fundamental para o funcionamento dos hospitais, como também para todas 

as organizações, principalmente aquelas que são obrigadas a trabalhar com estoques com um 

grande volume de suprimentos. Nessa ótica, o gerenciamento de estoques norteia a redução 

dos custos gerados pelo mesmo através de técnicas adequadas inviabilizando a deterioração 

da qualidade do serviço de saúde (DALARMI, 2010). 

O Ciclo de AF tem como objetivo apoiar as ações de saúde promovendo o acesso da 

população aos medicamentos e seu uso racional. Para viabilização desse serviço, é necessário 

que ele esteja estruturado nos âmbitos federal, estadual e municipal (MARTINS, 2011). 

Umas das principais atividades é a aquisição de medicamentos e deve estar 

estreitamente vinculada às ofertas de serviços e à cobertura assistencial dos programas de 

saúde. Uma boa aquisição de medicamentos deve considerar primeiro o que comprar 

(seleção); quando e quanto comprar (programação); e como comprar.  Vale mencionar que a 

seleção e a programação devem avaliar a posição do município (onde a instituição está 

inserida) no contexto regional e microrregional quanto ao fluxo de usuários, devendo-se 

prever os serviços de referência, quando for o caso. O monitoramento e a avaliação dos 

processos são fundamentais para aprimorar a gestão e intervir nos problemas (BRASIL, 2006 

a). 

A seleção é um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros, 

imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma dada população, ao menor custo 

possível, tendo como base as doenças prevalentes, com a finalidade de garantir uma 

terapêutica medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde (MARIN et 

al., 2003). 

A seleção de medicamentos constitui o ponto de partida, sendo uma atividade 

fundamental, cujo objetivo é proporcionar ganhos terapêuticos e econômicos. Os ganhos 

terapêuticos referem-se à promoção do uso racional e à melhoria da resolutividade terapêutica 

– acesso a medicamentos eficazes, seguros e voltados às doenças prevalentes. Os ganhos 
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econômicos referem-se à racionalização dos custos dos tratamentos e, consequentemente, à 

otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (MARIN et al., 2003). 

No ciclo da AF, a programação é uma etapa imprescindível representando outra 

atividade-chave, feita com base na relação consensual de medicamentos na fase de seleção. 

Tem por objetivo definir o quantitativo dos medicamentos selecionados que devem ser 

adquiridos, priorizando-os e compatibilizando-os com os recursos disponíveis a fim de evitar 

a descontinuidade do abastecimento. Desta forma, objetiva a garantia da disponibilidade dos 

medicamentos previamente selecionados nas quantidades adequadas e no tempo oportuno 

para atender às necessidades de uma população-alvo, por meio de um serviço ou de uma rede 

de serviços de saúde, considerando-se um determinado período de tempo, possuindo 

influência direta sobre o abastecimento e o acesso ao medicamento. Estas ações contribuem 

para o uso racional dos medicamentos, além de evitar compras e perdas desnecessárias 

(MARIN et al., 2003; BRASIL, 2001; BRASIL, 2006 b). 

A aquisição de medicamentos é uma atividade que contribui para o sucesso e a 

credibilidade dos serviços farmacêuticos. Um elenco de medicamentos definido dentro de 

rigorosos critérios, boas condições de armazenamento e profissionais capacitados não 

atenderão às necessidades da rede de serviços se houver descontinuidades no suprimento dos 

medicamentos (MARIN et al, 2003, BRASIL, 2001). 

A aquisição também pode ser definida como um conjunto de procedimentos 

articulados pelos quais se efetiva a compra dos medicamentos estabelecidos na seleção e na 

programação, visando selecionar o licitante com a proposta mais vantajosa para satisfazer 

uma determinada necessidade e, assim, legitimar a administração contratando-o. Ela objetiva 

suprir as unidades de saúde em quantidade e qualidade adequadas, ao menor custo-efetividade 

possível, dentro da realidade do mercado, apoiando e promovendo uma terapêutica racional, 

visando manter a regularidade e funcionamento do sistema (BRASIL,2001; MARIN et a.l, 

2003; MARTINS, 2011) . 

O armazenamento é uma etapa que visa assegurar a qualidade dos medicamentos 

através de condições adequadas de acondicionamento e de um controle de estoque eficaz. É o 

conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolve as atividades de recepção 

(recebimento), estocagem e guarda, conservação dos medicamentos e controle de estoque 

(MARIN et al., 2003; BRASIL, 2001).  
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 Na gerência dos estoques o recebimento é uma das etapas mais importantes do 

armazenamento. Consiste no exame detalhado e comparativo entre o que foi solicitado e o 

recebido. Para tanto, devem-se elaborar normas técnicas e administrativas, procedimentos 

operacionais e instrumentos de controle para registro das informações referentes ao processo 

(MARIN et al., 2003; BRASIL, 2001). 

A distribuição é uma atividade do ciclo da Assistência Farmacêutica que consiste no 

suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo 

oportuno, para posterior dispensação a população. Deve ser rápida, segura e possuir um 

eficiente sistema de informação e controle (MARIN et al., 2003; BRASIL, 2001). 

A distribuição dos medicamentos realizada aos pacientes internados constitui uma das 

mais importantes etapas, caracterizando a farmácia hospitalar como um importante setor de 

apoio logístico da unidade de saúde. Sem o suporte da farmacoterapia, na maioria das vezes, o 

paciente não alcança o restabelecimento completo de sua saúde (GOMES; REIS, 2003). 

Os sistemas de distribuição são classificados em quatro tipos: coletivo, 

individualizado, unitário e combinado ou misto. O sistema de distribuição deve facilitar a 

administração dos medicamentos, através de uma dispensação ordenada, por horários e pro 

paciente, e em condições adequadas para a pronta administração (YUK, et al., ). 

Dispensação é o ato farmacêutico de fornecer um ou mais medicamentos mediante a 

apresentação de uma receita ou prescrição médica elaborada por um profissional autorizado. 

Neste momento, cabe ao o farmacêutico informar e orientar sobre o uso adequado do 

medicamento, tendo como elementos importantes a ênfase no cumprimento da dosagem, 

influência dos alimentos, interação com outros medicamentos, reconhecimento de reações 

adversas potenciais e condições de conservação dos medicamentos entre outros (BRASIL, 

2001).  

A dispensação tem como objetivos gerais educar para o uso correto do medicamento; 

contribuir para o cumprimento da prescrição médica; proporcionar uma atenção farmacêutica 

de qualidade e garantir o fornecimento do medicamento correto e na quantidade adequada. 

Para atingir tais objetivos, o farmacêutico trabalha para analisar a prescrição médica; 

identificar as necessidades do paciente em relação ao uso dos medicamentos e promover as 

informações necessárias; manter-se atualizado para uma adequada prestação de serviços e 

qualidade da atenção farmacêutica; conhecer, interpretar e estabelecer condições para o 
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cumprimento da legislação pertinente; manter atualizados os registros referentes a 

dispensação; coletar e registrar ocorrências de reações adversas e efeitos colaterais relativos 

ao uso de medicamentos, informando a autoridade sanitária local; orientar o usuário sobre os 

cuidados e a guarda dos medicamentos, especialmente os termolábeis e aqueles sob controle 

especial (psicotrópicos e entorpecentes) e acompanhar e avaliar as tarefas do pessoal de apoio 

(BRASIL, 2001).  

Assim, tanto a seleção como as atividades de programação, aquisição, armazenamento, 

distribuição e dispensação constituem os pilares para objetivos mais nucleares, que são o 

acesso e o uso racional de medicamentos. Nesse contexto, torna-se fundamental uma seleção 

racional de medicamentos, de maneira a proporcionar maior eficiência administrativa e uma 

adequada resolutividade terapêutica, além de contribuir para a racionalidade na prescrição e 

utilização de fármacos (MARIN et. al., 2003). 

 

Segurança do paciente com relação a medicamentos em hospitais 

 

Um aspecto importante para a garantia da qualidade da assistência à saúde é a 

segurança do paciente. A ocorrência de erros relacionados à medicamentos tem como 

consequência o aumento de danos e agravos, influenciando de forma negativa, direta e/ou 

indiretamente, no cuidado prestado (OLIVEIRA; MELO, 2011). 

Os medicamentos ocupam um lugar dominante no sistema de saúde e no tratamento de 

doenças, sendo geralmente componentes essenciais da assistência, situando-se como pedra 

angular no tratamento paliativo, sintomático e curativo de muitas doenças e condições. A 

alternativa para a busca da cura é, para muitos, a utilização de medicamentos.  Infelizmente, 

eles são, também, a causa mais comum de eventos sentinelas, reações adversas significativas 

e erros. No contexto hospitalar, os erros de medicação podem ocorrer em uma ou mais etapas 

da cadeia terapêutica (prescrição, dispensação e administração de fármacos), possuindo 

natureza multidisciplinar. Sua ocorrência induz a população ao descrédito no sistema de 

saúde, bem como ao aumento dos custos da assistência hospitalar (NERI et. al., 2006; 

CASSIANI, 2005). 

Um processo complexo nas instituições de saúde, com várias etapas, é administrar 

medicamentos aos pacientes, contemplando uma série de decisões e ações inter-relacionadas 
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que envolvem profissionais de várias áreas de atuação, bem como o próprio paciente. São 

necessários conhecimentos atualizados sobre os medicamentos e acesso de informações 

completas e exatas sobre o paciente no momento oportuno. Este processo inicia-se com o 

médico, que seleciona e prescreve o medicamento; em seguida há o envio da prescrição à 

farmácia, que dispensa o medicamento e encaminha às clínicas. O preparo e a administração 

são realizados pela enfermagem, que registra e monitora as reações do medicamento. Os 

profissionais envolvidos são médico, farmacêutico, auxiliar do farmacêutico, enfermeiro e 

auxiliar ou técnico de enfermagem (CASSIANI, 2005). 

Os vários processos que compõem as ações dos profissionais agrupados denominam-

no de Sistema de Medicação e é composto pelos processos da prescrição médica, da 

dispensação e do preparo da administração do medicamento (CASSIANI, 2005). 

Geralmente o termo segurança do paciente envolve a prevenção de erros no cuidado e 

a eliminação de danos causados aos pacientes por tais erros. O erro no cuidado em saúde 

resulta de ação não intencional causada por algum problema ou falha, durante a realização da 

assistência ao paciente, podendo ser cometido por qualquer membro da equipe e ocorrendo 

em qualquer momento do processo do cuidado, como, por exemplo, na medicação do 

paciente. Todavia erros de medicação ocorrem, não somente durante a administração do 

medicamento, mas em todas as etapas do Sistema de Medicação (TEIXEIRA; CASSIANI, 

2010). 

Muitos paradigmas são confrontados na discussão de erros em instituições de saúde. 

Os profissionais de saúde normalmente associam falhas nas suas atividades à vergonha, perda 

de prestígio e medo de punições. A cultura de punir o profissional, quando detectado o erro de 

medicação, ainda persiste. Desse modo, os profissionais deparam-se frequentemente com 

ações disciplinares, humilhações, demissão e repercussão legal, quando os erros de medicação 

são relatados, além dos efeitos emocionais como culpa e sentimento de incompetência 

(TEIXEIRA; CASSIANI, 2010; ROSA, et al., 2009; ROSA; PERINI, 2003). 

Neste contexto, o ambiente nas instituições de saúde não é propício para uma 

discussão franca sobre o assunto, visando à melhoria do sistema como um todo. Essa 

tendência à negação com consequente subnotificação dos erros na área da saúde muitas vezes 

dificulta a avaliação dos eventos, prejudicando o conhecimento sobre eles. A segurança do 

paciente envolve a mudança nessa cultura para a não punição do profissional e, também, que 
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medidas sejam adotadas em relação ao sistema de medicação. Dessa maneira, os erros podem 

ser relatados pelos profissionais envolvidos e notificados, para que ocorra a investigação das 

suas causas (ROSA, et al., 2009; ROSA; PERINI, 2003; TEIXEIRA; CASSIANI, 2010). 

As instituições de saúde precisam realizar análise constante, cuidadosa e atenta de 

erros que efetivamente ocorrem com o objetivo de contribuir para a sua redução. 

Ultimamente, muito tem se falado sobre a investigação de erros de medicação, visto que isto é 

de fundamental importância para promover a confiabilidade do sistema de medicação e a 

segurança do paciente (TEIXEIRA; CASSIANI, 2010). 

Denominam-se acidentes com medicamentos todos os incidentes, problemas ou 

insucessos, inesperados ou previsíveis, produzidos ou não por erro, consequência ou não de 

imperícia, imprudência ou negligência, que ocorrem durante o processo de utilização dos 

medicamentos. Esse conceito engloba toda a sequência de procedimentos técnicos ou 

administrativos, que causem ou não dano ao paciente. Acidentes com medicamentos são todos 

os eventos adversos relacionados a medicamentos, os quais, por sua vez, se dividem em 

reações adversas e erros de medicação (ROSA; PERINI, 2003). 

Os eventos adversos relacionados a medicamentos, por sua vez, são considerados 

como qualquer dano ou injúria causado ao paciente pela intervenção médica relacionada aos 

medicamentos. A presença do dano é, portanto, condição necessária para a caracterização do 

evento adverso. Reação adversa a medicamento (RAM) é definida como qualquer efeito 

prejudicial ou indesejado que se apresente após a administração de doses de medicamentos 

normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma 

enfermidade. Sua definição expressa o risco inerente de problemas com os medicamentos 

quando usados corretamente (ROSA; PERINI, 2003). 

Erro de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode 

levar ao uso inadequado de medicamento. Esse conceito implica que o uso inadequado pode 

ou não lesar o paciente, e não importa se o medicamento se encontra sob o controle de 

profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor. O erro pode estar relacionado à prática 

profissional, produtos usados na área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação, 

incluindo prescrição, rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, 

administração, educação, monitoramento e uso de medicamentos. (ROSA; PERINI, 2003) 
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Felizmente, muitos erros não chegam a lesar os pacientes. A maioria desses eventos é 

banal e não resulta em danos, fazendo com que não possam ser classificados dentro do 

conceito anterior, como eventos adversos. Entretanto, todos os tipos de erros, sejam eles 

banais ou não, devem ser investigados, pois podem produzir eventos adversos, dependendo da 

conjunção de fatores que atuam em situações específicas de utilização de medicamentos 

(ROSA; PERINI, 2003). 

Os eventos adversos preveníveis e potenciais relacionados a medicamentos são 

produzidos por erros de medicação, e a possibilidade de prevenção é uma das diferenças 

marcantes entre as reações adversas e os erros de medicação. A reação adversa a 

medicamento é considerada como um evento inevitável, ainda que se conheça a sua 

possibilidade de ocorrência, e os erros de medicação são, por definição, preveníveis. Com 

ações bem planejadas, é possível prevenir os erros, melhorando a qualidade de assistência. 

Embora a maioria dos medicamentos possua uma margem terapêutica segura, alguns 

fármacos têm risco inerente de lesar o paciente quando existe falha no processo de utilização. 

Esses fármacos são chamados de medicamentos de alto risco ou, medicamentos 

potencialmente perigosos. Os erros que acontecem com esses medicamentos não são os mais 

rotineiros, mas quando ocorrem, possuem severidade alta e podem levar a lesões permanentes 

ou serem fatais (ROSA, et al., 2009) . 

A prevenção de erros deve se basear na busca de causas reais, que geralmente incluem 

erros nos sistemas de organização e implementação do serviço. Os erros devem ser aceitos 

como evidências de falha no sistema, e encarados como uma oportunidade de revisão do 

processo e de aprimoramento da assistência prestada ao paciente (LOPES, et al., 2012). 

Uma das explicações para um grande número de erros observados no âmbito 

hospitalar é justamente a ausência de mecanismos que diminuam a sua ocorrência, ou que 

interceptem o erro antes de chegar ao paciente. Ou seja, trabalha-se com a premissa de que o 

profissional de saúde não comete erros e, portanto, não se criam mecanismos de prevenção e 

correção (LOPES, et al., 2012). 

No Brasil, milhões de prescrições não apresentam os requisitos legais necessários para 

garantir a correta dispensação e administração dos medicamentos. Dentre as múltiplas causas 

que resultam nos erros de medicação pode-se citar a ilegibilidade e falta de informações das 

prescrições sendo necessário instituir, junto aos prescritores, medidas que reforcem o 
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benefício de uma prescrição completa e correta e que, através da melhoria organizacional, 

tecnológica e educacional, o risco de erro de medicação para o paciente pode ser reduzido 

(AGUIAR, et al., 2006). 

No estudo de Rosa et al., (2009) as prescrições foram analisadas quanto a legibilidade, 

nome do paciente, tipo de prescrição, data, caligrafia ou grafia, identificação do prescritor, 

análise do medicamento e uso de abreviaturas. Os erros de prescrição foram classificados 

como de redação ou decisão, sendo avaliada a influência do tipo de prescrição na ocorrência 

de erros. Houve predomínio da prescrição escrita à mão. Os erros mais comuns nas 

prescrições escritas à mão, mistas e pré-digitadas eram: nome do paciente, dificuldades na 

identificação do prescritor e prescrições pouco legíveis ou ilegíveis. Observou-se o uso 

intensivo e sem padronização de abreviaturas. A prescrição pré-digitada apresentou menor 

chance de erros do que as mistas ou escritas à mão. Os autores concluíram que os resultados 

sugerem a necessidade da padronização no processo de prescrição e a eliminação daquelas 

feitas à mão. O uso de prescrições pré-digitadas ou editadas poderá diminuir os erros 

relacionados aos medicamentos potencialmente perigosos. 

Outro estudo analisou a adequação das prescrições em quatro hospitais brasileiros e 

identificou eventuais erros causados pelas inadequações, as variáveis foram: tipo de 

prescrição; legibilidade; completude; presença de abreviações, alterações e rasuras. O estudo 

identificou uma série de pontos vulneráveis na fase prescrição dos sistemas de medicação dos 

hospitais concluindo que médicos, farmacêuticos e enfermeiros devem, juntos, propor 

estratégias para evitar erros de prescrição (MIASSO, et al., 2009). 

 

 A Formação do Farmacêutico 

 

O ensino farmacêutico teve seu início formalmente no Brasil em 1832, com a criação 

dos cursos de Farmácia vinculados às escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Com 

a denominação de boticário, da segunda metade do século XIX até o início do século passado, 

o farmacêutico atuava estabelecendo uma relação próxima da comunidade. Com o 

desenvolvimento da industrialização do medicamento no país, a partir de 1920, incrementado 

pela abertura da economia ao capital estrangeiro, teve início um processo de desaparecimento 

das boticas (denominação, da época, para as farmácias), implicando a conversão do 
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farmacêutico em um simples intermediário comercial entre o usuário e a indústria 

(NICOLINE; VIEIRA, 2011). 

A partir da década de 1960, ocorre um desdobramento da profissão para as áreas de 

análises clínicas e toxicológicas, bem como para a da indústria de medicamentos e de 

alimentos, o que envolvia habilidades para procedimentos prioritariamente técnicos, 

desconectados com a atenção à saúde. Este processo de descaracterização do farmacêutico 

como profissional de saúde agravou-se, também, em função das lacunas na formação 

acadêmica em farmácia (NICOLINE; VIEIRA, 2011). 

Após 1961, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a concepção de mercado fica clara no perfil desejado do egresso, bem como “a tendência à 

fragmentação do conteúdo a ser transmitido na formação do farmacêutico” (HADDAD et al., 

2006, p.173). 

Em 1974, “apenas 4% do alunado fazia opção por farmácia, 82% pelo setor de análises 

clínicas e toxicológicas e 14% pela área de tecnologia” (ESTEFAN
1
, 1986, p.515 apud 

NICOLINE; VIEIRA, 2011). 

Este contexto contribuiu com a conformação de problemas relativos à formação 

tradicional do profissional farmacêutico, como “a visão tecnicista, com uma atuação exclusiva 

ou excessivamente centrada no „produto‟ medicamento”, e o “enfoque dado à formação para 

áreas eminentemente não privativas”, implicando a deficiência na formação de um 

profissional voltado para a dispensação do medicamento (LEITE et al., 2008, p.275). 

A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002 foi um importante marco 

histórico para a profissão farmacêutica. Esta resolução define os princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos da formação de farmacêuticos, com atuação para a transformação 

da realidade em benefício da sociedade. Diz ainda que a formação do farmacêutico deva ter 

como objetivo dotar o profissional de conhecimentos requeridos para o exercício de 

competências e habilidades gerais e específicas devendo “contemplar as necessidades sociais 

da saúde, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e 

contra-referência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde” (CNE, 

2002, p.3). 

Neste sentido, corroboram os princípios também divulgados pela Federação 

Internacional de Farmacêuticos (FIP), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e as entidades 

1
ESTEFAN, I. J. S. O ensino de Farmácia. Cad. Saude Publica, v.2, n.4, p.511-32, 1986. 
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nacionais que vinham construindo propostas para a educação farmacêutica. Após a publicação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002, as dificuldades geradas na sua interpretação e 

aplicação direcionaram as discussões na área da educação farmacêutica e ficaram 

concentradas nas formas de implementar as novas diretrizes (WIEDENMAYER, et al., 2006). 

Em 2000, esta combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes ganhou a 

denominação de “Farmacêutico Sete Estrelas”, que possibilitam ao farmacêutico realizar um 

trabalho efetivo dentro da equipe de saúde, e um manual foi criado pela OMS e pela FIP para 

atender às constantes mudanças da profissão e estabelecer novas atitudes na prática da 

Farmácia e orientar profissionais, estudantes e professores do mundo inteiro 

(WIEDENMAYER, et al., 2006). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia/2002 foram 

construídas para formar um farmacêutico “sete estrelas”: 1. Atenção à saúde, 2. Tomada de 

decisão, 3. Comunicação, 4. Liderança, 5. Administração e gerenciamento, 6. Educação 

permanente e 7. Ensino (WIEDENMAYER, et al., 2006, CNE/CES 2, 2002). Descreve-se, a 

seguir, cada um dos itens. 

1. Prestador de serviços farmacêuticos em uma equipe de saúde: A equipe de saúde é 

formada pelos profissionais responsáveis pela assistência ao paciente. Esses profissionais de 

saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde tanto em nível individual quanto 

coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, 

de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. O farmacêutico 

tem um importante papel neste contexto, devendo integrar sua prática continuamente com os 

outros profissionais. Ele deve adaptar seu conhecimento, habilidades e atitudes para prestar 

serviços farmacêuticos dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o 

ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo. 

2. Capaz de tomar decisões: O trabalho do farmacêutico deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 

de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este 
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fim, o mesmo deve possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. Suas decisões também 

precisam ser tomadas considerando prioridades, que são definidas a partir do monitoramento e 

acompanhamento ao paciente. 

3. Comunicador: Os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de 

saúde e o público em geral. O farmacêutico está entre o prescritor e o paciente. Esta é uma 

posição privilegiada para a comunicação de informações sobre saúde e medicamentos. E para 

que isso ocorra, é necessário que o farmacêutico tenha confiança e conhecimento seguro para 

interagir com os outros profissionais de saúde e os pacientes. Esta competência envolve 

comunicação verbal, não verbal, escrita e a habilidade de ouvir e leitura; o domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação. 

4. Lider: Numa equipe multidisciplinar onde os cuidados de outros profissionais de saúde são 

pouco disponíveis ou inexistentes, o farmacêutico é obrigado a assumir a liderança e a 

responsabilidade pelo bem-estar da comunidade e do paciente. A liderança envolve 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

5. Gerente: O farmacêutico deve estar apto a tomar iniciativas, saber gerenciar recursos 

humanos, físicos e financeiros. Sua meta é garantir a qualidade dos medicamentos e gerir com 

responsabilidade a informação e a tecnologia relativa à saúde. 

6. Atualizado permanentemente: O farmacêutico deve ser capaz de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, o farmacêutico 

deve aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação. Ele deve 

atualizar seus conhecimentos constantemente e compartilhar suas experiências para contribuir 

com uma melhor assistência farmacêutica. Como pesquisador, o farmacêutico poderá fornecer 

informações científicas inovadoras ao público e para outros profissionais, contribuindo com o 

avanço da saúde. 

7. Educador: O farmacêutico tem a responsabilidade de fornecer educação e treinamento 

para as futuras gerações de profissionais e ao público em geral. A participação como professor 

envolve não apenas a transmissão de conhecimento, como também a oportunidade de dividir 
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experiências e habilidades, e também oferece uma oportunidade para ele mesmo obter novos 

conhecimentos para aperfeiçoar as competências existentes. 
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CAPITULO II- CENÁRIO DE PRÁTICA 

 

Algumas informações relatadas neste capítulo foram vivenciadas e pesquisadas pela 

residente em seu período de estágio na residência. 

O Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), localizado no Bairro do Méier, Rio de 

Janeiro, é um hospital geral de grande porte que realiza atividades de média e alta 

complexidade, com esfera administrativa municipal, sendo também uma unidade auxiliar de 

ensino (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2011). 

O HMSF possui perfil atendimento de urgência, ambulatorial e internação, esta última 

subdividida em 12 clínicas. O fluxo de atendimento é por demanda espontânea e por demanda 

referenciada, com nível de hierarquia 8, ou seja, estabelecimento de saúde que realiza 

procedimentos de alta complexidade no âmbito hospitalar e/ou ambulatorial (MINISTÉRIO 

DE SAÚDE, 2011). 

O hospital possui 324 leitos divididos em serviços de especialidades cirúrgico, clínico, 

pediátrico, cardiologia, ortopedia/traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia, 

neurocirurgia, buco-maxilo-facial e serviço complementar. É um estabelecimento de saúde 

pública destinado a prestar assistência à população promovendo a recuperação da saúde e a 

reabilitação de doentes (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2011). No HMSF as especialidades 

ambulatoriais só funcionam para atendimento de follow up, ou seja, acompanhamento clínico 

a pacientes após a alta hospitalar com as seguintes especialidades: pediatria, cardiologia, 

cirurgia geral (incluindo buco-maxilo-facial), clínica médica, neuropediatria, neurocirurgia, 

cirurgia vascular, ginecologia, mastologia e pequenas cirurgias (SANTOS, 2012). 

Para o atendimento hospitalar de urgência, emergência e ambulatorial, o HMSF possui 

clínicas, consultórios médicos, odontológico, salas de cirurgia ambulatorial, de curativo, de 

gesso, de pequenas cirurgias, além de salas de repouso/observação. O hospital também conta 

com serviços de apoio, como, central de esterilização de materiais, serviço social, farmácia, 

serviço de prontuário de paciente, necrotério, serviço de manutenção de equipamentos, 

lactário, nutrição e dietética, ambulância e lavanderia, este cinco últimos com empresas 

terceirizadas. Há comissões Hospitalares, atualmente em número de 18, dentre elas: de 

Análise de Óbitos e Biópsias, de Ética Médica, de Revisão de Prontuários, de Investigação 
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Epidemiológica, de Notificação de Doenças, de Farmácia, Terapêutica e Avaliação de 

Material Médico Hospitalar, de Controle de Infecção Hospitalar, de Curativos, de Resíduos e 

de Vigilância Interna, estando alguns profissionais farmacêuticos inseridos nas cinco últimas 

(SANTOS, 2012). 

O HMSF também conta com acadêmicos e estagiários de diversas áreas, internos, 

residentes médicos de clínica médica, cirurgia geral, cirurgia vascular, ortopedia, pediatria, 

neurocirurgia, residentes de enfermagem e farmácia (SANTOS, 2012). 

 

Serviço de Farmácia 

 

O Serviço de Farmácia é uma unidade onde se desenvolvem atividades ligadas à 

aquisição, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos do hospital. 

No organograma se insere no Departamento de Apoio, Diagnóstico e Terapêutica, 

subordinado à Coordenação Médico Assistencial. Dispõe de treinamento em serviço para a 

Residência em Farmácia Hospitalar em parceria com a Universidade Federal Fluminense, e 

também oferece vagas para acadêmicos bolsistas e estagiários. O serviço funciona 24 horas, e 

atualmente é constituído por uma equipe de 13 farmacêuticos entre diaristas e plantonistas, 5 

farmacêuticas residentes, 5 funcionários de nível médio, 5 agentes administrativos, além dos 

acadêmicos bolsistas e estagiários de cursos de graduação em Farmácia. 

A padronização dos medicamentos para os Hospitais Municipais é centralizada no 

Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do 

Rio de Janeiro (SMS), gerando a Relação Municipal dos medicamentos essenciais 

(REMUME) (SOUZA, 2011). 

A programação é feita pela farmácia de cada hospital baseada no perfil de atendimento 

realizado e no consumo anual anterior considerando as variações sazonais e as demandas 

reprimidas. O sistema utilizado para a realização das compras é o pregão eletrônico com 

registro de preços, sendo este realizado no nível central de acordo com as programações 

enviadas pelos hospitais. Cada Hospital Municipal é uma unidade orçamentária e por isso, 

posteriormente ao pregão, segue com suas compras de acordo com a programação realizada e 

com o orçamento previsto. Assim, os itens que não são adjudicados nesse processo inicial são 



33 

 

 

comprados pelo setor de compras do HMSF por outro processo, como exemplo o 

emergencial, mediante aprovação da SMS.  

O Hospital também conta com os medicamentos que fazem parte da atenção básica. A 

programação é feita e enviada para o nível central, que segue com todo o processo de compra 

com o orçamento do piso da atenção básica.  

A farmácia do hospital está localizada no segundo andar em local de fácil acesso a 

pacientes e clínicas, apresentando a infra-estrutura mínima necessária a sua atuação, inclusive 

no que tange ao fracionamento de medicamentos. O HMSF possui uma Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF) com equipamentos e instalações adequadas ao 

gerenciamento de medicamentos e saneantes. Dispõe de sistemas de controle de temperatura, 

luminosidade, ventilação e umidade; áreas distintas para triagem das prescrições, separação da 

dose individualizada, conferência dos medicamentos separados e fracionamento dos 

comprimidos. O serviço conta com um sistema de gestão informatizado (SBRAFH, 2007). 

O sistema de distribuição de medicamentos prodominante é a dose individualizada que 

começou a ser implantado no ano de 2008. Doze clínicas fazem parte deste sistema de 

distribuição: Cirurgia Vascular, Clínica Médica Feminina, Clínica Médica Masculina, 

Neurocirurgia, Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Unidade Coronariana (UNICOR), 

Ginecologia, Ortopedia, Clínica Cirúrgica, Unidade Intensiva (UI-4º andar), Cardiologia e 

Unidade de Pacientes Graves (UPG) adulto.  Formas farmacêuticas de uso tópico, como 

pomadas e cremes, grandes volumes, saneantes, soluções, suspensões orais e o estoque 

mínimo de alguns injetáveis e comprimidos de uso emergencial e dripping são distribuídos 

para as clinicas semanalmente de acordo com uma cota pré-estabelecida, assim como para os 

serviços de Imagem, Laboratório, Farmácia Ambulatorial, Centro Cirúrgico e Emergência. A 

farmácia realiza a distribuição por dose coletiva para as clínicas Emergência e Centro 

Cirúrgico, Pediatria, Unidade de Pacientes Graves (UPG) Infantil, pois a dose individualizada 

se mostra pouco vantajosa para estas clínicas devido a baixa permanência dos pacientes nas 

duas primeiras e devido ao uso de grande número de medicamentos fracionados nas duas 

últimas.  (CAVALCANTE, 2010). 

Na dose individualizada, cada clínica tem um horário pré-estabelecido para a entrega 

das prescrições à farmácia, e a farmácia para a entrega dos medicamentos para o 

abastecimento nas 24 horas. As prescrições do HMSF atualmente podem ser carbonadas, 
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manuscritas ou mistas, pois o sistema de prescrição eletrônica a ser implantado ainda se 

encontra em andamento. (SANTOS, 2012). O recebimento das prescrições é registrado em 

livro especifico com o horário de chegada e com geração de um número de RIM (Requisição 

Interna de Materiais) visando um melhor controle dos consolidados de saída dos 

medicamentos e consequentemente um bom controle de estoque. Para que seja possível a 

individualização de doses, todas as prescrições são analisadas previamente por um 

farmacêutico, que verifica todas as informações necessárias, como presença da assinatura e 

identificação do prescritor, legibilidade, nome do medicamento, concentração, dose, via de 

administração, posologia, incompatibilidades e interações medicamentosas. Em seguida, o 

farmacêutico realiza a análise das prescrições determinando o que será liberado para cada 

paciente para o período de 24 horas. 

O farmacêutico registra no consolidado de medicamento o consumo da clínica, depois 

registra o somatório no formulário de RIM. Após a análise das prescrições, as mesmas são 

encaminhadas ao setor de separação para que esta seja realizada pelos funcionários de nível 

médio e administrativos devidamente treinados. Após a separação, há a dupla conferência dos 

medicamentos de cada clínica que é realizada primeiramente por um funcionário da farmácia 

e depois por um funcionário da clínica, antes de ser liberado para o transporte até a mesma. 

 A dispensação por dose coletiva ocorre para as clínicas sem dose individualizada, já 

descritas, bem como para a farmácia amulatorial. É enviado à farmácia uma RIM preenchida 

com os itens solicitados e as prescrições, o farmacêutico analisa os itens prescritos e avalia se 

a quantidade solicitada confere coma quantidade total prescrita, determinando o que será 

liberado, e o auxiliar faz a separação dos itens respondidos, nas quantidades estabelecidas 

pelo farmacêutico.  

A implantação do sistema de distribuição por dose individualizada permitiu à farmácia 

maior racionalidade no consumo de medicamentos no hospital e demonstrou ser possível 

reduzir custos e erros relacionados a medicamentos, além de melhorar a qualidade do 

atendimento assistencial e estreitar a relação do farmacêutico com pacientes e demais 

profissionais de saúde. Este método de dispensação leva a um maior contato com as 

prescrições, permitindo a promoção da orientação farmacêutica e a aplicação de intervenções 

(CAVALCANTE, 2010). 
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Para o armazenamento dos medicamentos existe a Central de Abastecimento 

Farmacêutico, um local específico para o recebimento e estocagem dos medicamentos nas 

condições necessárias de conservação, controle de estoque e qualidade. O recebimento segue 

todas as etapas de conferência de documentação, quantidade, lote, validade e condições de 

temperatura e armazenamento. Após o recebimento, o funcionário registra a entrada na ficha 

de estoque e envia a nota fiscal para a chefia, que entrega ao digitador para alimentar o 

sistema informatizado com esta entrada. Posteriormente a nota segue para o Setor de Compras 

do hospital, para procedimentos de execução do pagamento da mesma. 

O sistema de distribuição de medicamentos por dose individualizada permitiu ao 

farmacêutico uma análise mais detalhada das prescrições, evidenciando a necessidade da 

promoção de conhecimento aos profissionais de enfermagem quanto à utilização e 

administração das formas farmacêuticas, assim como os cuidados relacionados ao 

armazenamento dos medicamentos. Este sistema levou a visitas técnicas programadas fossem 

feitas às clínicas a fim de rastrear excessos e/ou desperdícios dos medicamentos e assim 

racionalizar o uso e promover redução de custos. Desta forma, a Visita Técnica é considerada 

uma importante atividade realizada no HMSF permitindo ao farmacêutico analisar as 

condições de armazenamento dos medicamentos nas enfermarias (CAVALCANTE, 2010; 

SOUZA, 2011). 
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OBJETIVO 

 

Geral 

 

Explorar conhecimentos e habilidades necessárias ao farmacêutico no fornecimento de 

medicamentos a pacientes hospitalizados a partir do sistema de distribuição por dose 

individualizado. 

 

Específicos 

 

 Descrever situações de prática da assistência farmacêutica hospitalar (AFH) 

relacionadas com o fornecimento de medicamentos para pacientes hospitalizados 

incluindo a rotina das Visitas Técnicas às Enfermarias do Hospital Salgado Filho; 

 Analisar as condições de armazenamento dos medicamentos nas enfermarias do 

Hospital Salgado Filho. 
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CAPITULO IV- MÉTODO 

Etapa 01 – Desenho 

 

Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo, visto que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade, que não pode ser traduzido em números. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é 

o instrumento-chave, valorizando o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo estudada. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem (MORESI, 

2003). 

Um estudo descritivo expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza (MORESI, 2003). 

A escolha do método de pesquisa está associada aos objetivos, podendo ser 

quantitativos ou qualitativos. Os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho 

de pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir 

para melhor compreensão dos fenômenos. Os pesquisadores quando empregam esse método 

estão mais preocupados com o processo social do que com a estrutura social; buscam 

visualizar o contexto e, se possível, ter uma integração empática com o processo objeto de 

estudo que implique melhor compreensão do fenômeno (NEVES, 1996).  

De acordo com GODOY (1995, p.63), “quando o estudo é de caráter descritivo e o 

que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível 

que uma análise qualitativa seja a mais indicada.” (GODOY, 1995).  

Dessa forma, a pesquisa qualitativa foi a que melhor se adequou ao objetivo do 

trabalho, entendendo-se que há possibilidade da construção de conhecimento a partir da 

observação de situações reais, valorizando seu contexto e a complexidade envolvida no 

âmbito dos hospitais, dos serviços de farmácia hospitalar e da formação necessária para o bom 

desempenho dos profissionais que ali atuam (MINAYO, 2004). 
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A leitura sobre a pesquisa qualitativa, acrescida da revisão dos parâmetros da 

assistência farmacêutica hospitalar, resultou na estrutura do método e em dois instrumentos, 

sendo um para registro e estruturação das situações e outro para apoiar a análise (Figura 01). 

 

                Figura 1– Etapas do método adotado. Parte do projeto Atuar- Eixo Hospitalar. 2012. 

 

FONTE: Elaborada pela autora. 

Etapa 02 – A Coleta de dados 

Primeiro momento: observação participante 

 

Para a coleta das informações foi utilizada a técnica da observação participante, 

definida como um processo onde o pesquisador se insere como observador numa situação 

social, com o propósito de realizar uma investigação científica. Neste caso há uma relação 

direta com os observados, e ao participar da vida deles, no seu cenário colhe dados. E, 

fazendo parte deste contexto, o observador modifica-o, como também é modificado 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012). 

Para a coleta dos dados foi utilizado o diário de campo. O diário de campo é 

considerado o principal instrumento de trabalho de observação, um caderno no qual se 

escreve todas as informações que devem ser utilizadas pelo pesquisador quando vai fazer 

análise qualitativa (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012).  
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O diário é um instrumento de registro de atividades de pesquisa capaz de possibilitar o 

exercício acadêmico na busca da identidade profissional em que, através de aproximações 

sucessivas e críticas, realiza-se uma reflexão da ação profissional cotidiana, revendo seus 

limites e desafios. Consiste em uma fonte inesgotável de construção, desconstrução e 

reconstrução do conhecimento profissional e do agir através de registros quantitativos e 

qualitativos (LIMA, MIOTO, PRA, 2007). 

As anotações realizadas no diário de campo pretendem transmitir com exatidão a 

exposição dos fenômenos sociais – requisito essencial da pesquisa qualitativa e de uma 

intervenção profissional preocupada não somente com ações imediatas, mas com o 

planejamento destas. O detalhamento da intervenção no diário de campo permite observar e 

analisar criticamente como se planejam e se executam as ações profissionais, e ainda perceber 

as dificuldades e limitações do profissional frente ao serviço, como também as limitações do 

serviço frente às demandas concretas dos usuários (LIMA, MIOTO, PRA, 2007). 

O período de observação e registro no diário de campo foi o mês de dezembro de 

2012. Dentre os critérios para registro e seleção dos eventos foram privilegiadas, neste 

cenário, as informações que representassem um incidente crítico, ou seja, situação que 

apresentava desafios para o setor e que, portanto, indicava o requerimento de novas 

capacidades, como também aquela que apresentava situações exitosas, no sentido de 

mobilização adequada e oportuna de capacidades existentes (POPE; MAYS, 2005). Foram 

coletadas as situações relacionadas ao fornecimento de medicamentos aos pacientes 

hospitalizados no Municipal Salgado Filho, entendendo-se como fornecimento de 

medicamentos a etapa do ciclo da assistência de distribuição. 

A construção das situações de prática foi através das informações reunidas no diário 

de campo. As situações de prática são relatos que expõem diferentes contextos relacionados 

com o espaço de prática, sendo neste estudo relacionado com a Assistência Farmacêutica 

Hospitalar (MAGARINOS-TORRES, et al., 2007). Espera-se que as situações de prática 

cumpram o papel de disparadoras do processo de reflexão e de teorização em atividades 

pedagógicas. 

Depois de anotadas no diário de campo, estas informações serviram de base para a 

construção das situações de prática, utilizando como ferramenta um instrumento de coleta de 

dados: o Termo para Apoiar a Elaboração e Redação de Situação de Prática (Apêndice 01). 
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Este termo foi elaborado para apoiar a redação das situações de prática, contendo um 

campo com orientação, quatro variáveis com suas devidas classificações e cinco campos 

abertos. O primeiro campo contem orientações gerais para auxiliar na construção da situação 

de prática, a seguir há três variáveis com suas devidas classificações para o contexto e cenário 

do caso, ou seja, para o preenchimento de características da situação. A seguir há dois campos 

para a descrição do relato, um para o titulo e outro para o texto propriamente dito, após há os 

campos para preenchimento da data e de quem relatou a situação, uma variável com 

classificação da formação do profissional e um campo para o tempo de formação. Os campos 

foram utilizados conforme as especificações a seguir: 

1) Orientações gerais: Informa que o Espaço é reservado ao relato de uma 

experiência ou vivência da prática que represente um incidente crítico para a AFH. Entende-

se por incidente crítico situações que apresentem desafios ou conquistas para a AFH.  

2) Local – Onde acontece?: Esta variável é destinada ao local onde a situação de 

prática aconteceu. É classificada em hospital geral e hospital especializado em (neste caso 

especificar).  

3) Em que setor ocorre: Além do local onde acontece, esta variável é 

classificada em: serviço de farmácia, enfermaria, ambulatório, atendimento domiciliar e outro 

(neste caso especificar). 

4) Momento – Quando acontece?: Esta variável é destinada ao momento em que 

a situação acontece. É classificada em: durante o dia, durante a noite, no final de semana, 

durante a semana.  

5) Título: Campo destinado ao titulo da situação de pratica. O titulo deve 

estimular a curiosidade e o interesse do leitor. Procurar limitar a 15 palavras e evitar pré-

julgamentos de comportamento. 

6) Texto: Espaço destinado ao relato da situação de prática. Procurar ser claro. 

Dar preferência a frases curtas. Considerar a natureza complexa das situações que se 

apresentam para a AFH. As situações descritas podem e devem apresentar esta complexidade. 

A narrativa deve trazer elementos que incomodem e estimulem a reflexão. A descrição pode 

utilizar 15 linhas. 

7) Data: Colocar o dia, mês e ano em que a situação de prática foi elaborada.  

8) Por: Colocar o nome de quem elaborou a situação de prática. 
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9) Formação e cargo: Variável aplicada para o preenchimento das informações 

de quem elaborou a situação de prática sendo classificada em: Farmacêutico responsável pela 

farmácia hospitalar, Farmacêutico plantonista, Farmacêutico (especificar especialidade), 

Farmacêutico residente, Enfermeiro (colocar o setor), Médico (colocar a especialidade) e 

Outro (especificar qual profissional).  

10) Experiência: Campo destinado ao preenchimento do tempo de trabalho em 

hospital. 

 

Segundo momento: análise documental 

 

Para atingir o objetivo específico descrever a rotina das Visitas Técnicas foi utilizada a 

técnica da observação direta e acompanhamento dos profissionais envolvidos nesta rotina para 

a verificação de todo o processo. Este processo foi esquematizado em um fluxograma baseado 

na rotina do farmacêutico quando faz as Visitas Técnicas às enfermarias. 

O fluxograma é a representação gráfica de todos os passos de um processo, ou seja, 

descreve a sequência do trabalho envolvido, passo a passo, e os pontos em que as decisões são 

tomadas (LINS, 1993; PINHO et al., 2007; MALIK; SCHIESARI, 2002). 

Os fluxogramas são traçados com caixas contendo uma breve descrição do processo e 

com linhas e setas que mostram a sequência de atividades.  Em um fluxograma, um retângulo 

representa a execução de uma tarefa ou de um passo no processo (ação), usualmente apresenta 

uma só “saída” ou direção de fluxo. Um losango representa uma tomada de decisão Sim/Não, 

podendo apresentar duas “saídas” ou direções de fluxo, ou seja, uma etapa de decisão, por 

envolver uma avaliação, um julgamento, pode originar o retorno a uma etapa anterior, e uma 

circunferência representa a resposta a uma decisão, sendo um conector. Um retângulo com as 

pontas arredondadas identifica pontos de início ou de conclusão de um processo. O uso do 

fluxograma tem como vantagem a identificação clara dos passos da execução do processo, ou 

seja, de tornar visível o método (LINS, 1993; PINHO et al., 2007; MALIK; SCHIESARI, 

2002). 
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Etapa 03 – Análise dos dados 

 

Primeiro momento: a oficina e o processamento das situações 

 

Após a coleta das informações e construção das situações de prática foi realizada uma 

oficina para processamento das situações de prática. A oficina contou com um farmacêutico 

hospitalar e dois farmacêuticos residentes. O farmacêutico hospitalar é graduado em Farmácia 

pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado em Ciências Farmacêuticas com 

ênfase na área de Farmacologia, Química de Produtos Naturais e Farmacognosia e/ou 

Fitoquímica. Tem experiência em docência, tendo atuado no ensino de Ciências 

Farmacêuticas e de Química. Atualmente é farmacêutico da Carreira de Ciência e Tecnologia 

do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, atuando nas áreas de Farmácia Hospitalar 

e Oncologia. O farmacêutico residente é graduado em Farmácia, especializado em 

farmacologia e residente em Farmácia Hospitalar pela Universidade Federal Fluminense, 

lotado no Instituto Nacional de Câncer - III/IV. A farmacêutica residente, responsável por este 

estudo, é graduada em farmácia, com especialização em farmacologia com ênfase em 

assistência farmacêutica para o SUS e cursa residência em Farmácia Hospitalar pela 

Universidade Federal Fluminense, lotada no Hospital Municipal Salgado Filho (BRASIL, 

2013). 

As situações foram processadas utilizando como recurso um instrumento de análise, 

um Termo para Apoiar o Processamento de Situações de Prática (Apêndice 02). Este Termo 

possui um campo com orientações gerais e duas etapas, a primeira contém cinco variáveis 

com suas devidas classificações e três campos abertos. A segunda etapa contem duas 

variáveis com suas devidas variações. Após, há os campos para preenchimento da data do 

processamento da situação e de quem processou a situação, um campo com a formação e 

experiência na AFH. Os campos foram utilizados conforme especificações a seguir: 

1) Orientações gerais- As situações de prática expõem o contexto da AFH no Brasil e 

devem cumprir com o papel de disparadoras do processo de reflexão com relação à 

competência para AFH. O propósito, neste momento, é identificar conhecimentos e 

habilidades requeridas nestas situações. Informa também que o termo conhecimento refere-se 

a informações adquiridas capazes de alterar o julgamento ou o comportamento profissional. O 
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termo habilidade, por sua vez, está relacionado com a aplicação produtiva do conhecimento, 

ou seja, à capacidade de instaurar e utilizar o conhecimento.  

2) Primeira etapa- explicação e elaboração da questão central- O processamento 

tem início com uma discussão e reflexão da situação. A exposição de saberes prévios tem a 

intenção de identificar de que problema trata a situação. Em seguida, deve ser formulada uma 

questão central ou questões de análise. Ler duas vezes a situação antes de dar início ao 

processamento. 

 Esclarecendo o problema - O que esta situação apresenta 

(Problema/hipótese)?- Descrever o(s) problema(s)/hipótese(s) presentes na situação que esta 

sendo processada, baseado na discussão com os participantes. 

 Núcleo do problema- A partir do(s) problema(s)/ hipótese(s) elencados definir 

qual é o núcleo do problema. 

 Questão central ou questões de análise- As necessidades para melhor 

explicar e enfrentar cada situação originam a questão ou as questões. A questão orienta a 

busca de novas informações. O que deve ser apreendido para enfrentar esta situação? A 

elaboração das questões deve ter redação clara, dando preferência à formulação de perguntas 

que requeiram análise. Questões que buscam correlação, que investigam o “como” ao invés de 

“quais” e que possibilitem a construção de pontes entre a situação e a realidade. 

 O núcleo do problema é pertinente a Assistência Farmacêutica 

Hospitalar?- Esta variável possui duas classificações: sim e não. Só poderá haver somente 

uma resposta. 

 Dimensões presentes na situação (Portaria nº 4283/2010)- Esta variável 

possui as seguintes classificações: Gestão; Gerenciamento de tecnologias: distribuição, 

dispensação e controle de medicamentos e de outros produtos para a saúde; Manipulação: 

manipulação magistral e oficinal; preparo de doses unitárias e unitarização de doses de 

medicamentos; manipulação de nutrição parenteral e manipulação de antineoplásicos e 

radiofármacos; Cuidado ao paciente; Informação sobre medicamentos e outras tecnologias em 

saúde; Infraestrutura física, tecnológica e gestão da informação; Recursos humanos; Ensino, 

pesquisa e educação permanente em saúde. Nesta variável pode haver várias dimensões 

assinaladas, de acordo com a situação de prática que estará sendo processada.  
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 Dimensões presentes na situação (Modelo lógico para a Farmácia 

Hospitalar no Brasil)- Esta variável possui as seguintes classificações: Gerenciamento; 

Seleção de Medicamentos; Programação; Aquisição; Armazenamento; Distribuição; 

Informação; Seguimento farmacoterapêutico; Farmacotécnica; Ensino e pesquisa. Nesta 

variável pode haver várias dimensões assinaladas, de acordo com a situação de prática que 

estará sendo processada. 

 Núcleo do problema é frequente na Assistência Farmacêutica Hospitalar?- 

Esta variável possui duas classificações: sim e não. Havendo somente uma resposta. 

 É uma situação que extrapola os limites da Assistência Farmacêutica 

Hospitalar?- Esta variável é classificada em sim e não, havendo somente uma resposta. 

3) Segunda Etapa – Identificação das necessidades de aprendizagem: Os critérios 

listados a seguir foram retirados da Resolução CNE/CES 2/02 que Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia – atentando para a sua relação 

com a AFH. Foram mantidos os termos adotados na CNE/CES 2/02) 

 Conhecimentos requeridos- Possui as seguintes classificações: Princípios de 

ética e bioética (especificar:); Manejo de evidências científicas; Domínio de língua estrangeira 

(especificar:); Manejo da tecnologia de informação (especificar:); Aprender a aprender; 

Métodos e técnicas de investigação (especificar:); Análise de exames laboratoriais; Interações 

medicamento/medicamento e alimento/medicamento; Farmacoepidemiologia (especificar:); 

Dispensação e administração de nutrição parenteral; Interpretar e avaliar prescrições médicas; 

Dispensação de medicamentos e correlatos (especificar: ); Política de medicamentos; Garantia 

da qualidade de medicamentos e processos; Atenção farmacêutica (especificar:); Operações 

matemáticas (especificar:); Operações estatísticas (especificar:); Legislação sanitária 

(especificar:); Legislação profissional (especificar:); Farmacodinâmica (especificar:); 

Emprego terapêutico (especificar:); Diagnóstico clínico (semiologia); Determinantes 

socioculturais; Sistema Único de Saúde (especificar:). Pode haver mais de uma dimensão 

assinalada de acordo com a situação que estará sendo processada. 

 Habilidades requeridas- Esta variável é classificada em: Ser capaz de pensar 

criticamente a partir e para o coletivo, ajustado a realidade da comunidade e do serviço; Ser 

capaz tomar decisões visando o uso apropriado; Saber interagir com outros profissionais de 

saúde (Criar vínculo); Saber interagir com o público em geral (Criar vínculo); Aptidão para a 
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assumir posição de liderança; Tomar iniciativa; Saber aprender continuamente, tanto na sua 

formação, quanto na sua prática - Saber buscar informação e utiliza-la na prática cotidiana; 

Saber trabalhar em grupo. Pode haver mais de uma dimensão assinalada. 

4) Data: Colocar o dia, mês e ano em que a situação de prática foi Processada.  

5) Por: Colocar o nome de quem participou do processamento da situação de prática. 

6) Formação: Colocar a formação de cada integrante que participou do 

processamento da situação. 

7) Experiência: Descrever a experiência de cada integrante que participou do 

processamento da situação. 

Segundo momento: tabulação e análise das informações contidas nos Formulários de 

Visita as Enfermarias 

 

A visita técnica as enfermarias, realizada por farmacêuticos, utiliza como recurso um 

formulário pré-estabelecido (Anexo 01). Foi feita uma análise documental complementar 

destes formulários para analisar as condições de armazenamento dos medicamentos nas 

enfermarias. Os formulários foram tabulados em planilha informatizada. Para resposta 

afirmativa será considerado 1 e para resposta negativa será considerado 0, conforme mostra o 

quadro 01 com as respostas esperadas do formulário. 
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         FONTE: Adaptação da Autora. 

 

 

Na tabulação dos formulários, nas colunas foram colocadas as informações fixas que 

são os códigos e as perguntas existentes. São quatorze perguntas numeradas de1 a 14, a 

sequência das perguntas no formulário foi obedecida na tabela. Nas linhas foram colocadas as 

informações variáveis que são as respostas dos formulários e a resposta padrão. Os códigos 

são formados por três campos (xxxx.xx.xx), onde o primeiro campo é o ano em que a visita a 

enfermaria ocorreu, o segundo campo é a clinica onde a visita ocorreu e o terceiro campo é a 

ordem em que a visita ocorreu, sendo a primeira visita daquele ano considerada 01 e assim 

por diante, conforme mostra a Tabela 01. 

 Foram utilizados todos os formulários encontrados das visitas técnicas realizadas nas 

enfermarias com dose individualizada nos anos de 2011 e 2012.  As clínicas analisadas foram 

01- Cardiologia; 02- Unidade Coronariana (UNICOR); 03- Clinica Cirúrgica; 04- Cirurgia 

Vascular; 05- Neurocirurgia; 06- Ortopedia; 07- Unidade Intermediária do 4º Andar (UI do 4º 

Andar); 08- Centro de Terapia Intensiva (CTI); e 09- Ginecologia. 

 

1) Existem medicamentos fora do prazo de validade? 0

2) Existem medicamentos em que não se pode identificar o nome do 

produto?
0

3) Exitem medicamentos misturados? 0

4) Existem medicamentos que não contem o nº do lote? 0

5) Os medicamentos termolábeis estão na geladeira? 1

6) A geladeira tem uso exclusivo para guarda de medicamentos? 1

7) A geladeira possui termômetro? 1

8) Os medicamentos abertos conservados sob refrigeração estão 

identificados com o nome do manipulador, data de validade de 

acordo com a sua estabilidade?

1

9) Existe carrinho para medicamentos de emergência? 1

10) Existem medicamentos em "excesso"? 0

11) Os medicamentos estão armazenados em ordem de validade? 1

12) Como se encontram as básculas quanto à limpeza, dificuldade 

em abrir, estado físico?
-

13) As básculas estão sendo utilizadas? 1

14) Nas altas, óbitos ou alterações das prescrições está ocorrendo a 

devolução do medicamentos para a Farmácia?
1

Pergunta do Formulário Resposta Esperada 

(SIM=1/NÃO=0)

Quadro 1- Perguntas do formulário utilizado nas visitas técnicas às enfermarias. Fornecimento de 

medicamento para pacientes hospitalizados Pesquisa Atuar – eixo hospitalar. 2012 
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Questões Éticas 

 

Todas as etapas da pesquisa foram desenvolvidas em conformidade com as exigências 

da Resolução nº. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de outubro de 1996, que 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Nessa Resolução constam as exigências éticas e cientificas fundamentais relativas à 

autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça e equidade, e visa assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

Esta pesquisa atendeu às exigências éticas e científicas fundamentais, não trazendo 

riscos, danos associados ou decorrentes da pesquisa para os sujeitos envolvidos, sendo 

garantido o sigilo absoluto da identidade dos profissionais incluídos no estudo. Foi garantido 

a dignidade, o respeito e autonomia dos envolvidos e defesa de suas vulnerabilidades; 

ponderou riscos e benefícios, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 

danos e riscos e os danos previsíveis foram evitados (BRASIL, 1996). 

O Projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), cadastrado sob o nº 177.074, com Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 09987812.8.0000.5243 (figura 02) e 

aprovado conforme Resolução CNS 196 de 10/outubro de 1996 (Anexo 1). 

 

 

 

Figura 2- Dados do projeto de pesquisa. Fornecimento de medicamento 

para pacientes hospitalizados Pesquisa Atuar – eixo hospitalar. 2012 
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CAPITULO V- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo identificou e analisou conhecimentos e habilidades necessárias aos 

farmacêuticos para o fornecimento de medicamentos para pacientes hospitalizados.  

 

Situações da assistência farmacêutica hospitalar 

 

Um primeiro resultado esperado desta pesquisa diz respeito a enunciar situações que 

acontecem e desafiam o farmacêutico na assistência farmacêutica hospitalar. Serão aqui 

descritas as situações registradas por observação participante fruto da vivência nos diferentes 

setores da farmácia hospitalar e do hospital, incluindo as Visitas Técnicas às Enfermarias. 

Dos setores da farmácia hospitalar foram coletadas quinze situações de práticas, 

relacionadas à prescrição, à semelhança das embalagens dos medicamentos, ao medicamento 

e à farmácia.  

Foram processadas três situações: uma relacionada à prescrição, uma relacionada à 

semelhança das embalagens e uma relacionada a questões do medicamento. O critério de 

escolha foi abordar todas as situações levantadas relacionadas ao fornecimento de 

medicamentos, permitindo assim, uma discussão mais abrangente de tudo que foi coletado. 

As situações foram: situação de prática 1- Qual é o medicamento correto?; situação de Prática 

2- Não confunda esses medicamentos.; situação de Prática 3- E agora, o que fazer? 

As situações de práticas foram processadas utilizando como instrumento de análise o 

Termo para Apoiar o Processamento de Situações de Prática. 

A primeira situação de prática encontra-se descrita no Quadro 02. 
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Quadro 2-Situação de prática 01. Fornecimento de medicamento para pacientes hospitalizados Pesquisa 

Atuar – eixo hospitalar. 2012 

Situação 01 

Qual é o medicamento correto? 

Na Prescrição do Paciente X constava os seguintes medicamentos: 

Sulfadiazina, Pirimetamina, Sulfametoxazol+ Trimetropima e ácido fólico. O 

farmacêutico, ao avaliar a prescrição, verificou que o uso de ácido fólico 

concomitante com os demais medicamentos prescritos não era ideal, visto que 

o mecanismo de ação destes medicamentos interferia na biotransformação do 

ácido fólico, impedindo sua ação (eles são antagonistas do acido fólico). O 

farmacêutico verificou algumas prescrições dos dias anteriores o e verificou a 

mesma prescrição inadequada com dispensação. Então ele entrou em contato 

com o médico para explicar o ocorrido e sugeriu o uso de ácido folínico como o 

ideal para esta prescrição. O médico neste primeiro momento demostrou certa 

resistência, não sendo receptivo ao farmacêutico, mas ficou de verificar. 

Instantes depois o médico retorna para a farmácia dizendo que o uso correto 

era realmente do ácido folínico; disse ainda que o paciente estava fazendo uso 

daqueles medicamentos há algum tempo e por isso estava com um quadro de 

anemia sem melhora.  

 

Na primeira situação de prática, após reflexão e discussão, o grupo encontrou como 

problemas/hipóteses relacionadas à Situação 01 Interação medicamentosa, Erro de conduta 

médica, erro de avaliação farmacêutica e dificuldade na comunicação multidisciplinar, 

considerando como núcleo do problema o “Erro de Avaliação Farmacêutica”, sendo este 

pertinente a Assistência Farmacêutica Hospitalar.  
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As dimensões presentes nesta situação são Gestão; Gerenciamento de tecnologias: 

distribuição, dispensação e controle de medicamentos e de outros produtos para a saúde; 

Cuidado ao paciente; Informação sobre medicamentos e outras tecnologias em saúde; 

Infraestrutura física, tecnológica e gestão da informação e Ensino, pesquisa e educação 

permanente em saúde. As dimensões, segundo o modelo lógico para a farmácia hospitalar são 

informação, ensino e pesquisa.  

Atualmente há a necessidade de aprimoramento contínuo do farmacêutico, visto que a 

profissão farmacêutica cada dia evolui mais e com isso envolve uma gama maior e mais 

complexa de responsabilidades. Antes o farmacêutico era considerado um dispensador de 

medicamentos, agora é um membro integrante da equipe de saúde e assume funções variadas, 

fornecendo serviços de atenção farmacêutica e ajudando a garantir o melhor tratamento para 

os pacientes (WIEDENMAYER, et al., 2006). 

A formação profissional altamente tecnicista leva a não avaliação de questões 

relacionadas ao paciente, o farmacêutico está pouco presente nas discussões 

multiprofissionais por existirem lacunas de formação, seja na comunicação com as equipes ou 

na ausência de conhecimentos relativos ao medicamento como, por exemplo, a interação 

medicamentosa. 

O farmacêutico tem papel fundamental quando avalia a prescrição médica e dispensa o 

medicamento, pois os erros provenientes das prescrições médicas podem provocar sérios 

danos à saúde dos pacientes; portanto é imprescindível que sejam identificados e prevenidos 

de forma que não cheguem ao paciente. O farmacêutico pode contribuir para a ocorrência de 

um erro ou sua prevenção (MENDONÇA; MIRANDA; ARAUJO, 2011). 

Neste contexto, o Farmacêutico deve atuar como dispensador de informações sobre o 

uso seguro e racional dos medicamentos, diminuindo assim os erros relacionados ao uso 

destes e os consequentes agravos decorrentes, que podem incluir lesões e mesmo a morte. Os 

erros de medicação constituem também um fator de aumento de custos, uma vez que geram, 

muitas vezes, aumento do tempo de internação ou necessidade de tratamento dos agravos. 

Podemos verificar a existência de trabalhos publicados que relatam a prevenção destes erros 

quando ocorre a participação ativa do Farmacêutico no processo (LUSTIG, 2000; SILVA, 

2003; NAPAL et al., 2002).  
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A segunda situação de prática encontra-se descrita no Quadro 03. 

 

 Quadro 3-Situação de prática 02. Fornecimento de medicamento para pacientes hospitalizados Pesquisa 

Atuar – eixo hospitalar. 2012 

Situação 02 

Não confunda esses medicamentos. 

Uma clinica realizou a devolução de alguns medicamentos, pois se tratavam de 

sobras que havia no setor. Para a devolução de medicamentos à farmácia é 

necessário o preenchimento de uma ficha de devolução que deve ser entregue 

juntamente com os medicamentos. O farmacêutico recebeu o formulário 

devidamente preenchido juntamente com os medicamentos a serem devolvidos 

e ao conferir verificou que entre os frascos de amoxicilina+ clavulanato havia 

um frasco de omeprazol, que foi contabilizado como amoxicilina + clavulanato 

no formulário de devolução. Estes dois medicamentos possuem embalagens 

muito semelhantes, o que gera muita troca. A farmácia, tentando minimizar 

este tipo de situação, já havia elaborado informativos alertando quanto à 

semelhança das embalagens, distribuiu para as clinicas e passou a embalar o 

frasco de omeprazol juntamente com seu diluente para evitar mistura e 

possíveis trocas na hora da administração. Porém, não existe nenhum 

mecanismo da indústria para a diferenciação dessas embalagens a fim de 

trocas. 

 

Na segunda situação de prática os seguintes problemas e hipóteses foram encontrados: 

Necessidade contínua da farmácia em identificar medicamentos semelhantes e criar 

mecanismos para evitar trocas, falta de atenção da equipe de enfermagem, considerando como 

núcleo do problema “necessidade contínua da farmácia em identificar medicamentos 
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semelhantes e criar mecanismos para evitar trocas”, sendo este pertinente a Assistência 

Farmacêutica Hospitalar. 

As dimensões presentes nesta situação são gestão; Gerenciamento de tecnologias: 

distribuição, dispensação e controle de medicamentos e de outros produtos para a saúde; 

Infraestrutura física, tecnológica e gestão da informação. As dimensões, segundo o modelo 

lógico para a farmácia hospitalar, são distribuição e informação.  

A segunda situação de prática traz uma questão que transcende a farmácia hospitalar, a 

semelhança das embalagens. A indústria ignora sua importância na segurança do paciente e 

não há legislação brasileira que padronize esta questão (LOPES, et al., 2012). 

A semelhança de embalagens e nomes de medicamentos é considerada como 

propulsora dos erros de dispensação e administração. No mercado brasileiro tem-se admitido, 

ainda, essa não conformidade relativa à similaridade de embalagens e rótulos, que são quase 

confundíveis, fazendo com que nos hospitais do Brasil existam inúmeras embalagens e 

rótulos semelhantes, induzindo os profissionais envolvidos na dispensação e administração 

desses fármacos a intercâmbios não intencionais. Para segurança das embalagens e rótulos de 

medicamentos semelhantes, seria necessário, sempre que possível, evitar a aquisição de 

especialidades farmacêuticas com aparências semelhantes, incorporando, também, outros 

mecanismos de prevenção de erros, como o local de armazenamento adequado e, até mesmo, 

a etiquetagem diferenciada de medicamentos (LOPES, et al., 2012; MERINO; LÓPEZ; 

ÁLVAREZ, 2003).  

Infelizmente esse problema não tem sensibilizado a indústria brasileira no sentido de 

promoção de ação sobre a questão da padronização de embalagens e rótulos de 

medicamentos. Muitos erros poderiam ser prevenidos com ações corretivas, a indústria muitas 

vezes olvida o papel importante que deveria desempenhar na melhoria da segurança da 

utilização dos medicamentos. Outro ponto relevante é o fato de que até o momento inexiste 

legislação brasileira que regulamente a padronização de embalagens e rótulos com foco na 

prevenção da similaridade, e que obrigue as indústrias de medicamentos a realizarem 

mudanças, testando embalagens e rótulos para manter um padrão adequado nas mais variadas 

famílias de fármacos. Mesmo diante dos relatos de erros associados à semelhança de nomes e 

embalagens, estudos brasileiros que avaliem a extensão do problema são incipientes (LOPES, 

et al., 2012). 
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O estudo de Lopes et al., (2012), analisou as embalagens e os rótulos de 

medicamentos, identificando semelhanças entre os mesmos que possam conduzir a erros de 

medicação por troca. Os resultados identificaram semelhanças relativas à rotulagem de 

medicamentos com potencial, principalmente, para erros de dispensação, armazenamento e 

administração, se medidas preventivas não fossem adotadas. 

Todos os profissionais da saúde devem estar envolvidos na prevenção dos erros de 

medicação, mas os farmacêuticos são fundamentais para garantir o uso racional e seguro dos 

medicamentos, bem como alertar quanto aos erros de medicação, como os relacionados à 

semelhança das embalagens, assim como preveni-los e também criar mecanismos para esta 

prevenção (Lopes, et al., 2012). 

A farmácia, além criar esses mecanismos é responsável também pelo 

acompanhamento deste processo para garantir que os mesmos sejam eficientes. 

A intervenção farmacêutica pode evitar que erros de administração aconteçam, porém 

cabe ressaltar que o quesito “atenção” continuaria ser um importante ponto por parte da 

enfermagem na hora da administração do medicamento (MENDONÇA; MIRANDA; 

ARAUJO, 2011). 

A interação da farmácia com os outros profissionais, setores e serviços do hospital é 

de extrema importância atuando de uma forma multidisciplinar, o que permite a redução da 

ocorrência de dúvidas e consequentemente de erros (MENDONÇA; MIRANDA; ARAUJO, 

2011). 

A terceira situação de prática encontra-se descrita no Quadro 04. 

 

Quadro 4-Situação de prática 03. Fornecimento de medicamento para pacientes hospitalizados Pesquisa 

Atuar – eixo hospitalar. 2012 

Situação 03 

E agora, o que fazer? 

Uma criança de 11 anos deu entrada na emergência do HMSF. Ela estava 

desacordada, pois havia tomado 10 comprimidos de Zopiclone, um medicamento 

que não faz parte da lista de medicamentos padronizados pelo hospital. A 

médica ligou para a farmácia na tentativa de obter informações sobre qual 

medicamento ela poderia prescrever para reverter o quadro de intoxicação. A 
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farmácia ficou de retornar, pois não sabia como proceder com esse 

medicamento, já que ele era um agonista não benzodiazepínico dos receptores 

GABAA e não apresentava antídoto específico. Um farmacêutico ligou para o 

laboratório que fabricava o medicamento e o responsável presente no 

momento não soube dizer o que deveria ser usado. O mesmo farmacêutico 

resolveu verificar se o antídoto dos benzodiazepínicos, flumazenil, teria 

alguma indicação neste caso. Na bula do flumazenil informava que ele 

bloqueava também os efeitos dos agonistas não benzodiazepínicos como as 

ciclopirrolonas (Ex.: Zopiclone), podendo assim ser útil neste caso.  O 

farmacêutico fez os cálculos necessários para a criança e informou à médica. 

A médica retornou para a farmácia mais tarde para agradecer, pois o quadro 

foi revertido e o paciente acordou assim que o medicamento foi administrado, 

e passava bem.  

 

Na terceira situação de prática os seguintes problemas e hipóteses foram encontrados: 

Ter iniciativa de buscar informações, falta de conhecimento da equipe com relação ao 

medicamento, falta de protocolo para a busca de informações, considerando como núcleo do 

problema “Falta de protocolo para a busca de informações”, sendo este pertinente a 

Assistência Farmacêutica Hospitalar. 

As dimensões presentes nesta situação são: Cuidado ao paciente; Informação sobre 

medicamentos e outras tecnologias em saúde; Infraestrutura física, tecnológica e gestão da 

informação. A dimensão segundo o modelo lógico para a farmácia hospitalar é informação.  

A terceira situação de prática nos mostra uma experiência exitosa, pois apesar de não 

haver protocolos para busca de informações, principalmente em se tratando de um hospital de 

emergência, o farmacêutico teve habilidade para a resolução do caso descrito e conhecimento 

para realização de procedimentos, como cálculos farmacêuticos. Mas discutiremos tal 

situação a fim de mostrar a importância do farmacêutico em situações de emergência e o que 

este deve saber para garantir uma assistência adequada.  

Os protocolos são instrumentos respaldados em evidências cientificas, feitos por 

profissionais experientes, que contém rotinas dos cuidados e das ações de gestão de um 

determinado serviço, equipe ou departamento. Deve ser elaborado a partir do conhecimento 

científico atual, que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos 
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trabalhadores dos serviços de saúde. Os protocolos clínicos envolvem a incorporação de 

novas tecnologias e dão ênfase às ações técnicas e ao emprego de medicamentos 

(WERNECK, et al., 2009). 

Cabe ressaltar que os protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente 

para auxiliar no manejo de um problema de saúde, numa circunstância clínica específica, 

preferencialmente baseados na melhor informação científica. Geralmente são demandados 

pelos gestores e profissionais dos serviços de saúde, a partir de problemas concretos de seu 

dia-a-dia (WERNECK, et al., 2009). 

A Portaria nº 4283/2010, que aprova as diretrizes e estratégias para organização, 

fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais, diz 

que o gerenciamento inadequado e o uso incorreto de medicamentos e de outras tecnologias 

em saúde acarretam sérios problemas à sociedade, ao SUS, e às instituições privadas, gerando 

aumento da morbimortalidade, elevação dos custos diretos e indiretos, e prejuízos à segurança 

e à qualidade de vida dos usuários (BRASIL, 2010). 

As dimensões abordadas nas situações de prática são citadas pela SBRAFH (2007) 

quando esta reconhece os seis grandes grupos de atribuições essenciais da Farmácia 

Hospitalar, que são a Gestão; Desenvolvimento de infra-estrutura; Preparo, distribuição, 

dispensação e controle de medicamentos e produtos para saúde; Otimização da terapia 

medicamentosa; Informação sobre medicamentos e produtos para saúde; Ensino, educação 

permanente e pesquisa. 

A gestão da Farmácia Hospitalar, dimensão presente nas situações de prática 1 e 2, é 

de responsabilidade exclusiva de Farmacêutico, e deve estar focada em prestar assistência 

farmacêutica (SBRAFH, 2007). 

Um dos objetivos da gestão da farmácia hospitalar é garantir a dispensação e uso 

racional de medicamentos. O Uso Racional de Medicamentos possui como conceito pela 

OMS, “a situação na qual o paciente recebe os medicamentos apropriados às suas 

necessidades clínicas, na dose e posologia correta, por um período de tempo adequado e no 

menor custo” (ANVISA, 2006, BRASIL, 2010). 

Outro ponto importante deste uso racional é a prescrição médica, como verificado na 

situação de prática 1. A prescrição inadequada é uma das principais causas de morbidade 

prevenivel relacionadas a medicamentos. Os estudos de morbidade induzida por 
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medicamentos têm grande relevância em saúde pública. Os resultados devem ser divulgados 

para médicos, pacientes e gestores de saúde para conscientizar e prevenir a morbimortalidade. 

Apesar das limitações de extrapolações dos resultados, os mesmos podem justificar esforços 

para melhorar a qualidade da assistência (GHARAIBEH, 1998; REIS, 2006). 

No que tange ao gerenciamento de tecnologias, presente nas situações de prática 1 e 2, 

a portaria 4283/2010 destaca que a farmácia hospitalar deve participar do gerenciamento 

dessas tecnologias, que engloba a dispensação e controle de medicamentos.  

É de extrema importância a implantação de um sistema racional de distribuição de 

medicamentos, sendo este priorizado pelo estabelecimento de saúde e pelo farmacêutico, de 

forma a buscar processos que garantam a segurança do paciente. No contexto da segurança, a 

avaliação farmacêutica das prescrições médicas antes da dispensação deve priorizar as que 

contêm antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos. Alguns itens são 

fundamentais, como a presença da assinatura e identificação do prescritor, legibilidade, nome 

do medicamento, concentração, dose, forma farmacêutica, via e horários de administração, 

posologia, incompatibilidades e interações medicamentosas. Para medicamentos injetáveis 

também devem ser observados o diluente e a velocidade de infusão (BRASIL,2010; 

SBRAFH, 2007). 

Além da redução de custos com medicamentos dentro do ambiente hospitalar, o 

sistema racional de distribuição tem como objetivo a participação ativa do farmacêutico como 

gestor deste processo, além do aumento da segurança do sistema no tocante à diminuição dos 

erros de medicação (FREITAS, 2004). 

O cuidado ao paciente é outro ponto fundamental que objetiva contribuir para a 

promoção da atenção integral à saúde, à humanização do cuidado e à efetividade da 

intervenção terapêutica. Promove, também, o uso seguro e racional de medicamentos e outras 

tecnologias em saúde e reduz custos decorrentes do uso irracional do arsenal terapêutico e do 

prolongamento da hospitalização. Tem por função retroalimentar os demais membros da 

equipe de saúde com informações que subsidiem as condutas. A atividade do farmacêutico no 

cuidado ao paciente pressupõe o acesso a ele e seus familiares, ao prontuário, resultados de 

exames e demais informações, incluindo o diálogo com a equipe que assiste o paciente 

(BRASIL, 2010).  



57 

 

 

A dimensão “Informação” sobre medicamentos e outras tecnologias em saúde foi 

abordada nas situações 1 e 3. Neste sentido a Farmácia Hospitalar é responsável por prover à 

equipe de saúde, estudantes e pacientes, informações técnico-científicas adequadas sobre 

eficácia, segurança, qualidade e custos dos medicamentos e produtos para saúde (SBRAFH, 

2007). 

Outra dimensão abordada nas três situações de prática é a “gestão da informação”. 

Esta se reveste de fundamental importância no desenvolvimento das atividades da farmácia 

hospitalar, devendo-se empreender esforços para possibilitar a sua realização.  

Segundo a SBRAFH (2007), o desenvolvimento de Infra-estrutura é entendido como a 

garantia da base material necessária à atuação eficiente do farmacêutico na Farmácia 

Hospitalar e ao cumprimento de sua missão inclui, entre outros, a implantação de um sistema 

de gestão informatizado e a disponibilidade de recursos para a informação e comunicação. 

A dimensão “Ensino, Pesquisa e educação permanente em saúde” foi relacionada na 

situação de prática 1. A farmácia hospitalar deve promover ações de educação permanente 

dos profissionais que atuam no hospital, nos temas que envolvam as atividades por elas 

desenvolvidas.  

Segundo a SBRAFH (2007), a Farmácia Hospitalar deverá promover, participar e 

apoiar ações de educação permanente, ensino e pesquisa nas suas diversas atividades 

administrativas, técnicas e clínicas, com a participação de farmacêuticos, demais profissionais 

e estudantes. Estas ações deverão ser consoantes aos objetivos e recursos humanos, estruturais 

e financeiros do serviço, e produzir informações e conhecimentos que possam aperfeiçoar a 

organização dos serviços, práticas e processos de utilização de medicamentos. 

E, ainda, a formação, capacitação e qualificação dos recursos humanos deverão ser 

contínuas, em quantidade e qualidade suficientes para o correto desenvolvimento da 

assistência farmacêutica. As atividades de ensino, educação continuada e pesquisa devem 

buscar atender às necessidades da sociedade por ela assistida e da população em geral, 

favorecendo a harmonização entre as políticas oriundas das áreas de educação e de saúde, 

levando à formação de profissionais com perfil e competências compatíveis com estas 

necessidades (SBRAFH, 2007). 

Espera-se que a farmácia hospitalar desenvolva atividades clínicas e relacionadas à 

gestão, organizadas de acordo com as características do hospital onde se insere o serviço, isto 
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é, manter coerência com o tipo e o nível de complexidade do hospital (MAGARINOS - 

TORRES et al., 2007).  

A vivência para além do serviço de farmácia hospitalar, no acompanhamento das 

visitas técnicas a enfermaria, resultou na descrição do processo desta rotina realizada pelos 

farmacêuticos. Consideramos para este estudo a descrição e o fluxograma como uma situação 

de prática da farmácia. O registro e processamento desta situação foi realizado de modo 

diferente dos demais, conforme apresentado no método (na figura 01). Foi possível 

acompanhar 10 visitas, em 5 clínicas e com 5 farmacêuticos, durante 3 meses. 

A visita Técnica começou através das residentes do hospital, do ano de 2008, quando 

foi implantado o sistema de distribuição por dose individualizada. A clínica de escolha para a 

implantação foi a Cardiologia por ter as prescrições informatizadas, espaço físico adequado 

para guarda dos medicamentos separados por paciente, e chefia médica e corpo de 

enfermagem com boa integração com o serviço de farmácia. Com a implantação gradativa 

deste sistema de distribuição nas outras clínicas a visita técnica também foi se estendendo 

para estas (ANTUNES; MARINHA, 2008). 

Segundo a chefia do hospital, as visitas técnicas deveriam ocorrer com periodicidade 

de quinze dias, ou seja, duas vezes ao mês, mas no geral esta ocorre mensalmente. 

Cada farmacêutico é responsável por uma clínica. A chefia faz um planejamento 

mensal informando a data e o farmacêutico responsável por fazer a Visita Técnica. Desta 

forma o farmacêutico acompanha a clínica, analisando-a e dando as orientações necessárias 

para garantir o armazenamento correto, racional e seguro dos medicamentos após saírem da 

farmácia.  

O farmacêutico utiliza como recurso o formulário –checklist- (Anexo 01). O 

Farmacêutico analisa as condições da clinica; sendo verificada alguma irregularidade o 

mesmo faz as considerações no formulário, dá as devidas orientações e fica à disposição para 

esclarecer dúvidas que possam estar ocorrendo. Após a visita técnica, o farmacêutico termina 

de preencher o formulário respondendo as perguntas, faz as observações pertinentes e uma 

cópia do mesmo é encaminhado à clínica para que esta tome ciência da atual situação e possa 

se adequar ao que foi solicitado, ou até mesmo questionar alguma particularidade ou alguma 

dúvida que ainda exista.  
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Os medicamentos com sobra devido à alta, transferência ou óbito do paciente são 

recolhidos pelo farmacêutico, e a relação destes é descrita no formulário. O farmacêutico 

pergunta ao enfermeiro se há alguma sobra ou se ele mesmo perceber que há alguma sobra 

pergunta ao enfermeiro se os mesmos podem ser recolhidos.  Importante ressaltar que o 

procedimento correto é, quando há sobras, a própria clínica fazer a devolução à farmácia. 

Cada clínica tem uma cota pré-estabelecida de medicamentos para uso SOS ou não 

dispensados na dose individualizada. Toda semana é feito um pedido para o estoque da 

farmácia em dias também pré-estabelecidos, e no dia seguinte ao pedido os medicamentos são 

entregues à clinica. O farmacêutico também verifica se há excesso dos medicamentos que a 

enfermaria possui cota, se houver algum excesso, os mesmos também são recolhidos, e caso 

haja necessidade o farmacêutico pode avaliar o consumo da clínica e estabelecer uma nova 

cota conforme a real necessidade do setor.   

Esses medicamentos recolhidos são devolvidos à farmácia no formulário padrão de 

devolução. Nesse formulário contém espaço para colocar o nome da clínica, do medicamento, 

a quantidade, o lote e a validade.  

Através do acompanhamento das visitas técnicas foi possível a construção do 

fluxograma proposto neste trabalho. O fluxograma aqui proposto apresenta as etapas do 

processo de Visita Técnica (Figura 03). 
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FONTE: Elaborada pela autora. 

 

Com base no fluxograma, a reflexão permitiu identificar os princípios, objetivos e os 

pontos críticos da visita técnica. Os pontos críticos podem ser entendidos como as causas 

mais importantes para a resolução de um determinado problema e também como aqueles que 

influirão de maneira crítica e determinante sobre todo o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico pega o formulário e vai à clinica para realizar a visita técnica 

 

Farmacêutico responde as perguntas do formulário 

A clinica possui alguma 

irregularidade? 
SIM 

NÃO 

Orienta a enfermeira 

responsável 

 

Farmacêutico anota as observações no formulário 

 

Farmacêutico retorna à farmácia 

 

Termina de preencher o formulário e assina e encaminha-o para que uma 

cópia seja retirada 

Uma cópia é enviada a clinica e o enfermeiro responsável assina o 

recebimento.  

 

Farmacêutico chega à Farmácia 

O farmacêutico analisa as condições de armazenamento de acordo com as 

perguntas do formulário. 

 

FIM 

A outra cópia é arquivada na farmácia, na pasta de relatórios das visitas 

técnicas.  

 

Figura 3- Fluxograma da visita técnica as enfermarias- Fornecimento de medicamento para 

pacientes hospitalizados Pesquisa Atuar – eixo hospitalar. 2012 
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Pretende-se, desta forma, facilitar ainda mais a compreensão de maneira geral, sobre 

os objetivos de cada etapa da visita técnica.  

Armazenamento dos medicamentos nas clínicas 

 

Na Assistência Farmacêutica o farmacêutico por ser legalmente o profissional 

responsável pelo medicamento, deve garantir a segurança do medicamento desde a prescrição 

até a administração no paciente, nas condições de estabilidade e eficácia adequadas. 

Importante assinalar que ele é o profissional responsável pelo acompanhamento e 

cumprimento de todo esse processo. Neste contexto, o farmacêutico deve primar pelo 

armazenamento adequado do medicamento não só em seu estoque, mas em todos os pontos 

do hospital. Os medicamentos quando armazenados de forma inadequada estão sujeitos a 

alterações em suas propriedades físico-químicas e farmacológicas, tornando-se impróprios ao 

consumo. 

Os resultados a seguir são fruto da análise de 57 formulários das visitas técnicas 

realizadas nas clínicas, com o intuito de acompanhar o armazenamento dos medicamentos, 

quando estes saem da farmácia (Tabela 01).  

             

n

Que não havia medicamento fora do prazo de validade 32

Com medicamentos com identificação do nome do produto 50

Que não tiveram medicamentos misturados 29

Com medicamentos que contem o nº do lote 50

Com medicamentos termolábeis armazenados na geladeira 54

Em que a geladeira era de uso exclusivo para guarda de 

medicamentos
54

Em que a geladeira possuia termômetro 29

Que havia medicamentos abertos conservados sob refrigeração não 

identificados com o nome do manipulador, data de validade de 

acordo com a sua estabilidade

28

Que existia carrinho para medicamentos de emergência 57

Que não existia medicamentos em "excesso" 30

Que os medicamentos não estavam armazenados em ordem de 

validade
34

Que as básculas estavam sendo utilizadas 48

Que nas altas, óbitos ou alterações das prescrições ocorreu a 

devolução do medicamentos para a Farmácia
41

84%

72%

Perguntas (em visitas)
%

95%

51%

49%

100%

53%

60%

Quantidade de visitas em que ocorreu

56%

88%

51%

88%

95%

Tabela 1-Condições de armazenamento dos medicamentos verificados nas visitas, baseados na pergunta 

do formulário. 
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Na análise dos formulários verificou-se que havia uma pergunta de resposta subjetiva, 

a saber: “12) Como se encontram as básculas quanto à limpeza, dificuldade em abrir, estado 

físico?”. Foi uma pergunta que não poderia ser respondida com sim ou não, o que impediu 

que muitos formulários fossem respondidos pelos farmacêuticos no momento da visita. Por 

este motivo esta pergunta foi retirada da análise. 

Analisando as respostas dos formulários verificou-se que em 32 visitas não havia 

medicamentos fora do prazo de validade; em 50 visitas não havia medicamentos em que não 

se pode identificar o nome do produto; em 29 visitas não havia medicamentos misturados; em 

50 visitas todos os medicamentos continham o nº do lote; em 54 visitas os medicamentos 

termolábeis estavam na geladeira e o mesmo número onde a geladeira tinha uso exclusivo 

para guarda de medicamentos; em 29 visitas a geladeira possuía termômetro; em 48 visitas as 

básculas estavam sendo utilizadas; em 30 visitas não havia medicamentos em “excesso”; em 

todas as visitas havia carrinho para medicamentos de emergência e em 41 visitas nas altas, 

óbitos ou alterações das prescrições estava ocorrendo a devolução dos medicamentos para a 

Farmácia. De acordo com esses dados, a maior parte dos itens do formulário estava sendo 

cumprida pela enfermaria.  

Em 28 visitas os medicamentos abertos conservados sob refrigeração não estavam 

identificados com o nome do manipulador, data de validade de acordo com a sua estabilidade, 

e em 34 visitas eles não estavam armazenados por ordem de validade. Apesar da maioria dos 

itens estarem sendo cumpridos, ainda existem pontos a serem trabalhados pelo farmacêutico 

visando a qualidade dos medicamentos até a sua administração no paciente. Um ponto é a 

questão da identificação do manipulador e data de validade de acordo com a estabilidade dos 

medicamentos abertos conservados sob refrigeração, como por exemplo a insulina humana; o 

outro ponto é o armazenamento dos medicamentos por ordem de validade. Estes dois pontos 

são importantes pois podem levar a perdas de medicamentos por validade, visto que  o 

armazenamento esta sendo feito de forma incorreta e até a administração de medicamentos em 

que não se pode garantir a estabilidade pois não se sabe quando o mesmo foi aberto. Visto que 

as boas práticas de armazenamento dos medicamentos devem ser observadas em todas as 

unidades em que eles existirem, não só nas farmácias e almoxarifados, atendendo a legislação 

pertinente (RODRIGUES; TUMA, 2011). 
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Analisando as respostas dos formulários verificou-se também que em todas as clínicas 

em algum momento houve alteração no padrão de resposta, porém não há um padrão ao longo 

do tempo e das visitas e por isso não se pode garantir que essa alteração foi uma evolução ou 

retrocesso da enfermaria, no que tange à qualidade de armazenamento, à medida que as visitas 

técnicas foram ocorrendo. Infelizmente não foi possível coletar as informações dos 

formulários das primeiras vistas técnicas, o que inviabilizou a comparação entre o momento 

antes da implantação das Visitas Técnicas e o momento atual. 

Porém verifica-se que na maioria das perguntas a resposta foi a esperada, o que 

demonstra que a presença do farmacêutico auxilia a prática do armazenamento correto dos 

medicamentos.  

A tabela 02 mostra o número de visitas que foram realizadas em cada clinica, e que em 

algum momento da realização destas houve alteração no perfil de resposta. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                        FONTE: Elaborada pela autora. 

 

Os formulários também mostram que quanto maior o número de visita em uma mesma 

enfermaria maior o número de itens com alteração demostrando que a visita contínua do 

farmacêutico leva a mudança na prática para o armazenamento adequado dos medicamentos 

pela equipe de enfermagem. E também que o perfil de resposta muda quando a clinica fica 

muito tempo sem receber a visita do farmacêutico, reforçando a importância das visitas. Este 

ponto foi verificado no acompanhamento das Visitas Técnicas e também foi relatado por 

alguns farmacêuticos da unidade. 

Enfermaria nº de visitas
Houve ou não alteração no 

perfil 

Se houve, em 

quantos critérios

1- Cardiologia 5 sim 6

2- UNICOR 5 sim 5

3- Clinica Cirúrgica 9 sim 7

4- Clinica Vascular 11 sim 9

5- Neurocirurgia 9 sim 6

6- Ortopedia 7 sim 7

7- UI do 4° Andar 2 sim 2

8- CTI 4 sim 4

9- Ginecologia 5 sim 5

Tabela 2- Número de visitas realizadas em cada clinica e alterações no perfil 

de respostas. 
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A visita técnica às enfermarias é uma atividade importante, visto que um aspecto 

relevante sobre o armazenamento de medicamentos é a estabilidade.  Para que o medicamento 

exerça o máximo da ação benéfica desejada e o mínimo de efeitos adversos, é necessário que 

mantenha preservadas as condições de estabilidade. Condições inadequadas de 

armazenamento podem levar à perda da qualidade e, consequentemente, do efeito terapêutico, 

ou seja, o armazenamento correto garante a eficácia do medicamento. Outro ponto importante 

é o cuidado no armazenamento para evitar trocas de um medicamento por outro (MARIN et 

al., 2003). 

Um dos problemas identificados em uma enfermaria estudada por Oliveira; Melo 

(2011), é o fato de que não há um controle rigoroso com relação às sobras dos medicamentos 

na enfermaria, pois a devolução dos medicamentos não utilizados pelos pacientes não é 

realizada com frequência e muitos medicamentos são estocados no posto de enfermagem.   

Outro estudo identificou um estoque informal em um dos postos de enfermagens 

estudados denominado “farmacinha”. Ele é formado a partir de excedentes de medicamentos 

decorrentes de alterações na prescrição original, de situações de óbito ou alta hospitalar. 

Estrategicamente, os funcionários separam alguns itens que eles supõem serem importantes 

para o estoque informal. O conteúdo da farmacinha é compartilhado pelas diversas equipes de 

auxiliares de enfermagem que se sucedem naquele posto, em seus diversos turnos de trabalho 

(GUEDES; LIMA; ASSUNÇÃO, 2005).  

O estudo de Raduenz et al., (2010) sugere que a organização, distribuição e 

acondicionamento de medicações nos postos de enfermagem são fatores sistemáticos que 

podem contribuir para erros de medicação e danos aos pacientes. Por exemplo, erros de 

escolha podem ocorrer como consequência da falta de organização nos armários e gavetas, ou 

por distribuição de medicamentos diferentes, mas com embalagens similares, no mesmo local. 

As medicações também podem perder seu efeito devido ao acondicionamento e/ou 

armazenamento inadequado. 

Segundo Marin et al., (2003), a perda da potência do medicamento pode ocorrer 

quando a biodisponibilidade é inadequada, quando o prazo de validade está expirado, quando 

ocorre fraude ou quando ocorre armazenamento inadequado. 

Estocar medicamentos nas enfermarias favorece a ocorrência de erros na medicação, 

uma vez que acarreta perdas do medicamento por condições inadequadas de armazenamento, 
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produtos com validade vencida, contaminação dos medicamentos, a utilização do 

medicamento no paciente errado, e até mesmo o desvio do medicamento para outros fins 

(OLIVEIRA;  MELO, 2011). 

Neste contexto, a presença do farmacêutico nas enfermarias através das visitas 

técnicas regulares torna-se importante para acompanhar e conscientizar a equipe de 

enfermagem no que diz respeito ao armazenamento correto dos medicamentos, como também 

para a importância das devoluções, evitando estoques informais nestes setores. 

 

Conhecimentos e habilidades necessárias ao farmacêutico no fornecimento de 

medicamentos a pacientes hospitalizados 

 

A segunda etapa do processamento das situações de práticas deste estudo ateve-se à 

identificação das necessidades de aprendizagem, utilizando os critérios da resolução 

CNE/CES 2/02, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Farmácia, atentando para a sua relação com a assistência farmacêutica hospitalar. 

Apesar das diretrizes curriculares configurarem um marco para a educação 

farmacêutica no Brasil e alguns avanços decorrentes do seu estabelecimento já terem 

ocorrido, muitos desafios se colocam para a formação de profissionais com este perfil. Leite 

et al., (2008) apontam para as dificuldades de se inserirem os farmacêuticos em equipes 

multiprofissionais e, ainda, de se sensibilizarem docentes para um maior comprometimento 

com as mudanças necessárias. 

Segundo Galato et al., (2011), para a formação na área da saúde, habilidades clínicas 

são fundamentais como a comunicação, o exame físico, o raciocínio clínico e a proposição de 

medidas diagnósticas e terapêuticas. Para a realização das atividades clínicas farmacêuticas, 

como a dispensação e automedicação responsável, muitas destas habilidades também são 

destacadas. 

No que tange a necessidade da inserção da Assistência Farmacêutica no conjunto das 

ações de saúde, argumenta-se que não se trata de apenas se promover o acesso a 

medicamentos, mas, sim, o acesso a serviços de saúde de qualidade que promovam a 

integralidade da assistência (BRASIL, 2009). 
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O processo de descentralização das ações de saúde e a busca pela consolidação da 

atenção básica, da universalização do acesso, da equidade e da integralidade em saúde 

implicaram a necessidade de conformação de novas estratégias para ampliação da capacidade 

de gestão dos estados e municípios, que passaram a assumir novas responsabilidades, 

exigindo mobilização de conhecimentos e habilidades técnicas, gerenciais e políticas no que 

se refere à Assistência Farmacêutica (MARIN et al., 2003). 

“A perspectiva atual é de reorientação da atuação do farmacêutico para a atenção à 

saúde, num contexto em que a formação de competências que correspondam às necessidades 

em saúde a população tem se apresentado como um desafio” (NICOLINE; VIEIRA, 2011, 

pag. 1129). 

Quando se busca a prevenção de doenças e o uso racional de medicamentos, a 

capacitação do farmacêutico passa a ser uma importante estratégia de saúde pública 

(GALATO et al., 2008). 

Neste contexto, competências humanas ou profissionais são entendidas como 

combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 

profissional em determinado contexto organizacional. A pessoa expressa a competência 

quando gera um resultado no trabalho, decorrente da aplicação conjunta de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. O conhecimento corresponde a informações que, ao serem 

reconhecidas e integradas pelo indivíduo em sua memória, causam impacto sobre seu 

julgamento ou comportamento. A habilidade está relacionada à aplicação produtiva do 

conhecimento, ou seja, à capacidade da pessoa de instaurar conhecimentos armazenados em 

sua memória e utilizá-los em uma ação (CARBONE; BRANDÃO; LEITE, 2005). 

Os conhecimentos e habilidades requeridos nas situações de prática apresentadas, 

baseados na resolução CNE/CES2 de 2002, estão elencados na tabela 03.  
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Tabela 3-Conhecimentos e habilidades requeridos baseados nas situações de prática- Fornecimento de 

medicamento para pacientes hospitalizados Pesquisa Atuar – eixo hospitalar. 2012 

Conhecimentos Requeridos Situação 01 Situação 02 Situação 03

Manejo de evidências científicas x

Manejo da tecnologia de informação (especificar: ) x

Aprender a aprender x x

Métodos e técnicas de investigação (especificar: ) x

Interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento x

Interpretar e avaliar prescrições médicas x

Dispensação de medicamentos e correlatos (especificar: ) x

Garantia da qualidade de medicamentos e processos x

Operações matemáticas (especificar: ) x

Farmacodinâmica (especificar: ) x x

Emprego terapêutico (especificar: ) x

Habilidades Requeridas Situação 01 Situação 02 Situação 03

Ser capaz de pensar criticamente a partir e para o coletivo, ajustado a 

realidade da comunidade e do serviço
x x

Ser capaz tomar decisões visando o uso apropriado x x x

Saber interagir com outros profissionais de saúde (Criar vínculo) x x x

Tomar iniciativa x x

Saber aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática - Saber buscar informação e utiliza-la na prática cotidiana
x x

Saber trabalhar em grupo x x x
 

Através do processamento das situações de prática foi possível verificar 

conhecimentos e habilidades necessárias ao farmacêutico hospitalar. Podemos verificar que 

alguns conhecimentos e habilidades aparecem em mais de uma situação, demostrando serem 

pontos comuns na rotina destes farmacêuticos. 

Ao farmacêutico moderno é essencial esses conhecimentos, atitudes e habilidades que 

permitam ao mesmo integrar-se à equipe contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, 

em especial, no que se refere à otimização da farmacoterapia e o uso racional de 

medicamentos (OPAS,2002). 

As sistematizações das intervenções farmacêuticas e a troca de informações dentro de 

um sistema do qual participam vários atores tem grande potencial de contribuição, seja a nível 

individual ou coletivo, para o uso racional de medicamentos (OPAS,2002). 
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Os resultados obtidos no estudo de Galato et al., (2011), possibilitaram a identificação 

de erros, que, muitas vezes, podem refletir lacunas de conhecimento ou falta de habilidades.  

Segundo Lopes et al., (2012), no ambiente hospitalar, a farmácia é responsável pelo 

uso seguro e eficaz dos medicamentos e deverá cumprir o papel fundamental de integrar os 

processos de prescrição, dispensação e administração, e possuir políticas e procedimentos que 

possam prevenir os erros.  A participação ativa do farmacêutico, em conjunto com a equipe 

multiprofissional, é uma estratégia importante para a prevenção do erro, pois atua nas fases 

da: seleção, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação e monitoração, identificando 

os riscos potenciais.  

Para o Conselho Federal de Farmácia o crescimento do número de cursos de Farmácia, 

e a diversidade que há entre eles, impõem sérios desafios, onde é preciso melhorar a educação 

farmacêutica nacional para atender às necessidades de saúde da população. Vários eventos 

para conhecer e propor mudanças na educação farmacêutica do País foram realizados e 

serviram para manter o ensino e sua excelência técnica em equilíbrio com a relevância social, 

preparando o estudante para atuar na atenção básica à saúde e estar inserido no SUS 

(FERNANDES, et al., 2008) 
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CAPITULO VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa buscou descrever conhecimentos e habilidades necessárias ao farmacêutico 

hospitalar no fornecimento de medicamentos a pacientes hospitalizados. Para tanto, 

investigou, descreveu e analisou situações de prática relacionadas com o fornecimento de 

medicamentos para pacientes hospitalizados incluindo a rotina das Visitas Farmacêuticas as 

Enfermarias do Hospital Salgado Filho.  

Para o fornecimento de medicamentos para pacientes hospitalizados foram 

identificados como necessários os seguintes conhecimentos: Manejo de evidências científicas, 

Manejo da tecnologia de informação, Aprender a aprender, Métodos e técnicas de 

investigação, Interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento, Interpretar e 

avaliar prescrições médicas, Dispensação de medicamentos e correlatos, Garantia da 

qualidade de medicamentos e processos, Operações matemáticas, Farmacodinâmica, Emprego 

terapêutico. E as seguintes habilidades: Ser capaz de pensar criticamente a partir e para o 

coletivo, ajustado a realidade da comunidade e do serviço, Ser capaz tomar decisões visando o 

uso apropriado, Saber interagir com outros profissionais de saúde (Criar vínculo), Tomar 

iniciativa, Saber aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática - Saber 

buscar informação e utiliza-la na prática cotidiana, Saber trabalhar em grupo.  

A situação de prática 02 trouxe a questão da semelhança das embalagens, mas vale 

ressaltar que embora existam procedimentos para minimizar erros deste tipo, esta situação 

ainda desafia a Assistência Farmacêutica Hospitalar. 

Com relação às condições de armazenamento dos medicamentos nas enfermarias 

verificou-se como principais falhas: Em 28 visitas os medicamentos abertos conservados sob 

refrigeração não estavam identificados com o nome do manipulador, data de validade de 

acordo com a sua estabilidade, e em 34 visitas eles não estavam armazenados por ordem de 

validade. Houve alteração no perfil de todas as enfermarias depois da Visita Farmacêutica. Os 

conhecimentos e habilidades necessários para a orientação da equipe de enfermagem com 

relação ao armazenamento são: conservação e manuseio de medicamentos, principalmente os 

termolábeis, armazenamento correto de acordo com a legislação vigente como a ordem de 

validade. A presença do farmacêutico nas enfermarias através das visitas técnicas regulares 
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torna-se importante para acompanhar e conscientizar a equipe de enfermagem no que diz 

respeito ao armazenamento correto dos medicamentos, como também para a importância das 

devoluções, evitando estoques informais nestes setores.  

Os formulários também mostram que quanto maior o número de visita maior o número 

de itens com alteração demostrando que a visita contínua do farmacêutico leva a mudança na 

prática para o armazenamento adequado dos medicamentos pela equipe de enfermagem. 

Esta pesquisa teve como limitação:  

 O tempo disponível para a coleta das situações de prática bem como para o 

processamento destas situações, onde foi necessário um critério para a escolha das três 

situações que foram abordadas neste trabalho;  

 Esse número limitado de situações pode não ter permitido identificar todos os 

conhecimentos e habilidades, embora a metodologia permita explorar o conhecimento. 

 A quantidade de farmacêuticos envolvidos no processamento das situações de prática 

também foi uma  limitação visto que um maior número de farmacêuticos no assunto 

enriqueceria ainda mais o processamento das situações levando a uma discussão mais 

ampla sobre o assunto.  

 Na oficina para o processamento das situações de prática os parâmetros de julgamento 

não foram antecipadamente explicitados aos participantes, ou seja, não houve uma 

harmonização dos termos com os participantes. 

 Embora a Visita Técnica às Clínicas  tenha sido considerada como uma situação não 

foi processada na oficina. 

Este trabalho foi inédito e inovador, na medida em que o assunto foi pouco explorado 

até o momento na literatura científica e traz como vantagem a oportunidade para o 

profissional refletir a natureza do seu trabalho dentro de uma estrutura mais ampla, assim 

como estimular a construção de propostas para a educação diretamente relacionadas com a 

realidade social do país e as demandas da sociedade, para o farmacêutico.  

Sabe-se que a profissão passa por alterações ao longo de sua existência e assim novas 

práticas são incorporadas ao trabalho continuamente, determinando novos conhecimentos e 

habilidades. 

Acompanhar a evolução de uma profissão a sua prática e as novas competências que 

estão sendo incorporadas na profissão deve ser parte inerente do processo educativo. A 
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realização de estudos como este, fornecem subsídios para o reconhecimento de “novos” 

conhecimentos e habilidades que devem ser incorporados no currículo das escolas, e servem 

de diretrizes aos processos de educação permanente. 
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ANEXOS 

Formulário utilizado nas visitas técnicas as 

enfermarias

 

FONTE: Hospital Municipal Salgado Filho. 
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APÊNDICES 

Termo Para Apoiar a Elaboração e Redação de Situação de Prática 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR NO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE - PESQUISA ATUAR 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

TERMO PARA APOIAR A ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRÁTICA 

ELABORAÇÃO DA AUTORA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS PESQUISADORES DA PESQUISA ATUAR 

Orientações gerais: 

Espaço reservado ao relato de uma experiência ou vivência da prática que represente um incidente crítico para a 

Assistência Farmacêutica Hospitalar (AFH). Entende-se por incidente crítico situações que apresentem desafios ou 

conquistas para a AFH. 

Contexto e cenário do caso: 

Local – Onde acontece? 

(.....) hospital geral (     ) hospital especializado em _________________________ 

(.....) serviço de farmácia (     ) enfermaria  (     ) ambulatório (....) atendimento domiciliar 

(....) outro Qual? ______________________ 

Momento – Quando acontece? 

(....) durante o dia (....) durante a noite (....) no final de semana (...) durante a semana 

Relato do caso: 

Título 

(O título deve estimular a curiosidade e o interesse do leitor. Procure limitar a 15 palavras e evitar pré-julgamentos de 

comportamento.) 

______________________________________________________________________________________________ 

Texto 

(Procure ser claro. De preferência a frases curtas.. Considere a natureza complexa das situações que se apresentam 

para a Assistência Farmacêutica Hospitalar. As situações descritas podem e devem apresentar esta complexidade. A 

narrativa deve trazer elementos que incomodem e estimulem a reflexão. A descrição pode utilizar 15 linhas) 

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Situação de prática elaborada 

Em:  ____/____/____ (dia/mês/ano) 

Por: 

Formação e cargo 
Experiência (tempo de trabalho em 

hospital) 

(    ) Farmacêutico responsável pela farmácia hospitalar. (...) meses ou (....) anos 

(    ) Farmacêutico plantonista.  

(...) Farmacêutico. Especialidade _________________  

(...) Farmacêutico residente.  

(....) Enfermeiro. Setor ________________________  

(...) Médico. Especialidade ______________________.  

Outro. Qual? ___________________________  
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Termo para apoiar o processamento de situações de práticas 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PESQUISA ATUAR 

INSTRUMENTO DE ANÁLISE 

TERMO PARA APOIAR O PROCESSAMENTO DE SITUAÇÕES DE PRÁTICA 

ELABORAÇÃO DA AUTORA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS PESQUISADORES DA 

PESQUISA ATUAR 

Orientações gerais: 

As situações de prática expõem o contexto da Assistência Farmacêutica Hospitalar (AFH) no 

Brasil e devem cumprir com o papel de disparadoras do processo de reflexão com relação à 

competência para AFH. O propósito, neste momento, é identificar conhecimentos e 

habilidades requeridas nestas situações. 

O termo conhecimento refere-se a informações adquiridas capaz de alterar o julgamento ou o 

comportamento profissional. O termo habilidade, por sua vez, está relacionado com a 

aplicação produtiva do conhecimento, ou seja, à capacidade de instaurar e utilizar o 

conhecimento. (Exemplo - Conhecimentos e habilidades para Atendimento Bancário de 

Qualidade – Conhecimento: Princípios de contabilidade e finanças. Habilidades: Aptidão para 

operar computadores; Habilidade para argumentar de maneira convincente). 

Primeira etapa – Explicação e elaboração da questão central 

(O processamento tem início com uma discussão e reflexão da situação. A exposição de 

saberes prévios tem a intenção de identificar de que problema trata a situação. Em seguida, 

deve ser formulada uma questão central ou questões de análise. Leia duas vezes a situação 

antes de dar início ao processamento.) 

Esclarecendo o problema - O que esta situação apresenta (Problema/hipótese)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

Núcleo do problema  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Questão central ou questões de análise 

(As necessidades para melhor explicar e enfrentar cada situação originam a questão ou as 

questões. A questão orienta a busca de novas informações. O que deve ser apreendido para 

enfrentar esta situação? A elaboração das questões deve ter redação clara, dando preferência 

à formulação de perguntas que requeiram análise. Questões que buscam correlação, que 

investigam o “como” ao invés de “quais” e que possibilitem a construção de pontes entre a 

situação e a realidade.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

O núcleo do problema é pertinente a Assistência Farmacêutica Hospitalar? 

(.....) Sim                          (      ) Não 

Dimensões presentes na situação (Portaria nº 4283/2010) 

(     ) Gestão 

(.....) Gerenciamento de tecnologias: distribuição, dispensação e controle de medicamentos e 

de outros produtos para a saúde 

(....) Manipulação: manipulação magistral e oficinal; preparo de doses unitárias e unitarização 

de doses de medicamentos; manipulação de nutrição parenteral e manipulação de 

antineoplásicos e radiofármacos 

(.....) Cuidado ao paciente 

(.....) Informação sobre medicamentos e outras tecnologias em saúde 

(.....) Infraestrutura física, tecnológica e gestão da informação 

(.....) Recursos humanos 

(.....) Ensino, pesquisa e educação permanente em saúde 

Dimensões presentes na situação (Modelo lógico para a Farmácia Hospitalar no Brasil) 

(.....) Gerenciamento 

(.....) Seleção de Medicamentos 

(.....) Programação 



83 

 

 

(.....) Aquisição 

(.....) Armazenamento 

(.....) Distribuição 

(.....) Informação 

(.....) Seguimento farmacoterapêutico 

(.....) Farmacotécnica 

(.....) Ensino e pesquisa 

Comentários:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Núcleo do problema é frequente na Assistência Farmacêutica Hospitalar? 

(.....) Sim                          (      ) Não 

Comentários sobre a reprodutibilidade em diferentes tipos de hospitais:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

É uma situação que extrapola os limites da Assistência Farmacêutica Hospitalar? 

(.....) Sim                          (      ) Não 

Comentário:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Qual a sua relação com os princípios e diretrizes do SUS (Alinhamento aos princípios e 

diretrizes do SUS)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Segunda Etapa – Identificação das necessidades de aprendizagem 

(Os critérios listados a seguir foram retirados da Resolução CNE/CES 2/02 que Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia – atentando para a 
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sua relação com a AFH. Foram mantidos os termos adotados na CNE/CES 2/02) 

Conhecimentos requeridos 

(     ) Princípios de ética e bioética (especificar: ________________________________) 

(     ) Manejo de evidências científicas 

(     ) Domínio de língua estrangeira (especificar: ________________________________) 

(     ) Manejo da tecnologia de informação (especificar: _______________________________) 

(.....) Aprender a aprender 

(     ) Métodos e técnicas de investigação (especificar: _______________________________) 

(     ) Análise de exames laboratoriais 

(     ) Interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento 

(     ) Farmacoepidemiologia (especificar: _________________________________________) 

(     ) Dispensação e administração de nutrição parenteral 

(     ) Interpretar e avaliar prescrições médicas 

(     ) Dispensação de medicamentos e correlatos (especificar: _________________________) 

(     ) Política de medicamentos 

(     ) Garantia da qualidade de medicamentos e processos 

(....) Atenção farmacêutica (especificar: ________________________________) 

(....) Operações matemáticas (especificar: ________________________________) 

(....) Operações estatísticas (especificar: ________________________________) 

(....) Legislação sanitária (especificar: ________________________________) 

(....) Legislação profissional (especificar: ________________________________) 

(.....) Farmacodinâmica (especificar: ________________________________) 

(.....) Emprego terapêutico (especificar: ________________________________) 

(.....) Diagnóstico clínico (semiologia) 

(.....) Determinantes socioculturais 

(     ) Sistema Único de Saúde (especificar: ________________________________) 

Outros: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Habilidades requeridas 

(....) Ser capaz de pensar criticamente a partir e para o coletivo, ajustado a realidade da 

comunidade e do serviço 

(     ) Ser capaz tomar decisões visando o uso apropriado 

(     ) Saber interagir com outros profissionais de saúde (Criar vínculo) 
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(.... ) Saber interagir com o público em geral (Criar vínculo) 

(    ) Aptidão para a assumir posição de liderança 

(     ) Tomar iniciativa 

(....) Saber aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática - Saber 

buscar informação e utiliza-la na prática cotidiana 

(.....) Saber trabalhar em grupo 

 

Outros: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Situação de prática processada 

Em:  ____/____/____ (dia/mês/ano) 

Por: __________________________________________________________________ 

Formação: _____________________________________________________________ 

Experiência em AFH: _____________________________________________________ 

(Se por um grupo, descrever a composição do grupo com formação e experiência de cada 

integrante na AFH) 

 

 


