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RESUMO 

 

A publicação da Política Nacional de Medicamentos em 1998 estabeleceu diretrizes 

que tinham como função assegurar o acesso da população a medicamentos 

seguros, eficazes e de qualidade. Dentre essas diretrizes destacam-se as 

relacionadas com a informação, ensino e pesquisa, por serem fundamentais para a 

transmissão e o desenvolvimento do serviço e do uso racional de medicamentos, 

tanto para os profissionais de saúde quanto para os usuários. Em 2002, um estudo 

denominado Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil (DFH) foi realizado com o 

propósito de identificar, através do uso de indicadores, a estrutura e os processos 

desenvolvidos neste setor, que até então eram desconhecidos. Os resultados 

demonstraram serviços de informação sobre medicamentos quase inexistente e 

atividades de ensino e pesquisa inexpressivas. Mais de uma década se passou 

desde então e nenhum outro estudo similar a este foi aplicado, de modo que não 

existem dados para traçar a evolução deste cenário. A partir da realização de uma 

pesquisa bibliográfica, criou-se uma base para a análise dos indicadores referentes 

à Informação, ao Ensino e à Pesquisa utilizados no DFH. Esta análise serviu para 

guiar o preenchimento de fichas de qualificação desses indicadores, seguindo os 

moldes das fichas originalmente criadas pela Rede Interagencial de Informações 

para a Saúde (RIPSA). Estas fichas apresentam, de modo sintético, elementos que 

propiciam a compreensão do significado dos indicadores, criando-se assim um 

instrumento técnico de auxílio aos usuários. De modo geral, os indicadores 

apresentaram-se atuais e passíveis de serem reaplicados em um novo estudo. 

Entretanto, algumas modificações pontuais são necessárias para aprimorar a 

objetividade dos conjuntos de indicadores antes destes serem reaplicados em um 

novo DFH. 

Palavras Chaves: Pesquisa nos Serviços de Saúde; Serviços de Informação sobre 

Medicamentos; Educação Continuada em Farmácia 



ABSTRACT 

 

The publication of the brasilian National Drug Policy in 1998 established guidelines 

that had as purpose to ensure the population's access to safe, effective and quality 

drugs. Among these guidelines highlight the related information, education and 

research, because they are fundamental for the transmission and development of 

service and to the rational use of drugs, both for health professionals and for users. n 

2002, a study called Diagnosis of Hospital Pharmacy in Brazil (DFH) was performed 

in order to identify, through the use of indicators, structure and processes developed 

in this sector, which were previously unknown. The results showed almost 

nonexistent drug information services and inexpressive activities of teaching and 

research. More than a decade has passed since then and no other study like this 

was applied, so that there are no data to trace the evolution of this scenario. From 

performing a literature search, we created a basis for the analysis of the indicators 

related to Information and Education & Research used at DFH. This analysis served 

to guide the filling out cards for qualification of these indicators, following the patterns 

of those originally created by the Interagency Network for Health Information 

(RIPSA). These cards have so synthetic elements that provide an understanding of 

the meaning of the indicators, thus creating a technical assistance to users. These 

cards have synthetic elements that provide an understanding of the indicators 

meaning, thus creating a technical assistance to they users. In general, indicators are 

presented current and able to be replicated in a new study. However, some minor 

changes are necessary to improve the objectivity of sets of indicators before they are 

reused in a new DFH. 

Keywords: Research in Health Services; Drug Information Services; Education, 

Pharmacy, Continuing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços nas pesquisas e desenvolvimento de produtos farmacêuticos 

nas últimas décadas causaram um aumento exponencial da quantidade de 

informações sobre medicamentos. Esse grande volume de informações produzidas 

necessita ser processado criticamente antes de ser utilizado, tornando virtualmente 

impossível aos profissionais da saúde acompanharem e se manterem em dia com os 

conhecimentos produzidos pela literatura biomédica (VIDOTTI, 2006; SOUSA, 

2008). A discriminação das informações disponíveis que representam as mais 

sólidas evidências científicas e, destas, as que são passiveis de serem incorporadas 

à prática, é útil para o desenvolvimento de diversas atividades realizadas nas 

instituições hospitalares. Entre estas atividades estão o suporte para programas 

educacionais e de pesquisas que formem recursos humanos para a Farmácia 

Hospitalar (FH) e forneçam aos profissionais da saúde e pacientes subsídios para 

utilização dos medicamentos, contribuindo para seu uso racional. A informação, o 

ensino e a pesquisa estão entre as atividades essenciais da Assistência 

Farmacêutica (AF) para o desenvolvimento da FH (VIDOTTI, 2006; VIDOTTI, 2010). 

A FH é um órgão de abrangência clínico-assistencial, técnico e 

administrativo, onde se desenvolvem atividades ligadas ao medicamento, 

promovendo o acesso e o seu uso racional, contribuindo para assistência, 

promoção, proteção e recuperação da saúde do paciente (GOMES, 2006; 

MAGARINOS-TORRES, 2007; CFF, 2012). Os trabalhos desenvolvidos na FH 

proporcionam um ambiente repleto de oportunidades para pesquisa e 

aprendizagem, sendo um amplo campo para o desenvolvimento profissional (REIS, 

2008). Essas atividades podem também ser observadas sob o ponto de vista da 

organização sistêmica da AF e, para tanto, a FH deve contar com ambientes e 

recursos (humanos, materiais etc.) em conformidade com os parâmetros mínimos 

recomendáveis e com a legislação vigente para o seu bom desempenho 

(MAGARINOS-TORRES, 2007; SILVA, 2010a; CFF, 2012). 

Em 1998 foi publicada a Portaria nº. 3.916, que aprovou a Política Nacional 

de Medicamentos (PNM), onde foram estabelecidas novas diretrizes que tinham 

como finalidade a garantia da segurança, da eficácia e da qualidade do 

medicamento, de modo a promover o seu uso racional e o acesso aos 
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medicamentos considerados essenciais à população. Dentre essas diretrizes 

destacam-se: 

a) Incentivo às pesquisas na área de tecnologia e formulações 
farmacêuticas, em especial dos medicamentos listados na Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais; 

 

b) Desenvolvimento e capacitação contínua dos recursos humanos, no que 
se refere à promoção do uso racional de medicamentos (URM), 
capacitação em manejo de medicamentos e adequação dos cursos de 
formação na área da saúde; 

 

c) Reorientação da AF, ampliando sua estrutura de forma a englobar as 
atividades de seleção, programação, logística, controle da qualidade e 
utilização, garantindo a permanente disponibilidade dos produtos para a 
população (BRASIL, 2001). 

 

A qualidade da AF desenvolvida nos serviços de saúde pode ser 

acompanhada e avaliada por meio de itens considerados indicadores, que servem 

de referência no processo de verificação e comparação das condições dos serviços 

prestados, os quais se refletem na saúde e na qualidade de vida dos usuários (DE 

BERNARDI, 2006). Esses indicadores são variáveis definidas como parâmetros que 

permitem retratar as estruturas, os processos e os resultados, auxiliando na tomada 

de decisões para melhoria contínua, ajudando a mensuração de mudanças, sendo 

utilizados como marcadores do alcance de objetivos e metas, devendo ser 

motivadores de ações (CIPRIANO, 2008). 

Nos últimos anos, no Brasil, vem se delineando uma política de 

institucionalização da avaliação no sistema de saúde com o objetivo de incorporar a 

avaliação no cotidiano de gestores e profissionais (FELISBERTO, 2006). A avaliação 

em saúde resgata o compromisso necessário entre a academia e os serviços, entre 

a pesquisa e a gestão, (FELISBERTO, 2006 apud BODSTEIN) contribuindo para o 

diagnóstico de uma realidade a fim de nela intervir, sendo o primeiro passo para a 

mudança de um cenário (PISCO, 2006). 

Na última década foram publicados trabalhos que avaliavam o serviço da FH 

no Brasil. Esses trabalhos em sua maioria são de abrangência regional ou municipal 

e avaliam principalmente aspectos básicos da AF, como estrutura física, 

planejamento e armazenamento. Os resultados apontaram que o setor não 
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consegue cumprir os seus requisitos fundamentais (DE BERNARDI, 2006; 

SIQUEIRA, 2009; OLIVEIRA, 2010). O descumprimento de aspectos básicos da AF 

pode ter consequências diretas na qualidade dos medicamentos e em sua 

distribuição, interferindo negativamente no acesso dos usuários aos medicamentos 

(OLIVEIRA, 2010). 

Os problemas encontrados muitas vezes são de fácil resolução e influenciam 

mais de uma atividade na AF. Podemos citar como exemplo a indisponibilidade de 

uma lista de medicamentos essenciais que entre outras funções auxilia o prescritor 

informando os medicamentos disponíveis na farmácia, reduzindo o número de 

receitas não atendidas, contribuindo para o acesso e o URM (DE BERNARDI, 2006; 

SIQUEIRA, 2009; OLIVEIRA, 2010). Também foi recorrente nesses estudos 

ausência de farmacêuticos ou a substituição destes por outro profissional como 

responsável pela unidade de farmácia. A falta do farmacêutico compromete a 

qualidade da AF, principalmente em seu componente de atenção farmacêutica, onde 

este, em contato direto com o usuário, fornece informações necessárias para a sua 

adequada farmacoterapia (DE BERNARDI, 2006; OLIVEIRA, 2010). 

Em 2002, um grupo formado por membros do Núcleo de Assistência 

Farmacêutica (NAF) da Escola Nacional de Saúde Pública em parceria com a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) elaborou e desenvolveu um trabalho 

denominado Diagnóstico da Farmácia Hospitalar (DFH) que avaliou a situação da 

farmácia dos hospitais brasileiros. Este trabalho foi motivado pela constatação da 

escassez de informações disponíveis sobre a situação do setor de FH e o 

desconhecimento da prática da AF no país. Para tanto os pesquisadores do DFH 

criaram 62 indicadores, alimentados por um instrumento de coleta de dados, que 

compreendiam diferentes componentes da FH (gerenciamento, seleção, informação, 

seguimento farmacoterapêutico, logística, farmacotécnica e ensino e pesquisa). 

Naquele momento esperava-se que o diagnóstico fosse útil na melhoria das 

atividades da FH, proporcionando um fortalecimento do setor e permitindo o 

aprimoramento do farmacêutico (OSORIO-DE-CASTRO, 2004). 

Os resultados desse estudo demonstraram uma baixa adequação das 

atividades básicas da FH aos indicadores propostos, que em boa parte se referiam a 

itens classificados como indispensáveis e necessários para os padrões mínimos de 

qualidade nacional e legislação vigente. Dentre as atividades avaliadas que 
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apresentaram resultado mais insatisfatório destacam-se a informação o ensino e a 

pesquisa, que são essenciais para a promoção do uso seguro e racional dos 

medicamentos e para a qualidade da assistência farmacêutica. 

Pesquisa e Ensino são atividades que se complementam e são de elevada 

importância para o progresso da sociedade. Essas atividades no âmbito da FH têm 

como papel fundamental produzir informações e conhecimentos que auxiliem no 

aprimoramento das condutas e práticas vigentes, sempre visando suprir as 

necessidades do serviço de saúde e promover o uso seguro e racional do 

medicamento. (SILVA, 2010b). 

A Informação serve de suporte a diversas atividades desenvolvidas no 

hospital, entre estas estão, o suporte para pesquisas e programas educacionais que 

atualizem os profissionais da saúde e os ajudem na realização de avaliação crítica 

durante a escolha, prescrição, dispensação e administração dos medicamentos e 

ensine ao usuário sobre sua terapia medicamentosa, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida e adesão ao tratamento (VIDOTTI, 2010). A elevada 

quantidade de publicações da literatura biomédica dificulta a busca por publicações 

de qualidade, imparciais e atuais, pois nem todos os profissionais da área da saúde 

possuem formação ou treinamento necessário para avaliar a informação obtida, e 

algumas vezes quando os têm, não dispõem de tempo para sua procura (ALMEIDA, 

2010). Também devemos considerar o difícil acesso à informação devido ao elevado 

custo para sua aquisição e manutenção, como também pelo fato de parte da 

informação gratuita e de boa qualidade disponível estar escrita na língua inglesa 

(VIDOTTI, 2000a). 

A análise e descrição dos indicadores propostos pelo DFH para a avaliação 

dos componentes de Informação, ensino e pesquisa são de grande importância 

devido ao fato de serem funções essenciais da FH para implementação de uma AF 

de qualidade, com padronização de práticas que permitem a minimização do errro 

de medicação e garantem o uso seguro do medicamento. A avaliação é uma 

ferramenta que não pode ser apenas utilizada para demonstrar os problemas, mas 

produzir mudanças apropriadas que conduzam a melhoria da qualidade (PISCO, 

2006). O ato de avaliar só agrega valor quando o conhecimento e o uso das 

informações produzidas geram aprimoramento institucional e profissional, porém um 

dos maiores problemas é que usualmente os maiores esforços são feitos para 
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medição e não para ação (FELISBERTO, 2006; PISCO, 2006). 

Este trabalho compõe o projeto “Qualificação dos Indicadores do Diagnóstico 

em Farmácia Hospitalar no Brasil” e se propõe a analisar os indicadores dos 

componentes de Informação e de Ensino e Pesquisa apresentados pelo DFH para a 

produção de fichas de qualificação desses seguindo os moldes propostos pela Rede 

Interagencial de Informações para Saúde (RIPSA). Estas fichas terão a finalidade de 

servir como um instrumento de orientação técnica ao usuário dos indicadores 

selecionados. A realização deste projeto está apoiada na necessidade de se analisar 

e qualificarem os indicadores propostos pelo estudo de DFH a fim de se verificar a 

capacidade destes de medir e produzir informações e julgamentos necessários para 

caracterizar os componentes de Informação e de Ensino e Pesquisa. Se necessário, 

os indicadores serão adequados em sua nomenclatura, descrição e método de 

cálculo, como também às normas e legislações atuais vigentes. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Elaboração da ficha de qualificação dos indicadores de Informação e Ensino 

e Pesquisa na Assistência Farmacêutica Hospitalar. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Descrever os indicadores de Informação e de Ensino e Pesquisa propostos 

no DFH utilizando o modelo proposto pela RIPSA através da "Ficha de qualificação 

do indicador". 

Analisar os mesmos indicadores considerando as legislações vigentes, os 

padrões mínimos estipulados por órgãos e sociedades organizadas nacionais e os 

requisitos da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa de revisão bibliográfica foi feita a partir da seleção de Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) no site http://decs.bvs.br, que tivessem definição 

coerente com o tema central da pesquisa, estas definições estão dispostas no 

Apêndice 1 deste trabalho. Em um primeiro momento os membros1 do projeto de 

Qualificação dos Indicadores do Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil 

definiram os descritores comuns a todos os trabalhos. Em um segundo momento 

foram definido os descritores adequados aos componentes específicos deste 

trabalho que são: Informação e Ensino e Pesquisa. 

Os DeCS definidos no primeiro momento, comuns a todos os componentes: 

  Serviço de Farmácia Hospitalar; 
 

  Assistência Farmacêutica; 
 

  Avaliação em Saúde; 
 

  Indicadores de Serviços 
 

  Indicadores de Saúde. 
 

Os descritores definidos no segundo momento, específicos para os 

componentes de Informação: 

  Centros de Informação; 
 

  Serviços de Informação sobre Medicamentos; 
 

Os descritores definidos no segundo momento, específicos para os 

componentes de e Ensino e Pesquisa: 

  Hospitais de Ensino; 
 

                                                           
1
 O projeto de Qualificação dos Indicadores do Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil tem como propósito 

analisar os indicadores utilizados no DFH no Brasil em 2002 este grupo é formado por alunos do curso do Curso 
de Pós-Graduação em nível de Especialização sob a forma de treinamento em serviços para Farmacêuticos, nos 
moldes de Residência Universidade Federal Fluminense. 
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  Educação Continuada em Farmácia; 
 

  Educação em Farmácia; 
 

  Pesquisa nos Serviços de Saúde; 
 

  Pesquisa sobre Serviços de Saúde 
 

Após a definição dos descritores, estes foram aplicados no portal de busca 

da Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS), que abrange uma rede de fontes de 

informação em saúde. As buscas foram feitas em todos os índices e em todas as 

fontes do portal da BVS, utilizando-se aspas duplas para que as publicações fossem 

restritas somente aos descritores selecionados. Devido ao grande número de 

publicações encontradas com a busca utilizando apenas um descritores por vez, 

estes foram aplicados em dupla para que dessa maneira os resultados apresentados 

fossem refinados. Os descritores referentes à Ensino, Pesquisa e Informação não 

foram aplicados em uma mesma busca, por se tratarem de componentes distintos. 

Dos resultados encontrados, foram separadas as publicações que avaliavam 

ou analisavam os componentes de Informação e de Ensino e Pesquisa nos serviços 

de farmácia no Brasil. Destas foram excluídas as publicadas anteriores ao ano de 

2001, com exceção daquelas de grande relevância para os componentes 

selecionados. O ano de 2001 foi escolhido como corte pelo fato do instrumento de 

coleta de dados do DFH ter sido fechado neste período. Os resultados das buscas 

foram organizados em um quadro que apresenta as combinações utilizadas para a 

busca e em outro quadro foram apresentadas as quantidades de artigos 

encontrados em cada combinação que atenderam aos critérios de inclusão. Estes 

quadros encontram-se disponíveis no apêndice 2 e 3 deste trabalho. 

O projeto DFH foi conduzido como uma avaliação normativa, onde a 

estrutura disponível, os processos envolvidos na produção e os seus resultados são 

identificados e comparados com critérios e normas nacionais. Desta forma, o portal 

BVS foi utilizado nas buscas, devido este conter bases de dados onde muitos 

estudos brasileiros são publicados, como Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de 

Saúde (IBECS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), 



23 

Biblioteca Cochrane, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e outras fontes de 

publicação nacionais. 

Em relação à legislação brasileira a respeito dos serviços de farmácia 

hospitalar, a busca concentrou-se no site Sistema de Legislação em Saúde (Saúde 

Legis), do Ministério da Saúde e no site do Conselho Federal de Farmácia. 

As publicações encontradas foram utilizadas para a análise e caracterização 

dos indicadores de Informação e de Ensino e Pesquisa propostos pelo DFH e 

preenchimento de fichas de descrição destes indicadores. As fichas propostas pela 

RIPSA para qualificação dos indicadores de saúde foram adaptadas e utilizadas 

como modelo para a elaboração das fichas de qualificação dos indicadores 

analisados neste trabalho. Estas fichas apresentam conceitos e critérios específicos 

adotados com relação à conceituação, interpretação, usos, limitações, fontes, 

método de cálculo e categorias sugeridas para análise, dos indicadores de 

Informação e Ensino e Pesquisa (Apêndice 4). As conceituações dos indicadores 

sugeridas pelo estudo DFH foram mantidas na integra para o preenchumento dos 

campos das fichas. As sugestões de modificação feitas por este estudo e os demais 

campos da ficha de qualificação estão destacados em negrito. 



24 

4 RESULTADOS 

 

A revisão bibliográfica realizada no presente estudo e as publicações 

encontradas pelo método serviram de alicerce para a análise e a caracterização dos 

oito indicadores alvo deste estudo, quatro pertencentes ao componente de 

Informação e quatro ao de Ensino e Pesquisa, todos propostos pelo DFH. Nos 

quadros abaixo estão relacionados estes indicadores e as suas definições retiradas 

do DFH. 

 

Indicadores do Componente Informação 

Denominação do Indicador Definição 

Porcentagem de FH que desenvolve atividade 
de informação com algum nível de formalização 

Porcentagem de FH que disponibiliza 
informações relativas a medicamentos e 
fármacos, com algum nível de formalização 
(registro escrito). Informar sobre medicamentos 
significa coletar, analisar e organizar toda a 
informação relevante sobre medicamentos a fim 
de difundi-la com fins educativos, de 
investigação ou simplesmente informativos. 

Porcentagem média de atendimento de 
solicitações sobre informação de 
medicamentos. 

Porcentagem média de atendimento de 
solicitações sobre informação de medicamentos, 
nos três últimos meses. 

Porcentagem de FH que desenvolvem 
atividades educativas com os pacientes. 

Entendem-se atividades educativas palestras, 
grupos de discussão, grupos de orientação, 
distribuição de informação impressa, voltadas a 
grupos de pacientes. 

Porcentagem de FH que dispõem pelo menos 
de fontes de informação terciárias 

Fontes terciárias correspondem a livros texto, 
compêndios e Farmacopéia, com edições 
atualizadas (três anos retroativos a contar da 
data da visita). 

Quadro 1. Indicadores do componente Informação (OSORIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004). 
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Indicadores do componente Ensino e Pesquisa 

Denominação do Indicador Definição 

Porcentagem de FH que oferece programas ou 
atividades para formação profissional 

Os programas e atividades incluem: residência 
(são atividades acadêmicas e práticas 
formalizadas como curso que confere ao aluno, 
grau de especialista, reconhecido pelo MEC), 
estágios ou treinamento em serviço. 

Porcentagem de FH cujos integrantes publicam 
trabalhos científicos. 

Para efeito deste indicador, considera-se ao 
menos um trabalho em anais de congresso, 
periódicos (indexados ou não), livros ou capítulos 
de livros, por ano. 

Porcentagem de FH que realiza sessão científica 
periódica 

Define-se como sessão científica a reunião da 
equipe de farmacêuticos, acadêmicos, bolsistas e 
residentes, com a finalidade de discutir temas da 
sua prática diária, à luz da evidência científica. 

Porcentagem de FH que participa de atividades 
de pesquisa no hospital 

Consideram-se como atividades de pesquisa 
estudos de utilização, ensaios clínicos, estudos 
de revisão de uso ou avaliação de uso ou outro. 

Quadro 2. Indicadores do componente Ensino e Pesquisa (OSORIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 
2004). 

 

A aplicação do método de busca teve como resultado 17 publicações (uma 

em espanhol, duas em inglês e 13 em português) encontradas em sua maioria na 

base de dados do LILACS (13) e as demais na MEDLINE (2) e IBECS (2). Duas 

publicações, apesar de se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelo método, 

não puderam ser obtidas por não estarem acessíveis, devido a este fato, apenas 15 

publicações foram utilizadas. 

Das publicações que se teve acesso, quatro avaliavam ou analisavam a FH, 

principalmente em aspectos relacionados à AF, duas referiam-se à criação de 

critérios para a criação de indicadores de avaliação da FH. Das publicações que se 

relacionavam com a informação, três estavam focadas em descrever o 

funcionamento e a estrutura de um centro de informação sobre medicamentos e uma 

descreveu o perfil das informações passivas recebidas por um centro de informação 

de um hospital universitário localizado em Brasília. Das publicações encontradas, 

que tinham como assunto a Informação, destacam-se as de Vidotti (1998, 1999, 

2000), que definiram e caracterizaram os CIMs e descreveram as atividades 
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desenvolvidas pelo farmacêutico especialista em informação. As três últimas 

publicações encontradas referiam-se ao tema ensino, sendo que todas tinham como 

foco analisar a formação de recursos humanos para a atuação na farmácia 

hospitalar. Não foram encontradas publicações que analisassem ou avaliassem o 

ensino e/ou a pesquisa na FH. 

O resultado das buscas das legislações selecionou sete publicações, destas 

destaca-se a Portaria n.º 3.916, de 30 de outubro de 1998, referente à Política 

Nacional de Medicamento, pois esta é um importante marco na promoção e no 

acesso a medicamentos de qualidade e o seu uso racional. Em suas diretrizes estão 

o fortalecimento da informação ética sobre os medicamentos tanto ao usuário quanto 

ao profissional da saúde, o apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico e o 

contínuo desenvolvimento dos recursos humanos envolvido com o uso do 

medicamento. 

 

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1.1 FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

O papel da Farmácia em um Hospital envolve a gestão dos medicamentos e 

alguns outros insumos que são utilizados para a assistência prestada e a 

farmacoterapia do paciente (SILVA, 2010b). Neste ambiente são desenvolvidas 

atividades ligadas à produção, à logística e à dispensação de medicamentos e 

correlatos às unidades hospitalares, bem como o acompanhamento de sua utilização 

(GOMES, 2006). A OPAS e o Ministério da Saúde do Brasil definem como funções 

básicas da FH, além das atividades já citadas, o estabelecimento de um sistema 

racional de distribuição de medicamentos e a implantação de um Centro de 

Informação Sobre Medicamentos (CIM). Todas essas atividades visam à garantia da 

qualidade e da segurança do uso do medicamento pela equipe de saúde e por 

pacientes (FERRACINI, 2010). 

O Conselho Federal de Farmácia em sua Resolução nº 568, de 6 de 

dezembro de 2012, define a Farmácia Hospitalar como uma unidade clínico-
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assistencial, técnica e administrativa, dirigida por Farmacêutico, compondo a 

estrutura organizacional do hospital e integrada funcionalmente com as demais 

unidades administrativas e de assistência ao paciente. Na FH são processadas 

atividades relacionadas à assistência farmacêutica, estas são ações orientadas para 

a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, que têm o medicamento como 

elemento indispensável e visam o seu acesso e o seu uso racional (CFF, 2012). As 

atividades da AF desenvolvidas pela FH têm evoluído ao longo das últimas décadas, 

passando de um serviço que só se preocupava com o medicamento e suas etapas 

de aquisição, produção e distribuição, para um serviço voltado ao paciente, 

integrado às ações de saúde, pensando em questões como qualidade, segurança e 

custo da farmacoterapia (REIS, 2008). O marco histórico para tal transformação foi a 

publicação da PNM que teve como uma de suas diretrizes a reorientação das ações 

da AF (BRASIL, 2001). 

A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde 

(SBRAFH) (2007) ressalta que para cada tipo de atividade desenvolvida na FH 

deverão existir ambientes específicos e que atendam a legislação pertinente, com 

recursos humanos em quantidade e qualificação adequada para o desenvolvimento 

das atividades realizadas, garantindo assim a segurança dos processos. SILVA 

(2010a) divide as atividades da AF em três componentes distintos: 

 

a) Atividades Centrais da AF composta pela seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de 
medicamentos. Essas atividades são sistêmicas e podem ser 
representadas de forma cíclica, onde os componentes se inter-
relacionam, sendo denominado ciclo da assistência farmacêutica; 

 

b) Atividades de gerenciamento de recursos, que se ocupam em viabilizar 
infraestrutura, desenvolvimento e criação de condições para que as 
atividades da FH se realizem; 

 

c) Ações especializadas, composta por informação sobre medicamentos, 
ensino e pesquisa, farmacovigilância, farmacotécnica, atenção 
farmacêutica entre outras funções. 

 

Dentre as ações especializadas, destacam-se as de Informação sobre 

Medicamentos, Ensino e Pesquisa, pois estas proveem orientações e informações 
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técnico-científicas adequadas sobre o uso de medicamentos às comissões 

hospitalares, à equipe de saúde e a pacientes (MAGARINOS-TORRES, 2007; 

GOMES, 2006; CFF, 2008). Uma das características da FH é possibilitar a 

atualização profissional a partir da programação de cursos para os profissionais da 

saúde difundindo e aprimorando o conhecimento sobre o uso e o manejo correto de 

medicamentos. Esses cursos devem seguir programas previamente elaborados e 

serem ministrados periodicamente para que os funcionários se mantenham 

atualizados, garantindo o preparo e a competência técnica da equipe (NOVAES, 

2009). Quando exercido de maneira contínua os resultados positivos no atendimento 

aos pacientes e a redução de desperdícios são permanentes (BRASIL 1994). 

Além disso, a FH é um ambiente propício para a produção de informações e 

conhecimentos que contribuam para uso racional do medicamento no hospital. Essa 

atividade pode se desenvolver tanto em nível técnico quanto assistencial, sendo útil 

para o aprimoramento de suas práticas, estrutura e organização. A pesquisa surge a 

partir da detecção de um determinado problema, seus resultados visam criar 

soluções que conduzam à melhoria da qualidade da assistência à saúde (NOVAES, 

2009). 

Cada componente da AF apresenta aspectos distintos em sua natureza 

técnica, científica e operativa, e se desenvolvem de acordo com a complexidade do 

serviço e do hospital, de suas demandas e finalidade. Para isto necessitam de 

informações adequadas às suas características, para o uso adequado do 

medicamento (ARAÚJO, 2005). Essas informações devem estar sempre atualizadas, 

disponíveis e amplamente difundidas entre os profissionais que atuam diretamente 

em um ou mais componentes da AF (MARIN, 2003). 

 

4.1.1.1 Informação 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, por volta da 

segunda metade dos anos 70, no início da chamada Era da Informação, a circulação 

da literatura biomédica começou a tornar-se mais veloz e acessível, crescendo 

exponencialmente (ARAÚJO, 2007; VIDOTTI, 2006). Estima-se que hoje são 

publicadas mais de 250 mil pesquisas biomédicas por ano, tornando quase 
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impossível a atualização e o total domínio do conhecimento farmacológico ao 

profissional da saúde (HUNTER, 2006). Ao mesmo tempo essas publicações 

possuem qualidade variada e nem sempre são imparciais, pois muitas vezes são 

fornecidas pelos laboratórios farmacêuticos (WANNMACHER, 2007). Este tipo de 

informação influencia a prescrição médica através de estratégias de marketing sob o 

formato de literatura científica, estimulando o uso de determinados medicamentos. O 

resultado desta influência pode acarretar em modificações de protocolos clínicos 

hospitalares, culminando na inclusão de novos medicamentos que não ofereçam 

vantagens técnicas e econômicas substanciais para a lista de medicamentos 

padronizados do hospital (CHIEFFI, 2010). 

Estes fatos criaram a necessidade de um setor dentro do hospital que 

selecionasse, classificasse e processasse informações úteis às atividades 

assistenciais, facilitando o acesso a estas pela equipe de saúde, esse setor é 

denominado Centro de Informações sobre Medicamentos (CIM). Em um ambiente 

hospitalar, a informação sobre medicamentos é uma ferramenta que auxilia em 

decisões técnicas e administrativas sobre o uso deste produto. As informações 

devem ser atuais e, acima de tudo, imparciais e imunes de pressões políticas e 

econômicas (VIDOTTI, 2006). O termo informação sobre medicamentos é definido 

como “provisão de informação imparcial, bem referenciada e criticamente avaliada 

sobre qualquer aspecto da prática farmacêutica” (VIDOTTI, 2000b). 

O primeiro Centro de Informação Sobre Medicamentos foi fundado no ano 

de 1962 no Centro Médico da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos 

(VIDOTTI, 2000b). O sucesso do trabalho desenvolvido pelo primeiro centro resultou 

na abertura de novos CIM pelos Estados Unidos e em seguida no Canadá e em 

outros países (VIDOTTI, 2000a). No Brasil, o primeiro CIM foi instalado no Hospital 

Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1979. No ano de 

1994, entrou em funcionamento o Centro Brasileiro de Informação sobre 

Medicamentos (Cebrim), projeto idealizado pelo Conselho Federal de Farmácia em 

1992. Entre 1994 e 1997 o Cebrim, apoiado pela OPAS, promoveu cursos de CIM 

com a finalidade de treinar farmacêuticos e estimular o estabelecimento de novos 

centros em diversos estados brasileiros, de forma a conduzir o projeto de 

implantação de uma rede nacional de CIM, que resultou na criação do Sistema 

Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, hoje composto por 22 CIM integrados 
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por protocolos e cooperação (SOUSA, 2008; VIDOTTI, 2000a). 

Os medicamentos integram a maior parte do processo terapêutico, a forma 

como eles são prescritos, dispensados e utilizados é, em grande parte, influenciado 

pela informação que o acompanha, sendo a qualidade desta tão importante quanto à 

qualidade do princípio ativo. Por este motivo a OMS considera as atividades de um 

CIM como a base fundamental para a promoção e o URM (WHO, 2002; VIDOTTI, 

2006). 

A FH é o principal local de busca de informações sobre medicamentos em 

um hospital. Fornecê-las à equipe de saúde, aos pacientes e à comunidade é uma 

atividade básica e fundamental da AF (BERBARE, 2009; VIDOTTI, 2000a). Dessa 

maneira é função do farmacêutico separar as informações que sejam de fontes 

seguras e imparciais e fornecê-las de forma objetiva e ágil estabelecendo critérios 

para o uso correto dos medicamentos (BRASIL, 1994; ALMEIDA, 2010). Esta 

atividade pode ser feita tanto de maneira informal, ao responder uma pergunta sobre 

medicamentos, quanto de maneira formal, por um Serviço de Informação sobre 

Medicamentos (SIM) ou Centro de Informação sobre Medicamentos (OPAS, 1995). 

A pré-existência da farmácia e a presença do farmacêutico são suficientes 

para que o serviço de informação sobre medicamentos seja feito de maneira 

informal. Nesse caso, o serviço não depende de nenhuma condição especial como 

área física definida ou equipamentos em particular. O acesso ao telefone e à Internet 

e a algumas bibliografias relacionadas a farmacologia e medicamentos podem 

auxiliar no trabalho. A única função do serviço é atender e responder solicitações de 

informação dos profissionais da assistência e saúde (OPAS, 1995, VIDOTTI 2000b). 

Este serviço é considerado formal quando é reconhecido pela instituição e 

implementado pela chefia da unidade de farmácia, possuindo procedimentos 

operacionais padrão, pessoal com treinamento adequado, literatura especializada 

atualizada, acesso à Internet e toda a infraestrutura necessária para seu 

desenvolvimento. Quando o serviço é feito de maneira formal, suas atividades 

devem possuir um nível de organização que permita armazenamento e recuperação 

das solicitações de informação recebidas e forneça dados para avaliação estatística 

da produtividade e controle de desenvolvimento de qualidade do serviço. A 

informação gerada no trabalho diário de atendimento das solicitações pode ser 

utilizada para resolução de futuras consultas que venham a se repetir e, também, 
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como fonte de informação independente sobre medicamentos aos profissionais da 

saúde (VIDOTTI, 2000b; ALMEIDA, 2010). 

 

4.1.1.1.1 Objetivo, Estrutura e atividades de um Serviço de Informação 

Sobre Medicamentos 

 

O trabalho de um SIM se fundamenta em promover o uso racional de 

medicamentos através da divulgação de informação técnico-científica, objetiva, 

atualizada e em linguagem apropriada ao solicitante (ALMEIDA, 2010). Os termos 

CIM e SIM são, às vezes, usados como sinônimos. Porém existem algumas 

diferenças na literatura, onde o termo CIM representa o local físico e SIM o serviço 

prestado por este local (VIDOTTI, 2010). Para este trabalho será usado somente o 

termo SIM, referenciando-se ao serviço prestado em um hospital. 

Os SIMs proporcionam soluções para problemas concretos sobre 

medicamentos e também apoiam a prática clínica relacionada à terapêutica 

medicamentosa de um paciente. Portanto, um SIM deve preencher, pelo menos, 

dois requisitos básicos: 

 

1) Ter fontes de informação sobre medicamentos reconhecidas 
internacionalmente e mais atualizada possível; 

 

2) Contar com a presença de um farmacêutico (VIDOTTI, 2000b). 
 

As fontes de informação são as principais ferramentas para o 

desenvolvimento das atividades de um SIM. Estas podem ser classificadas como: 

a) Fontes primárias – Publicações que dão acesso a estudos científicos 
originais, com dados atualizados nos quais o conhecimento dos 
medicamentos é colocado em evidência Estas fontes são onde, de 
modo geral, surge o conhecimento. Requerem leitura mais cuidadosa e 
crítica e são publicadas em grande quantidade. São exemplos desta 
fonte: Journal of the American Medical Association, American Journal 
of Health- System Pharmacy, Journal of the American Pharmaceutical 
Association (ALMEIDA, 2010; PEPE, 2000) 

 

b) Fontes secundárias – São ferramentas que buscam as fontes primárias 
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através de serviços de indexação e resumos. Muitos desses 
instrumentos estão disponíveis na Internet, por exemplo, bvsalud.org, 
Pubmed.com, Medline.com (SOUSA, 2008). 

 

c) Fontes terciárias – São os livros, os compêndios, e formulários 
contendo informações de consenso da literatura primária já avaliada e 
interpretada. Para escolha dessas fontes priorizam-se as elaboradas 
por especialistas, de edição recente e atualizadas periodicamente. 
Apesar de não serem as mais atuais e completas costumam ser 
materiais básicos de consulta por serem objetivas e possuírem 
informações variadas. São exemplos desse tipo de fonte: Livros-textos, 
contendo informações mais gerais – como os de Medicina e Farmácia 
– ou mais específicas, relativas à Farmacologia, Farmacologia Clínica, 
terapêutica e às reações adversas a medicamentos. (ALMEIDA, 2010; 
PEPE, 2000) 

 

O SIM se responsabiliza por reunir, analisar e avaliar informações técnico-

científicas sobre medicamentos, facilitando a disponibilidade e o acesso destas pelos 

seus usuários (OPAS, 1995; ALMEIDA, 2010). O farmacêutico que trabalha em um 

SIM deve ser sobretudo especialista em informação sobre medicamentos, ter 

treinamento e experiência clínica. É importante que este tenha conhecimento da 

disponibilidade de literatura, destreza no processamento eletrônico de dados, prática 

na busca, na seleção, na utilização e na avaliação crítica da literatura para produção 

de informação relevante com o menor número de fontes de suporte (VIDOTTI, 

2000b). Também é essencial a capacidade de comunicação formal, verbal e escrita, 

para que o solicitante compreenda as informações solicitadas de forma clara 

(ALMEIDA, 2010). 

São consideradas funções básicas de um SIM: o desenvolvimento de 

informação passiva (ou reativa) e o desenvolvimento da informação ativa (ou 

proativa) (ALMEIDA, 2010). A função de informação passiva é considerada a 

principal atividade de um SIM. Esta se limita a responder perguntas relacionadas ao 

medicamento feitas por um solicitante, que pode ser um profissional da saúde, um 

paciente ou alguém da comunidade. Nesta função, o farmacêutico do SIM espera 

até que um interessado lhe faça uma pergunta (VIDOTTI, 2000a). 

Na prestação de informação ativa a iniciativa da comunicação é do 

farmacêutico do SIM, o qual analisa que tipo de informação podem necessitar seus 

possíveis usuários e encontra uma via de comunicação para suprir estas 
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necessidades. São vias de comunicação as publicações educacionais periódicas 

sobre utilização de medicamentos como: boletins, folders, panfletos, etc. (VIDOTTI, 

2006). Um exemplo de fluxograma para a atividade de informação ativa e passiva é 

demonstrado no Apêndice 5. A informação ativa é essencial para o desenvolvimento 

de instrumentos e atividades imprescindíveis para utilização racional desses 

produtos, como exemplos de instrumentos criados pelo SIM, podemos citar a criação 

de formulários farmacoterapêuticos, guias de tratamentos padronizados e 

informação para consumidores baseados em evidências científicas. Entre as 

atividades desenvolvidas pelo SIM estão a participação e o suporte em: comissões 

hospitalares de Farmácia e Terapêutica e de Controle de Infecção Hospitalar; 

programas de prevenção de uso indevido de medicamentos; programas de ensino e 

de educação continuada para profissionais e estudantes da área de saúde; 

programas de pesquisa; estudos de utilização de medicamentos; e farmacovigilância 

(SOUSA, 2008). A informação ativa promove maior visibilidade e dá maior 

reconhecimento do serviço junto aos usuários (VIDOTTI, 2010). 

 

4.1.2 ENSINO E PESQUISA  

 

O ensino é uma forma sistemática de transmissão de conhecimentos 

utilizado para orientar e educar pessoas e a pesquisa é um processo de construção 

do conhecimento, que pode produzir um novo saber, fortalecer ou contradizer algum 

já existente (NÉRI, 2009). Na FH as atividades de ensino estão relacionadas com o 

desenvolvimento das práticas e habilidades de seus recursos humanos e as 

atividades de pesquisa com a produção de informações e conhecimentos. Ambas as 

atividades têm como objetivo o aperfeiçoamento e a organização dos serviços, das 

práticas e dos processos de utilização de medicamentos. As atividades de ensino e 

pesquisa deverão estar embasadas nas necessidades do serviço de saúde, da 

população e no URM, favorecendo a coerência entre as políticas oriundas das áreas 

de educação e pesquisa em saúde, levando à formação de profissionais com perfil e 

competências compatíveis com estas necessidades (NÉRI, 2009, SBRAFH, 2007). 
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4.1.2.1 Ensino 

 

As organizações, sejam públicas ou privadas, historicamente evoluíram 

através de revoluções que mudaram a forma de pensar do homem. Essas 

revoluções ocorreram por meio de novas práticas e modelos de gestão que traziam 

concepções filosóficas, ideias e ações administrativas próprias, tornando obsoletas 

as práticas anteriormente utilizadas. Estes modelos de gestão foram marcados por 

três momentos principais: Era da Produção em Massa (1920 - 1950), caracterizado 

pela ênfase na quantidade de produção e padronização de bens, visando obter 

produtividade; Era da Qualidade (1970 - 1990), caracterizada pela busca da 

satisfação do cliente; e Era da Informação / do Conhecimento (1990 até dias atuais), 

onde funcionários se tornaram colaboradores e as necessidades dos clientes 

tornaram-se exigências a serem atendidas (SANTOS, 2008). Na atual era o capital 

intelectual (aquele relacionado ao saber do funcionário) é o que valoriza as 

empresas. Neste cenário a detenção do conhecimento está diretamente ligada ao 

sucesso das organizações (MUYLDER, 2010). 

A Era da Informação / do Conhecimento também afetou a educação, que 

passou a ser cada vez mais voltada para a descoberta, valorizando o capital 

intelectual das empresas ao invés de somente educar como tradicionalmente 

(SANTOS, 2008). Esta mudança ocorre pelas novas tecnologias de educação 

continuada, programas de treinamento diferenciados e pela própria experiência dos 

profissionais para desenvolver o seu trabalho com competência (TEIXEIRA FILHO, 

1998). 

O Hospital é uma instituição baseada no conhecimento, o desenvolvimento e 

a capacitação dos profissionais são os pilares da qualidade da assistência. Devido a 

este fato, a criação de programas de ensino é essencial para a conservação da 

excelência do processo assistencial (BERNARDINHO, 2009). Na FH o ensino pode 

estar direcionado para três pontos distintos: Programas de educação para equipe 

funcional e de apoio às atividades do farmacêutico e ao próprio; Programas de 

educação para alunos de farmácia, focados na prática profissional, por meio de 

estágio curricular e de atualização; e Programas de educação ao paciente, 

orientando e adaptando seu estilo de vida e desenvolvendo sua autonomia de forma 

que a adeesão ao tratamento aconteça como um processo consistente, adequado 
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às necessidades do seguimento de sua terapêutica (GÓES, 2008). As atividades de 

ensino devem ser desenvolvidas periodicamente, de forma sistemática, com 

qualidade e devidamente documentadas, de forma a possibilitar a avaliação do 

impacto das ações sobre as atividades de AF (NÉRI, 2009). 

A educação formal é a base para o preparo dos profissionais de uma 

organização. Esta permite que o profissional desenvolva e absorva novos 

conhecimentos e tecnologias (MUYLDER, 2010). Na FH as atividades de educação 

englobam palestras, seminários, cursos, programas formais como estágio curricular 

e extracurricular, pós-graduação (lato e strictu senso), inclusive residência em 

farmácia hospitalar, como também programas de educação permanente e educação 

continuada (ONA, 2006). Apesar de educação continuada e educação permanente 

terem denominação que conceitualmente pareçam semelhantes, sob o ponto de 

vista da educação em saúde estas apresentam princípios metodológicos diferentes 

(NÉRI, 2009). 

Educação continuada compreende atividades de ensino realizadas após o 

curso de graduação, com duração definida e através de metodologias tradicionais, 

buscadas pelo interesse individual do profissional, com a finalidade mais restrita de 

aumentar, melhorar e atualizar os seus conhecimentos (NÉRI, 2009; SILVA, 2010b). 

Na educação continuada os saberes adquiridos demonstram o ideal a ser aplicado 

na prática, o que muitas vezes não condiz com a realidade vivida no ambiente de 

trabalho (LUZ, 2010). 

A educação permanente é uma atividade de aprendizagem aplicada no 

trabalho, tendo este como seu objeto de transformação. Sua proposta é a realização 

de reflexões críticas sobre a realidade do serviço e as necessidades existentes, para 

então solucionar estes problemas através do compartilhamento do conhecimento e 

das experiências que as pessoas já possuem (LUZ, 2010). Este modelo de 

educação cria o conhecimento organizacional, este é entendido como um processo 

que amplia o conhecimento criado pelos indivíduos e o solidifica como parte da 

organização (BRITO, 2008). A educação permanente é representada por programas 

formais de atividades realizadas em equipes, estruturados a partir da 

problematização do processo de trabalho, que atualiza a prática no dia a dia, 

contribuindo para a construção de relações, ações, condutas e processos de 

trabalho que se manifestam de dentro e entre as equipes, com seus agentes e 
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práticas organizacionais (MASSAROLI, 2005; BRASIL, 2004; BRASIL, 2009). 

A Educação Permanente em Saúde é uma política pública voltada para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Esta 

política é destinada a todos os profissionais que trabalham na área da saúde e tem 

como objetivo a transformação das práticas e técnicas sociais. Esta tem a mesma 

abordagem da educação permanente ao ser inserida de forma institucionalizada no 

processo de trabalho e preocupar-se com problemas cotidianos das equipes de 

saúde, utilizando-se de práticas pedagógicas para resolvê-los. Com a publicação da 

Portaria GM/MS nº 1.996/07, os princípios da Educação Permanente em Saúde 

foram reafirmados, descentralizados e regionalizados, norteando a construção de 

planos regionais de educação (BRASIL, 2009). 

 

A promoção, a execução e o desenvolvimento de ações da AF são 

responsabilidades da FH. Para atingir as metas, os padrões e os níveis de 

excelência no desempenho de suas atividades, os profissionais que atuam na FH 

(farmacêuticos e auxiliares) necessitam de capacitação. Para isto as instituições 

carecem desenvolver atividades de ensino, focadas em suas metas e na segurança 

do paciente, observando as recomendações dos Conselhos Profissionais, da 

SBRAFH e demais associações de classe e a legislação vigente (SBRAFH, 2007; 

NÉRI, 2009). 

 

4.1.2.2 Pesquisa 

 

A pesquisa é um processo sistemático de aprendizagem tanto individual 

quanto da sociedade na qual esta se desenvolve e por onde a ciência se amplia. 

Esta atividade pode criar novas informações e/ou reorganizar as informações já 

existentes sobre um problema específico e bem definido. As ferramentas utilizadas 

pelo pesquisador para esta atividade são a observação e a reflexão dos problemas 

enfrentados juntamente com a sua experiência passada e atual. A pesquisa 

complementa o ensino de forma a conduzir a um aperfeiçoamento contínuo da 

prática pedagógica e, consequentemente, a maiores e melhores possibilidades de 

troca e formação de conhecimentos (VILAÇA, 2010). VILAÇA ET AL (2010) citam 
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ROCHA & NOVIKOFF (2010) que destacam o a ensino e pesquisa da seguinte 

forma: ambos mediam o conhecimento e promovem a aprendizagem. O ensino se 

faz no ato de pesquisar e a pesquisa se faz no ato de aprender, cada um em seu 

caminho, que se encontram na busca pelo conhecimento. 

Em uma instituição de saúde a FH pode estar envolvida em atividades de 

pesquisa atuando pelo menos em três vertentes diferentes: como unidade de apoio; 

objeto de pesquisa; ou conduzindo investigações (NÉRI, 2009). No papel de 

condutora de investigações, suas pesquisas devem ser preferencialmente no âmbito 

da AF, produzindo informações que cooperem para o aprimoramento de suas 

práticas, estrutura e organização, tendo como objetivo final o uso racional de 

medicamentos e demais produtos para a saúde, contribuindo assim com a melhoria 

da qualidade de vida e assistência prestada aos pacientes (NÉRI, 2009; SBRAFH, 

2007). 

A SBRAFH (2007) considera relevante para a FH o desenvolvimento de 

estudos que contribuam para a formação e/ou revisão de políticas institucionais de 

medicamentos; aprimoramento da farmacoterapia; desenvolvimento de produtos e 

adequação de formas farmacêuticas; desenvolvimento de indicadores de qualidade 

dos serviços; otimização dos processos de gestão; monitorização de eventos 

adversos, erros de medicação e quaisquer outros problemas relacionados a 

medicamentos e outros estudos que contribuam com a qualidade da AF. Estes 

estudos podem ser clínicos, farmacoepidemiológicos, farmacoeconômicos, de 

desenvolvimento e de avaliação de produtos e processos. 

A promoção, participação ou apoio a pesquisa no âmbito da farmácia 

hospitalar, está de acordo com a diretriz de incentivo às pesquisas na área de 

tecnologia proposta pela PNM (BRASIL, 2001). O estimulo à pesquisa permite 

produzir informação e conhecimento que subsidiem o aprimoramento das condutas e 

práticas vigentes, de sua estrutura e organização, incluindo farmacovigilância e 

estudos de utilização de medicamentos, contribuindo para a qualidade, a eficiência, 

a eficácia e a segurança da terapia medicamentosa do paciente (NOVAES, 2009). 
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4.1.3 INDICADORES 

 

Indicador é uma unidade de medida variável usada para demonstrar o 

estado ou a presença de uma situação, que pode ser apresentado como um 

diagnóstico, monitoramento, avaliação ou medição (TAKASHINA, 2005). Este pode 

ser representado por um número absoluto, uma relação entre dois números ou ainda 

como uma qualificação de um evento. Estes valores são obtidos através de dados 

ou informações da situação em que é aplicado o indicador (TANAKA, 2001). 

Os indicadores podem ser utilizados para medir e perceber a direção e 

velocidade das tendências e mudanças quando estas não podem ser medidas 

diretamente no objeto de análise. Eles são instrumentos muito úteis para elaboração 

de planejamentos, controle de processos e tomadas de decisão (TAKASHINA, 

2005). Utilizados sistematicamente ao longo do tempo, funcionam como marcadores 

do alcance de objetivos e metas (OMS, 1981; CIPRIANO, 2008). 

Quando se está decidindo quais indicadores serão usados em uma 

determinada situação, esses devem ser previamente avaliados de maneira 

cuidadosa. Para isto, a OMS desenvolveu um conjunto de princípios a serem usados 

para garantir a qualidade dos indicadores de saúde. Estes princípios são (WHO, 

2003): 

 

a) Validade - possuir capacidade de medir o que se pretende; 
 

b) Confiabilidade - garantir que diferentes pesquisadores possam obter os 
mesmos resultados quando realizadas as pesquisas em condições 
similares. Instrumentos com baixa confiabilidade têm grandes 
variações de medição; 

 

c) Comparabilidade – indicadores devem ser comparáveis ao longo do 
tempo, entre populações ou regiões diferentes ou mesmo dentro de 
uma mesma população ou região. Comparabilidade requer uma escala 
comum; 

 

d) Consultoria – as fontes de dados dos indicadores devem ser 
amplamente discutidas quanto suas limitações e tendências que devem 
ser levadas em conta em sua análise. Os interessados também devem 
estar abertos à identificação de novas fontes de dados que possam ser 
importantes; 
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e) Transparência e Rastreabilidade dos Dados - os dados primários 
devem ser preferencialmente de domínio público, assim como a 
divulgação das etapas de análise dos dados dos indicadores. 

 

Para que as informações e resultados gerados pelos indicadores sejam as 

mais relevantes possíveis para a realidade que se pretende medir, Takashina e 

Flores destacam além da validade e confiabilidade descritos pela OMS outros 

critérios a serem seguidos. Estes critérios são (TAKASHINA, 2005): 

 

a) Objetividade – não dar margem a interpretações diferentes; 
 

b) Sensibilidade - capta alterações no que se mede, mesmo que 
pequenas; 

 

c) Especificidade - somente mede a situação que se propõe a medir; 
 

d) Simplicidade – serem baseados em cálculos simplificados e de fácil 
execução; 

 

e) Inteligibilidade – os interessados conseguem analisar e interpretar os 
indicadores facilmente; 

 

f) Rastreabilidade – suas variáveis podem ser acompanhadas do início 
ao fim; 

 

g) Estabilidade - seus elementos (numerador e denominador) são 
constantes ao longo do tempo; 

 

h) Baixo Custo – o tempo e os recursos investidos justificam os resultados 
encontrados 

 

i) Exatidão - possuir poucas chances de erro e de distorções; 
 

j) Relevância - responder a prioridades da saúde; 
 

k) Integridade - serem dados completos; 
 

l) Mensurabilidade - A coleta de dados, medidas e registros podem ser 
obtidos de maneira simples. 
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Na construção de um indicador deve-se criar uma padronização que permita 

que os dados obtidos possam ser utilizados em comparações externas e internas, 

para isto deve-se especificar cuidadosamente o indicador (CIPRIANO, 2008). A 

RIPSA utiliza para a descrição de seus indicadores de saúde fichas de qualificação 

baseadas em oito componentes, listados abaixo: 

 

a) Conceituação – explicação clara e breve sobre o indicador e a forma 
como ele se expressa, podendo reunir elementos que facilite sua 
compreensão; 

 

b) Interpretação – explicação do tipo de informação obtida; 
 

c) Usos – determinação das principais utilizações dos dados, que devem 
ser consideradas na análise do indicador; 

 

d) Limitações - aspectos que limitam a interpretação do indicador, 
referentes tanto ao próprio conceito quanto às fontes utilizadas, indica 
o limite de uso do indicador; 

 

e) Fontes - origem dos dados utilizados no cálculo do indicador; 
 

f) Método de cálculo - fórmula utilizada para calcular o indicador, 
demonstrando precisamente os itens que a compõem; 

 

g) Categorias sugeridas para análise - níveis de desagregação possíveis 
de serem analisados a partir dos dados disponíveis; 

 

h) Dados estatísticos e comentários - ilustra a aplicação do indicador em 
situação real observada. Apresentam dados para grandes regiões do 
Brasil, em anos selecionados desde o início da série histórica. 

 

Indicadores podem ser classificados de diferentes formas, de acordo com as 

funções que esses pretendem cumprir. Os indicadores que avaliam a qualidade em 

saúde podem ser classificados em três tipos: estrutura, processo e resultado (SILVA, 

2010b). 

a) Indicadores de estrutura: referem-se aos aspectos do ambiente 
hospitalar, como recursos físicos, humanos, materiais e financeiros, 
que influenciam a forma como o cuidado é prestado. 
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b) Indicadores de processo: envolvem os aspectos técnicos das 
atividades prestadas, as normas e os procedimentos operacionais, 
recursos de informação e capacitação. Estes permitem avaliar como os 
pacientes recebem as atividades prestadas pelos profissionais. 

 

c) Indicadores de resultado: refletem o produto final da assistência 
prestada (individuais e coletivas). É o impacto positivo ou negativo 
produzido na saúde do usuário em consequência as ações e 
procedimentos recebidos. 

 

Após selecionar os indicadores estes devem ser continuamente alimentados, 

e suas tendências analisadas e comparadas ao longo de um período determinado 

(TANAKA, 2001). Os resultados apresentados através dos indicadores são 

essenciais para uma análise crítica do desempenho de uma organização, futuras 

decisões, replanejamento, monitoramento e comparação ao longo do tempo para a 

melhora contínua da qualidade do serviço (TAKASHINA, 2005; CRF/SP, 2007). 

Também é importante que os resultados sejam divulgados aos profissionais que 

realizam o serviço de maneira a motivar a constante alimentação dos mesmos 

(MARIN, 2003). 

 

4.1.4 DIAGNÓSTICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR NO BRASIL 

 

O Diagnóstico da Farmácia Hospitalar do Brasil foi um estudo realizado no 

ano de 2002, por iniciativa de um grupo formado dentro do Departamento de 

Ciências Biológicas da Escola Nacional de Saúde Pública denominado NAF, em 

parceria com a OPAS. O trabalho contou também com o envolvimento de órgãos de 

classe, secretarias de saúde e outras instâncias de nível local (OSORIO-DE-

CASTRO, 2004; MARIN, 2004). 

O objetivo do projeto foi conhecer a situação da FH no Brasil mediante a 

realização de um diagnóstico. Para isto foi desenvolvida uma metodologia de 

avaliação normativa que identificou a estrutura (recursos materiais e humanos) e 

processo (serviços e atividades) das FH. As funções da FH foram categorizadas em 

oito componentes distintos (Gerenciamento, Seleção de Medicamentos, Logística, 

Informação, Distribuição de Medicamentos, Seguimento Farmacoterapêutico, 

Farmacotécnica e Ensino e Pesquisa). Foi utilizado um modelo lógico em que se 
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identificou o que é feito em cada componente e qual o objetivo dos mesmos, 

fornecendo um método estruturado que define o fundamento lógico de cada 

componente. Cada componente foi dividido em indicadores que foram utilizados 

para avaliar a FH (Quadro 1) (OSORIO-DE-CASTRO, 2004). 

 

COMPONENTE NÚMERO DE INDICADORES 

Gerenciamento 13 

Seleção 5 

Informação 4 

Seguimento Farmacoterapêutico 7 

Logística 12 

Distribuição 6 

Farmacotécnica 11 

Ensino e Pesquisa 4 

Total 62 
Quadro 3. Componentes da Farmácia Hospitalar 

 

Do total de 6449 hospitais cadastrados no Ministério da Saúde em 2002, 

foram considerados apenas os que possuíam mais de 20 leitos, devido ao fato 

destes terem maior probabilidade de apresentar FH ou serviço que desempenhasse 

funções compatíveis. O número de hospitais que atenderam a esse critério foi de 

5230, estes foram divididos em estratos segundo os critérios de natureza (público, 

privado, filantrópico e universitário) e complexidade (com e sem UTI). A partir deste 

número foi calculada uma amostra de 250 hospitais, mantendo-se a 

proporcionalidade inicial do universo de hospitais (OSORIO-DE-CASTRO, 2004). 

O estudo DFH no Brasil mostrou que poucos dos hospitais avaliados 

exerciam adequadamente as atividades consideradas básicas para o 

desenvolvimento das funções de uma farmácia hospitalar (seleção, programação, 

aquisição, armazenamento, distribuição, gerenciamento e informação). Essa é uma 

situação preocupante, pois muitos dos indicadores referem-se a padrões mínimos de 

qualidade e itens necessários ou indispensáveis presentes na legislação vigente. 

Outro ponto que merece destaque foi a ausência de farmacêuticos na unidade de 

farmácia em grande parte dos hospitais brasileiros e a falta de programas ou 

atividades para a preparação deste. A preparação do profissional é um dos 
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requisitos básicos de qualidade para um melhor desempenho dos serviços 

(OSORIO-DE-CASTRO, 2004; MARIN et al., 2004). 

A realização de um diagnóstico se fundamenta na necessidade de uma 

avaliação de como está sendo praticada a Assistência Farmacêutica Hospitalar no 

país. É uma prática corriqueira em alguns países a realização de diagnósticos que 

retratem a situação da área hospitalar, sendo realizada por sociedades científicas ou 

pela união de esforços entre governo e as mesmas (MESSEDER, 2007). 

Anteriormente a esse estudo, o conhecimento sobre a prática e a qualidade da 

assistência farmacêutica hospitalar no país era mínimo. Sem esse conhecimento é 

inviável a criação de políticas na área, estabelecimentos de padrões mínimos e 

também de ações de planejamento para o desenvolvimento do setor, uma vez que 

não se conhecem os pontos que necessitam de investimentos (OSORIO-DE-

CASTRO, 2004). 

O projeto Diagnóstico cumpriu seu objetivo de avaliar a situação atual da 

Farmácia Hospitalar brasileira, e apesar dos resultados mostrarem uma situação 

alarmante a respeito do funcionamento, conhecer a real situação é o primeiro passo 

para a melhoria do setor (OSORIO-DE-CASTRO, 2004). O que se desejou com os 

resultados desse projeto, foi a partir das informações geradas com diagnóstico da 

prática da assistência farmacêutica hospitalar no país, não só trilhar direções a 

serem tomadas na formulação de políticas para a área, otimizando os investimentos 

para onde estes são mais necessários, como também formar recursos humanos 

para a atuação nos serviços de saúde e criação de critérios específicos para 

acreditação e definição de níveis de exigência para evolução dos Serviços de 

Farmácia (MARIN, 2003). 
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4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES 

 

4.2.1 INDICADORES DO MÓDULO DE INFORMAÇÃO 

 

4.2.1.1 Indicador n°45 - Porcentagem de FH que Desenvolve Atividade de 

Informação com Algum Nível de Formalização. 

 

No hospital o medicamento é utilizado na maioria absoluta dos processos 

terapêuticos, tanto dos pacientes que estão internados quanto dos que recebem 

atendimento ambulatorial. Seu uso adequado envolve informação, como a escolha 

do princípio ativo próprio para o que se deseja tratar e a forma farmacêutica 

adequada (WHO, 2002; VIDOTTI, 2006). No ambiente hospitalar a farmácia é o 

setor responsável por prestar informação para o uso adequado do medicamento, 

sendo esta uma de suas funções fundamentais. Este serviço pode ser prestado 

tanto informalmente quanto formalmente, o que irá diferenciar uma situação da outra 

é o fato de o serviço formal ser reconhecido pela instituição e organizado em seus 

processos e estrutura (VIDOTTI 2000b). 

O indicador número 45 deseja medir a quantidade de FHs que desenvolvem 

a atividade de informação com o mínimo de formalidade, mas de acordo com a 

literatura, esta atividade é considerada formal quando reconhecida pela instituição 

como um serviço, e conhecida e utilizada pelo corpo de saúde e membros da 

comunidade. Em hospitais onde esta atividade não é formalizada, a presença de um 

farmacêutico possibilita que esta atividade seja realizada apenas informalmente. 

Devido a tais fatos, o serviço de informação não pode ser considerado parcialmente 

formal. 

Este indicador, da forma como é denominado, restringe sua interpretação ao 

não definir quando um serviço de informação se torna formal. De modo a torná-lo 

claro em sua denominação, este poderia ser denominado para: Porcentagem de FH 

que Desenvolve Atividade de Informação Formalmente. Esta nova denominação 

deixaria a aplicação deste indicador mais objetiva. 
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4.2.1.2 Indicador N° 46 - Porcentagem Média de Atendimento de 

Solicitações Sobre Informação de Medicamentos e Indicador Nº 48 - 

Porcentagem de FH que Dispõem Pelo Menos de Fontes de 

Informação Terciárias. 

 

Quando uma atividade de informação é realizada de maneira formal, espera-

se que esta possua algum nível de organização como ter processos definidos e 

alguma estrutura. Exemplos de processos definidos são: documentar as atividades, 

armazenar as solicitações de informação recebidas (VIDOTTI, 2000b; ALMEIDA, 

2010). Exemplos de estrutura são: ter farmacêutico qualificado, literatura atualizada, 

acesso à Internet e qualquer outra infraestrutura necessária. 

Os indicadores número 46 e 48 avaliam respectivamente a organização e a 

estrutura da atividade de informação da FH. O indicador número 46 ao ser 

respondido, demonstra se o serviço possui um nível organizacional básico, em que 

são contabilizadas as solicitações recebidas, possibilitando gerar estatísticas de 

atendimento e demonstrar a demanda deste serviço. Este indicador é direto ao que 

pretende medir, pois expõe um nível mais básico de organização. 

O indicador número 48 avalia se a FH possui uma estrutura mínima para o 

desenvolvimento da atividade de informação. A literatura terciária, apesar de não 

apresentar as informações mais atuais e completas, costuma ser material básico de 

consulta pelo fato de ser objetiva e possuir informações variadas. Atualmente o 

Ministério da Saúde através do portal Saúde Baseada em Evidências disponibiliza 

gratuitamente acesso ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e 

sistematicamente revisadas. Os conteúdos estão disponíveis para os profissionais 

de saúde vinculados ao respectivo Conselho Profissional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

A descrição deste indicador destaca que as fontes devem ser atualizadas, 

por este motivo uma adequação importante para este indicador seria renomeá-lo 

para: Porcentagem de FH que Dispõem Pelo Menos de Fontes de Informação 

Terciárias Atualizadas. A mudança em sua denominação o deixaria condizente com 

sua definição. Este indicador é direto em sua questão, e está apropriado para ser 

aplicado em um novo DFH. 
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4.2.1.3 Indicador nº 47 - Porcentagem de FH que desenvolvem atividades 

educativas com os pacientes. 

 

Na FH o serviço de informação tem como finalidade dar suporte às demais 

atividades desenvolvidas no hospital que empregam o medicamento. Em sua 

maioria essas informações são destinadas a auxiliar em decisões técnicas e 

administrativas sobre o uso correto destes produtos, mas também podem ser usadas 

para a elaboração de atividades educativas (SOUSA, 2008). Na FH as atividades de 

ensino podem ser direcionadas para três grupos distintos, para os profissionais da 

instituição, para alunos de farmácia e para os pacientes e membros da comunidade 

(GÓES, 2008).  

As atividades educacionais com foco no paciente devem considerar a 

complexidade da receita e as características do paciente. O farmacêuoco tem um 

grande potencial na educação do paciente, com grande impacto na saúde e 

qualidade de vida do paciene, uma vez que a grande maioria dos pacientes não 

usam os medicamentos prescritos corretamente, tomam os medicamentos de 

maneira irregular ou sequer os tomam (GÓES, 2008). O indicador número 47 é 

objetivo no que mede, porém refere-se a uma atividade educativa. Sendo assim, o 

módulo mais adequado para este seria o de Ensino e Pesquisa. 

 

4.2.2 INDICADORES DO MÓDULO DE ENSINO E PESQUISA 

 

4.2.2.1 Indicador n°55 - Porcentagem de FH que oferece programas ou 

atividades para formação profissional. 

 

A oferta de programas ou atividades de formação profissional é importante 

para o preparo ou a reciclagem de profissionais, ensinando-lhes atribuições próprias 

da profissão. Na FH estas atividades podem ser divididas de três formas distintas: 

Estágios, onde o aluno de farmácia se desenvolve para a vida do trabalho, entrando 

em contato com o ambiente da FH e suas práticas; Residência, que é uma forma de 

pós-graduação em nível de especialização, onde o profissional recebe treinamento 
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sob a supervisão de um farmacêutico que já atue na área; e Treinamento em 

serviço, que são atividades de reciclagem ou ensino de conhecimentos em áreas 

específicas (GÓES, 2008). Estas atividades contribuem para a melhora da qualidade 

da AF por desenvolver e prover conhecimentos e habilidades aos farmacêuticos que 

os levam até o serviço onde atuam. Elas preferencialmente devem ser ofertadas 

com periodicidade, e serem documentadas para posterior avaliação quanto ao seu 

impacto no serviço (NÉRI, 2009). 

O indicador número 55 quantifica as FHs que oferecem estas atividades de 

ensino, mas não informa quais atividades são as mais frequentes. A desagregação 

dos dados deste indicador possibilitaria o diagnóstico de quais são as atividades 

mais comumente oferecidas pela FH, auxiliando em criação de políticas para estas 

atividades. Este indicador é direto em sua questão, estando adequado para ser 

aplicado em um novo DFH. 

 

4.2.2.2 Indicador nº 56 - Porcentagem de FH cujos integrantes publicam 

trabalhos científicos e Indicador nº 58- Porcentagem de FH que 

participa de atividades de pesquisa no hospital 

 

O envolvimento e o incentivo à pesquisa pela FH, seja conduzindo ou 

apoiando, deve ser direcionado para a busca de soluções e novas abordagens para 

problemas e atividades do cotidiano. As atividades científicas posteriormente devem 

ser concretizadas em um trabalho onde os objetivos da atividade, os métodos 

utilizados e os resultados são expostos e tornados públicos por meio de uma 

divulgação formal, em revistas, periódicos, congressos etc. (NÉRI, 2009). A pesquisa 

e a publicação de seus resultados fomentam o setor, por meio de resolução de 

situações problema, trocas de experiências e compartilhamento de conhecimentos, 

contribuindo para a qualidade da assistência prestada ao paciente (BRASIL, 2001). 

Possuir integrantes que publiquem artigos científicos pode demonstrar 

atividades de pesquisa atuante na FH. Essa atividade é de grande importância, 

principalmente, quando trata de assuntos ligados ao desenvolvimento da AF e 

orientação para segurança e uso racional dos medicamentos. O indicador número 56 

tem a intenção de mensurar esta atividade na FH, porém, apesar de medir a 
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atividade de pesquisa dos integrantes da FH, não informa a relevância destas 

publicações para o serviço. Seria importante que tal fato fosse definido no indicador. 

Este poderia ser demonstrado através da mudança em sua denominação para: 

Porcentagem de FH cujos integrantes publicam trabalhos científicos relacionados ao 

uso de medicamento e/ou Assistência Farmacêutica. Adequando também sua 

descrição para melhor interpretação de seu conceito. 

O indicador número 58 mede o envolvimento da farmácia na pesquisa 

hospitalar. Estas pesquisas podem ser farmacoeconômica, clínica, epidemiológica, 

gestão, avaliação de serviços etc. Este indicador se mostra bem específico para a 

questão que se propõe a medir, não possuindo limitações. Uma categoria sugerida 

para análise destes dois indicadores analisados seria, a partir de sua desagregação, 

verificar a porcentagem de hospitais universitários, de pesquisa e institutos em que a 

FH produz e publica trabalhos científicos. Uma vez que este serviço encontra-se 

presente em instituições que possuem essa finalidade, é de se esperar seu 

envolvimento em pesquisas e publicações. 

 

4.2.2.3 Indicador nº 57 - Porcentagem de FH que realiza sessão científica 

periódica 

 

As atividades de educação aplicadas em equipe, onde são realizadas 

problematizações das práticas de trabalho desenvolvidas no cotidiano, denominam-

se educação permanente. Nesta metodologia de ensino os temas abordados são 

discutidos e resolvidos através do compartilhamento do conhecimento, das 

experiências que as pessoas já possuem e de evidências científicas, ampliando e 

solidificando o conhecimento coletivo, o tornando parte da organização (BRITO, 

2008; LUZ, 2010). 

A análise da definição do indicador número 57 foi identificado que o termo 

sessão científica descreve a atividade de educação permanente, porém sua 

descrição não deixa claro esta intenção. Devido ao fato do termo educação 

permanente estar bem estabelecido e amplamente conhecido, de maneira a tornar a 

identificação deste indicador clara, tornando seu propósito evidente, sua 

denominação poderia ser modificada para: Porcentagem De FH que Realiza 
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Periodicamente Sessão de Educação Permanente. Esta modificação retiraria a 

limitação de interpretação de conceito, deixando este mais adequado e útil a um 

novo DFH. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da busca bibliográfica realizada neste trabalho foi possível analisar 

os indicadores dos módulos de informação e de ensino e pesquisa propostos pelo 

estudo DFH. De modo geral, os indicadores apresentaram-se atuais e passíveis de 

serem reaplicados em um novo estudo. Dos oito indicadores analisados (quatro do 

módulo de Informação e quatro de Ensino e Pesquisa), uma sugestão de 

reposicionto para um módulo mais adequado foi feita para o indicador 47 e em 

quatro foram sugeridas modificações. Das modificações, duas foram sugeridas na 

denominação dos indicadores 48 e 57, buscando adequar esses ao seu conceito, e 

outras duas ocorreram na conceituação dos indicadores 45 e 56, adequando-os a 

literatura. As mudanças sugeridas neste trabalho foram feitas com a pretensão de 

não modificar a essência dos indicadores, apenas aprimorará-los e facilitar suas 

descrições para o preenchimento de fichas de qualificação elaboradas neste estudo 

nos moldes das desenvolvidas pela RIPSA. Espera-se que, com o resultado desta 

análise, juntamente com as fichas de qualificação, o DFH torne-se mais acurado em 

suas medições, retratando de forma mais precisa a real situação da Farmácia 

Hospitalar no Brasil. 

A principal limitação encontrada para realização deste estudo foi o fato de 

não terem sido encontradas publicações cujo tema abordasse ensino e produção 

cientifica na farmácia hospitalar. O propósito deste trabalho foi apenas realizar a 

análise e o fichamento dos indicadores dos módulos de Informação e de Ensino e 

Pesquisa. As perguntas do instrumento de coleta de dados que alimentam os 

indicadores desses dois módulos (Apêndice 6) não foram objeto deste estudo. A 

análise desse questionário, quanto sua capacidade de alimentar os indicadores, 

principalmente os que foram revisados, também se mostra relevante para a melhora 

do DFH, sendo essa uma sugestão de um próximo passo para a continuidade deste 

trabalho. Os indicadores e o instrumento de coleta de dados após serem analisados 

poderiam dar início a um estudo de testes prévio à execução de um novo DFH 

nacional. 
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APENDICES 

 

APÊNDICE 1: DEFINIÇÃO DOS DESCRITORES 

DESCRITOR DEFINIÇÃO 

Serviço de Farmácia 
Hospitalar 

Departamento hospitalar responsável pela recepção, 
armazenamento e distribuição de materiais farmacêuticos. 

Assistência Farmacêutica Serviços farmacêuticos totais oferecidos por FARMACÊUTICOS 
qualificados. Além da preparação e distribuição de produtos médicos, 
podem incluir serviços de consultoria para agências e instituições que 
não possuírem farmacêutico qualificado. 

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso 
racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a 
produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 
programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de 
sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e 
da melhoria da qualidade de vida da população. 

Avaliação em Saúde Processo crítico-reflexivo, contínuo e sistemático sobre práticas 
e processos desenvolvidos no âmbito da saúde, sintetizados por 
indicadores de natureza quantitativa e/ou qualitativa. Sua finalidade é 
proporcionar informações para auxiliar processos de tomada de 
decisão. 

Indicadores de Serviços Indicadores são medidas-síntese que contêm informação 
relevante sobre determinados atributos e dimensões dos serviços de 
saúde. 

Indicadores de Saúde Indicadores são medidas-síntese que contêm informação 
relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de 
saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em 
conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir 
para a vigilância das condições de saúde. 

Centros de Informação Instalações para coletar e organizar informações. Eles podem 
ser especializados por campo de assunto, tipo de material de fonte, 
pessoas atendidas, localização ou tipo de serviços. 

Serviços de Informação 
sobre Medicamentos 

Serviços que fornecem informação e consultoria sobre drogas e 
produtos de uso terapêutico. 

Hospitais de Ensino Hospitais engajados em programas educativos e de pesquisa, 
bem como na prestação de assistência médica a pacientes. 

Educação Continuada em 
Farmácia 

Programas educacionais destinados a informar os farmacêuticos 
diplomados sobre recentes avanços em seu campo específico. 

Quadro 4. Descritores em Ciências da Saúde (RIPSA, 2012). 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pessoas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Informa%E7%E3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Hospitais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pesquisa
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assist%EAncia%20M%E9dica
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pacientes
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Farmac%EAuticos
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DESCRITOR DEFINIÇÃO 

Educação em Farmácia Instrução convencional, aprendizado e treinamento na 
preparação, aviamento e utilização apropriada das drogas no campo 
da medicina. 

Pesquisa nos Serviços de 
Saúde 

Pesquisa com a participação de integrantes dos serviços de 
saúde ou realizada nos serviços de saúde. 

Pesquisa sobre Serviços 
de Saúde 

Pesquisa sobre a organização, administração, necessidades e 
funcionamento de serviços de saúde. Exclui pesquisa biomédica. 

Continuação do quadro 4: Descritores em Ciências da Saúde (RIPSA, 2012). 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pesquisa
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Servi%E7os%20de%20Sa%FAde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Servi%E7os%20de%20Sa%FAde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pesquisa
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Servi%E7os%20de%20Sa%FAde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pesquisa%20Biom%E9dica
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APÊNDICE 2: QUADROS DE COMBINAÇÃO DOS DECS UTILIZADOS NAS BUSCAS 

 

Serviço de 

Farmácia 

Hospitalar

Assistência 

Farmacêutica

Avaliação em 

Saúde

Indicadores de 

Serviços

Assistência 

Farmacêutica
1 - - -

Avaliação em 

Saúde
2 5 - -

Indicadores de 

Serviços
3 6 8 -

Indicadores de 

Saúde
4 7 9 10

 
Quadro 5. Combinações dos DeCS comuns a todos os componentes utilizados para buscas. 

 

Serviço de 

Farmácia 

Hospitalar

Assistência 

Farmacêutica

Avaliação em 

Saúde

Indicadores de 

Serviços

Indicadores de 

Saúde

Serviços de 

Informação sobre 

Medicamentos

Serviços de 

Informação sobre 

Medicamentos

11 13 15 17 19 -

Centros de 

Informação
12 14 16 18 20 21

 
Quadro 6. Combinações dos DeCS de informação utilizados para buscas. 

 

Serviço de 

Farmácia 

Hospitalar

Assistência 

Farmacêutica

Avaliação em 

Saúde

Indicadores de 

Serviços

Indicadores de 

Saúde

Hospitais de 

Ensino

Educação 

Continuada em 

Farmácia 

Hospitais de 

Ensino
22 25 28 31 34 - -

Educação 

Continuada em 

Farmácia 

23 26 29 32 35 37 -

Educação em 

Farmácia 
24 27 30 33 36 38 39

 
Quadro 7. Combinações dos DeCS de ensino utilizados para buscas. 

 

Serviço de 

Farmácia 

Hospitalar

Assistência 

Farmacêutica

Avaliação em 

Saúde

Indicadores de 

Serviços

Indicadores de 

Saúde

Pesquisa nos 

Serviços de Saúde 

Pesquisa nos 

Serviços de Saúde
40 42 44 46 48 -

Pesquisa sobre 

Serviços de Saúde 
41 43 45 47 49 50

 
Quadro 8. Combinações dos DeCS de pesquisa utilizados para buscas. 
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APÊNDICE 3: TABELAS COM OS NUMERO DE PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS POR BUSCA, 

QUE ATENDIAM AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DA METODOLOGIA 

 

Número da busca 
Número de 
publicações 
encontradas 

Número de publicações 
que atendem o critério 

de inclusão 
Data da busca 

  Descritores comuns a todos os componentes   

1 153 1 em 10/11/12 

2 0 0 em 10/11/12 

3 3 2 em 10/11/12 

4 1 0 em 10/11/12 

5 0 0 em 10/11/12 

6 2 2 em 10/11/12 

7 3 0 em 10/11/12 

8 2 0 em 10/11/12 

9 19 0 em 10/11/12 

10 114 0 em 10/11/12 

Tabela 1. Compilação do número de publicações encontradas comuns a todos os componentes. 

 

Número da busca 
Número de 
publicações 
encontradas 

Número de publicações 
que atendem o critério 

de inclusão 
Data da busca 

  Descritores de Informção   

11 357 0 em 11/11/12 

12 11 0 em 11/11/12 

13 123 1 em 11/11/12 

14 4 0 em 11/11/12 

15 1 0 em 11/11/12 

16 0 0 em 11/11/12 

17 0 0 em 11/11/12 

18 1 0 em 11/11/12 

19 0 0 em 11/11/12 

20 2 0 em 11/11/12 

21 62 4 em 11/11/12 
Tabela 2. Compilação do número de publicações encontradas para o componente de informação. 
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Número da busca 
Número de 
publicações 
encontradas 

Número de publicações 
que atendem o critério 

de inclusão 
Data da busca 

  Descritores de Ensino     

22 337 0 em 12/11/12 

23 140 1 em 12/11/12 

24 396 0 em 12/11/12 

25 0 0 em 12/11/12 

26 46 2 em 12/11/12 

27 252 4 em 12/11/12 

28 0 0 em 12/11/12 

29 0 0 em 12/11/12 

30 0 0 em 12/11/12 

31 0 0 em 12/11/12 

32 0 0 em 12/11/12 

33 0 0 em 12/11/12 

34 46 0 em 12/11/12 

35 3 0 em 12/11/12 

36 0 0 em 12/11/12 

37 0 0 em 12/11/12 

38 39 0 em 12/11/12 

39 66 0 em 12/11/12 

Tabela 3. Compilação do número de publicações encontradas para o componente de ensino. 

 

Número da busca 
Número de 
publicações 
encontradas 

Número de publicações 
que atendem o critério 

de inclusão 
Data da busca 

  Descritores de Pesquisa   

40 0 0 em 13/11/12 

41 49 0 em 13/11/12 

42 0 0 em 13/11/12 

43 70 0 em 13/11/12 

44 0 0 em 13/11/12 

45 3 0 em 13/11/12 

46 0 0 em 13/11/12 

47 6 0 em 13/11/12 

48 1 0 em 14/11/12 

49 581 0 em 14/11/12 

50 5 0 em 15/11/12 

Tabela 4. Compilação do número de publicações encontradas para o componente de pesquisa.
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APÊNDICE 4: FICHAS DE QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DO COMPONENTE INFORMAÇÃO 

DO E DO COMPONENTE ENSINO E PESQUISA DO DIAGNÓSTICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR 

FICHA 1 DO COMPONENTE INFORMAÇÃO 

Componente 
do Programa: 

Indicador nº 45 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que Desenvolve Atividade de Informação com Algum Nível de 
Formalização 

Sugestão: Porcentagem de FH que Desenvolve Atividade de Informação 
Formalmente. 

Conceituação: Porcentagem de FH que disponibiliza informações relativa a medicamentos e 
farácos, com algum nível de formalização (registro escrito). 

Informar sobre medicamentos significa coletar, analisar e organizar toda a 
informação relevante sobre medicamentos a fim de difundi-la com fins educativos, 
de investigação ou simplismente informativos. 

Sugestão: Proporção de FH que disponibiliza informações relativas a 
medicamentos e fármacos através de serviço formal e conhecido na instituição e 
pela comunidade. 

Interpretação: Sugestão: Informar se a FH possui serviço de informação que é conhecido por 
todos na instituição. 

Usos: Sugestão: Avaliar se o serviço de informação é formal e de conhecimento geral do 
hospital e comunidade. 

Limitações: Sugestão: Serviços que não divulgam suas atividades ativamente. 

Fontes: Sugestão: Boletins publicados pelo serviço de informação (em murais ou 
publicados na intranet da instituição ou em seu site); Registros de solicitações e 
respostas a solicitações de informação sobre medicamento. 

Método de 

cálculo: 

Número de FH que desenvolvem atividades de informação com algum 
nível de formalização X 100 

Número de FH analisadas 

Sugestão: 

Número de FH que desenvolvem atividade de informação 
formalmente 

Número de FH analisadas 

X 100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Formação dos farmacêuticos responsáveis pelo serviço de informação. 

Quadro 9. Critérios de qualificação para o indicador n° 45. 
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FICHA 2 DO COMPONENTE INFORMAÇÃO 

Componente 
do Programa: 

Indicador n° 46 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem média de atendimento de solicitações sobre informação de 
medicamentos. 

Conceituação: Porcentagem média de atendimento de solicitações sobre informação de 
medicamentos, nos 3 últimos meses. 

Sugestão: Informação sobre medicamentos é a provisão de informação 
imparcial, bem referenciada e criticamente avaliada sobre qualquer aspecto da 
prática farmacêutica2. 

Interpretação: Sugestão: Demonstra se o serviço possui um nível organizacional básico, onde o 
registro das atividades é realizado de forma a permitir a contagem das 
solicitações recebidas e atendidas, possibilitando gerar estatísticas de 
atendimento e demonstrar a demanda deste serviço. 

Usos: Sugestão 1: Informar sobre a carga de trabalho do serviço de informação de 
medicamentos; 

Sugestão 2: Demonstrar o conhecimento do serviço por parte da equipe de 
saúde e comunidade. 

Limitações: Sugestão: Serviços de informação sobre medicamentos que não registram seus 
atendimentos por não possuírem um nível mínimo de organização. 

Fontes: Sugestão: Registros de solicitações e respostas a solicitações de informação 
sobre medicamento. 

Método de 
cálculo: 

Número de informações atendidas 

Total de informações solicitadas 
X100 

Soma da porcentagem obtida para cada FH 

Número de FH que dispensam informações 

 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Número de Serviços de informação formalizados que possuem 
serviço organizado. 

Quadro 10. Critérios de qualificação para o indicador n° 46. 

                                                           
2
 Vidotti (2000b) 
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FICHA 3 DO COMPONENTE INFORMAÇÃO 

O indicador 47 se refere à atividades de educação ao paciente. A educação 

ao paciente faz parte das atividades do módulo de Ensino e Pesquuisa, por este 

motivo é sugerido que o indicador 47 seja realocado para este módulo. 

Componente 
do Programa: 

Indicador nº 47 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que desenvolvem atividades educativas com os pacientes. 

Conceituação: Entende-se atividades educativas palestras, grupos de disccussão, grupos de 
orientação, distribuição de informação impressa, voltadas a grupos de pacientes. 

Sugestão: Proporção de FH que desenvolvem atividades educativas com os 
pacientes, com a finalidade de instruí-los sobre seu tratamento, sobre efeitos 
adversos dos medicamentos e suas possíveis interações, uso seguro e racional 
de medicamentos e qualquer outro tópico que venha a esclarecer duvidas 
relacionadas ao medicamento. 

Interpretação: Sugestão: Demonstra a diversidade de atividades de educação do serviço de 
ensino e pesquisa. 

Usos: Sugestão: Indicar que o serviço de ensino e pesquisa desenvolve atividades de 
educação voltadas para os pacientes. 

Limitações: Sugestão: Ausência de registro como lista de presença. 

Fontes: Sugestão: Livro de presença das ações educativas, Impresso com informações 
prestadas aos pacientes 

Método de 
cálculo: 

Número de FH em que desenvolve atividades educativas com os 
pacientes 

Número de FH analisadas 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Tipo de atividade educativa mais frequente (palestras, grupos de 
orientação, distribuição de informação impressa). 

Quadro 11. Critérios de qualificação para o indicador n° 47. 
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FICHA 4 DO COMPONENTE INFORMAÇÃO 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°48 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que dispõem pelo menos de fontes de informação terciárias 

Sugestão: Porcentagem de FH que dispõem pelo menos de fontes de 
informação terciárias atualizadas 

Conceituação: Fontes terciárias correspondem a livros texto, compêndios e farmacopeia, com 
edições atualizadas (3 anos retroativos à contr da data da visita) 

Sugestão: Fontes terciárias são os livros, os compêndios, e formulários 
contendo informações de consenso da literatura primárias já avaliadas e 
interpretadas. 

Interpretação: Sugestão: Demonstra se o serviço possui uma estrutura mínima para o 
desenvolvimento da atividade de informação. 

Usos: Sugestão: Informar se o serviço possui o mínimo de material para atendimento 
das solicitações. 

Informar se as fontes de consulta disponíveis são atualizadas. 

Limitações: Sugestão: Não avalia a qualidade das fontes de informação (se estas foram 
elaboradas por especialistas). 

Fontes: Sugestão: Material de consulta do serviço de informação. 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que dispõem de fontes de informação terciária 

Número de FH analisadas 
X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Quantidade média de fontes terciaria por serviço de informação 

Quadro 12. Critérios de qualificação para o indicador n° 48. 
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FICHA 1 DO COMPONENTE ENSINO E PESQUISA 

Componente do 
Programa: 

Indicador n° 55 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que oferece programas ou atividades para formação 
profissional 

Conceituação: Os programas e atividades incluem: residência (são atividades academicas e 
práticas formalizadas comocurso que confere ao aluno, grau de especialista, 
reconhecido pelo MEC), estágios ou treinamento em serviço. 

Sugestão: Proporção de serviços de FH que oferece programas ou atividades 
para formação profissional de graduandos e/ou graduados. 

Interpretação: Sugestão: Demonstra que a Farmácia Hospitalar desenvolve atividade de 
formação profissional (educação continuada) 

Mostra o interesse da FH em buscar a melhoria continua da qualidade da AF 

Usos: Sugestão: Analisar a contribuição da FH para o preparo ou reciclagem de 
profissionais, ensinando-lhes atribuições próprias da profissão. 

Limitações: Sugestão: Não informam quais são as atividades desenvolvidas pelos 
profissionais em formação. 

Fontes: Sugestão: Registros das atividades (lista de presença, fotos, roteiro de 
atividades, avaliações). 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que oferece programas ou atividades para a formação 
profissional 

Número de FH analisadas 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Frequência de atividades desenvolvidas pela FH para formação de 
profissionais (residência, estágios ou treinamento em serviço). 

Quadro 13. Critérios de qualificação para o indicador n° 55. 
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FICHA 2 DO COMPONENTE ENSINO E PESQUISA 

Componente 
do Programa: 

Indicador nº 56 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH cujos integrantes publicam trabalhos científicos 

Sugestão: Porcentagem de FH cujos integrantes publicam trabalhos científicos 
relacionados ao uso de medicamento e/ou Assistência Farmacêutica 

Conceituação: Para efeito deste indicador, considera-se ao menos um trabalho em anais de 
congresso, periódicos (indexados ou não), livros ou capítulos de livros por ano 

Sugestão: Proporção de FH cujos integrantes publicaram ao menos um trabalho 
em anais de congresso, periódicos (indexados ou não), livros ou capítulos de 
livros, por ano. 

Interpretação: Sugestão: Indica a produção de trabalhos científicos pelos funcionários da FH 

Usos: Sugestão: Analisar a atividade de produção científica dos integrantes da FH 

Limitações: Sugestão: Desconhecimento sobre a contribuição do serviço para a pesquisa, 
produção e publicação de trabalhos realizados pela farmácia. 

Fontes: Sugestão: Anais de congresso, periódicos (indexados ou não), livros ou capítulos 
de livros, onde conste o nome do funcionário como autor. 

Método de 
cálculo: 

Número de FH cujos integrantes publicam trabalhos científicos 

Número de FH analisadas 
X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Número de integrantes da FH que publicam trabalhos científicos 

Local onde os trabalhos científicos foram publicados 

Quadro 14. Critérios de qualificação para o indicador n° 56. 
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FICHA 3 DO COMPONENTE ENSINO E PESQUISA 

Componente 
do Programa: 

Indicador nº 57 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que realiza sessão científica periódica 

Sugestão: Porcentagem de FH que realiza periodicamente sessão de educação 
permanente 

Conceituação: Define-se como sessão científica a reunião da equipe de farmacêuticos 
acandêmicos bolsistas e residentes, com a finalidade de discutir temas da sua 
prática diária, à luz da evidência científica. 

Sugestão: Proporção de FH que aplicam a metodologia de educação 
permanente em serviço 

Interpretação: Sugestão: Indica se a farmácia desenvolve atividade de aprimoramento e 
formação de profissionais no trabalho para o trabalho 

Usos: Sugestão: Analisar serviço de FH que praticam atividades de educação 
continuada 

Contribuir para o planejamento de politicas de educação permanente em saúde 

Limitações: ______ 

Fontes: Sugestão: Registros das atividades (lista de presença, fotos, roteiro de 
atividades, avaliações). 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que realiza sessão científica periódica 

Número de FH analisadas 
X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Periodicidade média dos encontros da equipe da FH (farmacêuticos, 
acadêmicos, bolsistas, visitas técnicas e residentes) com a finalidade de discutir 
temas de sua prática diária, à luz da evidencia científica. 

Quadro 15. Critérios de qualificação para o indicador n° 57. 
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FICHA 4 DO COMPONENTE ENSINO E PESQUISA 

Componente do 
Programa: 

Indicador nº 58 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que participa de atividades de pesquisa no hospital. 

Conceituação: Considera-se como atividades de pequsisa estudos de utilização, ensaios clínicos, 
estudos de revisão de uso ou de avaliação de uso ou outro 

Sugestão: Proporção de FH que praticam estudos de utilização, ensaios clínico, 
estudos de revisão de uso ou avaliação de uso ou outro. 

Interpretação: Sugestão: Demonstrar a participação da FH em atividades de pesquisa e 
estudos que buscam soluções e novas abordagens para problemas e atividades 
do cotidiano 

Usos: Sugestão: Analisar a atividade de pesquisa em que a FH esteja inserida. 

Limitações: Sugestão: Não indica a forma de participação da FH nesta atividade (Como 
unidade de apoio; objeto de pesquisa; ou conduzindo investigações). 

Fontes: Sugestão: Registros do desenvolvimento de pesquisas 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que participam de atividades de pesquisa 

Número de FH analisadas 
X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Porcentagem de hospitais universitários, de pesquisa e institutos em 
que a FH produz e publica trabalhos científicos. 

Quadro 16. Critérios de qualificação para o indicador n° 58. 
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APÊNDICE 5: FLUXOGRAMAS DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

 
Figura 1. Fluxograma da informação passiva (SOUSA, 2008). 

Solicitação de Informação 

Por telefone Pessoalmente Via fax 
Correio 
Internet 

Preenchimento do formulário adequado 
Verificar se já houve consulta anterior a outra fonte de 
informação. 
Registrar a pergunta e qualquer dado que facilite a resposta, 
registrar o responsável pelo recebimento da questão. 
Ao final, confirmar a solicitação. 

Impressão da solicitação e 

transcrição para o 

formulário adequado 

(anexar a solicitação ao 

formulário). 

Numeração da solicitação 

Envolve paciente e 
é urgente? 

Atendimento imediato da solicitação Atendimento da solicitação conforme ordem 
de chegada 

Preenchimento do formulário de resposta 

Envio da Resposta 
Alimentação do banco de dados 

Sim Não 

Envolve 

paciente? 

Sim Não 

Acompanhamento do 

Impacto 

Arquivamento da 

resposta e da Solicitação 
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Figura 2. Fluxograma da informação ativa (SOUSA, 2008). 

Compilação de 
informações passivas 

Dados epidemiológicos Outras Fontes de 
Solicitação 

Decisão de 
produzir um 
informativo 

Definir o Formato: Boletim; 
artigo científico; vídeo; 

panfleto. 

Definir o público alvo: 
leigos ou profissionais 

de saúde 

Já foi produzido 
algum material 

sobre o 
assunto? 

Avaliar a 
possibilidade 

de atualização 
do material 

Definir o enfoque 

Definição da 

estratégia de 

divulgação 

Levantamento de informação: 
1. Fontes terciárias 

2. Fontes secundárias 
3. Fontes primárias 

Sim 

Não 

Revisão 

Adaptação da 

linguagem e do 

formato ao público 

alvo e ao veículo 

Produção do boletim 
Divulgaçã

o 
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APÊNDICE 6: QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA A COLETA DE DADOS 

 

Quadro 17. Instrumento de coleta de dados (OSORIO-DE-CASTRO, 2004) 
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Continuação do quadro 17. Instrumento de coleta de dados (OSORIO-DE-CASTRO, 2004) 


