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RESUMO 

 

Há um interesse crescente na gestão das Centrais de Abastecimento Farmacêutico 
(CAF) em hospitais públicos, como também em unidades particulares. As cadeias de 
suprimentos farmacêuticos e a distribuição de medicamentos internamente em uma 
unidade hospitalar tem uma complexidade impar, característica da existência 
nosocomial. Este trabalho tem por objetivo a elaboração de um modelo que auxilie as 
CAF presentes em unidades hospitalares a avaliarem a maturidade dos seus 
processos. O modelo foi elaborado com foco em instituições hospitalares públicas, por 
conta do maior acesso à essas instituições. Para alcançar esse objetivo realizou-se 
uma ampla pesquisa bibliográfica, aliada a consulta à especialistas para a elaboração 
do modelo de avaliação, que foi aplicado em cinco hospitais públicos e dois hospitais 
privados, todos localizados na cidade de Niterói. O modelo proposto mostrou-se 
adequado e de fácil aplicação, possibilitando avaliar e identificar pontos fortes e fracos 
no processo gerencial. Os profissionais especialistas entrevistados apontaram como 
fator positivo a aplicação do questionário, e observaram que apesar da existência de 
normas e procedimentos percebe-se uma dificuldade de execução destes. Os 
resultados mostram que os hospitais avaliados apresentam nível de gestão 
Gerenciado e apresentam muitos processos com oportunidades de melhoria. A 
aplicação do modelo favorece a identificação de processos dependentes de melhorias 
e apresenta situação gestora com qualidade desempenhada pelas unidades publicas 
em comparação ao hospitais particulares analisados. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Maturidade; Central de Abastecimento Farmacêutico; Gestão 
Hospitalar. 
  



ABSTRACT 
 
 

There is growing interest in the management of Pharmaceutical Supply Centers (CAF) 
in public hospitals, as well as in private units. Pharmaceutical supply chains and the 
distribution of drugs internally in a hospital unit have an odd complexity, characteristic 
of nosocomial existence. The objective of this work is the elaboration of an instrument 
that will help the CAF present in hospital units to evaluate the maturity of their 
processes. The instrument was developed focusing on public hospital institutions, due 
to the greater access to these institutions. In order to reach this goal, an extensive 
bibliographical research was carried out, together with the consultation of specialists 
for the elaboration of the evaluation instrument, which was applied in five public 
hospitals and two private hospitals, all located in the city of Niterói. The proposed 
instrument was adequate and easy to apply, making it possible to evaluate and identify 
strengths and weaknesses in the management process. The professionals interviewed 
pointed out as a positive factor the application of the questionnaire, and observed that 
despite the existence of norms and procedures it is perceived a difficulty of execution 
of these. The results show that the hospitals evaluated have a level of managed 
management and present many processes with opportunities for improvement. The 
application of the instrument favors the identification of processes dependent on 
improvements and presents management status with quality performed by the public 
units in comparison to the particular hospitals analyzed. 
 
 
 
 
 
Key words: Maturity; Central Pharmaceutical Supply; Hospital management.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Neste capítulo é apresentado a contextualização do tema (seção 1.1), a 

elaboração da situação – problema (1.2), seguido do objetivo geral (seção 1.3.1) e 

específico (seção 1.3.2), posteriormente, apresenta-se a importância do estudo e 

justificativa (seção 1.4), delimitação das fronteiras da pesquisa (1.5) e finalmente a 

organização da pesquisa (seção 1.6). 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

A administração de materiais e medicamentos possui importante papel na 

gestão das complexas organizações de saúde, pois estes produtos representam parte 

significativa dos gastos hospitalares e do sucesso do processo terapêutico. 

Cuidar da saúde é um fator de alta complexidade, bem como constitui um 

custo elevado. As organizações sejam elas de caráter público ou privado, para 

manter-se em atividade de forma competitiva, devem estar atenta ao processo de 

gestão e buscar estratégias eficazes no controle e administração dos seus estocáveis. 

(MANHAS et al., 2012) 

O grau de comprometimento das despesas são elevados  otimizando as 

Centrais de Abastecimento Farmacêutico na melhoria da gestão destes estoques 

proporcionará uma oportunidade para a diminuição destes custos e sendo assim uma 

redução do custo com a saúde. (GEBICKI et al., 2014) 

As despesas de custeio hospitalar apenas com materiais de consumo podem 

se situar na faixa de 30% a 40% segundo Castilho e Leite (2005), ou 15% a 25% como 

relatam Veccina Neto & Ferreira Jr. (2001), sendo importante ressaltar que estes 

percentuais são variáveis conforme as peculiaridades de cada hospital. 

Ainda de acordo com o perfil de cada unidade, os medicamentos 

comprometem de 5% a 20% dos orçamentos dos hospitais, o que demonstra como, 

sob esta rubrica de materiais e medicamentos (Mat-Med), pode estar escondido o 

sucesso ou fracasso da gestão pelos resultados orçamentares e financeiros obtidos. 
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O setor hospitalar se caracteriza como um dos mais complexos e de difícil 

gerenciamento. No entendimento de Bittar (2004), poucos processos industriais são 

tão complexos quanto os processos relacionados ao ambiente hospitalar que, além 

de complexo, comporta um alto risco inerente à atividade. Este conjunto de fatores 

impõe aos gestores medições constantes e variadas o que leva à introdução de 

indicadores para diversas áreas.(BITTAR, 2004).  

Num hospital, a grande variedade de itens utilizados aliada ao temor por 

desabastecimento pode provocar estoque em excesso, o que significa recursos 

financeiros imobilizados desnecessariamente, espaços mal utilizados, consumo 

excessivo de energia e risco de descarte dos materiais, os hospitais públicos ainda 

concorrem com um agravante que é a legislação para aquisição destes materiais, que 

remete ao administrador uma expertise no processo de compras. (JÚNIOR, 2005) 

A gestão racional dos estoques é necessária para a competitividade de 

qualquer organização, porém no hospital isso se torna imprescindível em função do 

alto custo gerado pela complexidade da atividade e pela pressão sofrida pelas 

instituições por parte das seguradoras de saúde que as remuneram.(PORTER; 

TEISBERG, 2004) 

Segundo Barnum et al.( 2011), o desempenho operacional de um hospital está 

ligado também à gestão farmacêutica de sua CAF,   sendo aderente  a eficiência e 

eficácia da operação gerencial do hospital  uma CAF ancorada em princípios 

gerenciais inovadores e focada na redução dos custos de materiais médicos 

hospitalares e medicamentos, permitirá ao hospital  obter vantagem competitiva no 

mercado. 

Ainda hoje, no meio hospitalar, considerando que o cliente é uma pessoa com 

algum agravo à saúde, uma parte dos profissionais desta área assume a postura que 

“a saúde não tem preço”, deixando de colaborar para a racionalização dos gastos. Em 

oposição a esta postura países desenvolvidos que dispõem de recursos financeiros 

bem mais vultosos que o Brasil, têm feito sérios esforços para otimizar os recursos 

aplicados na assistência à saúde.(BARNUM et al., 2011) 

Atualmente, o conceito de administração de materiais está englobado por uma 

visão mais ampla que é a logística enquanto elemento da cadeia de valor, podendo 

ser conceituada como o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 

eficiente e eficaz de matérias-primas, estoques de produtos semiacabados e 
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acabados, bem como de fluxos de informações a eles relativos, desde a origem até o 

consumo, com o propósito de atender requisitos dos clientes.(BARNUM et al., 2011) 

Um dos principais estoques de uma organização hospitalar são os 

medicamentos, que ficam concentrados, principalmente, na Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF). Tanto pela importância dos itens para o cuidado ao paciente 

como pelo volume financeiro movimentado, normalmente na casa dos milhões de 

reais por mês, a utilização de modelos que auxiliem na gestão de uma Central de 

Abastecimento Farmacêutico é de grande utilidade. Abordar as perspectivas 

financeira, do cliente e do processo poderá fornecer subsídios importantes para a alta 

administração (PONTES et al., 2008), principalmente ao se considerar o contexto 

peculiar na administração pública. 

Em busca de maturidade organizacional as instituições realizam seus 

benchmarkings, comparando suas práticas às encontradas em outras instituições, 

permitindo-se confrontar-se com o mercado em busca de melhoria. Sendo assim, por 

meio dos processos e boas práticas as organizações criam valor para os clientes e 

investidores, e por meio deles poderão criar e compartilhar valor sustentável para os 

stakeholders que fazem parte da cadeia de valor. Logo o processo deve ser encarado 

como um ativo organizacional. 

 

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

Diante do exposto, emerge o seguinte questionamento: É possível avaliar uma 

Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), sob a ótica de um modelo para 

avaliação de maturidade que nos permita observar aspectos gerenciais, humanos, 

financeiros e regulamentares proporcionando valor a organização e a sociedade? 

  

 
1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

Elaborar um modelo que auxilie as Centrais de Abastecimento Farmacêutico 

(CAFs) presentes em unidades hospitalares a avaliarem a maturidade dos seus 

processos. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 Identificar as atividades desenvolvidas por uma Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF); 

 Aplicar o modelo elaborado em hospitais localizados na cidade de 

Niterói. 

 Desenvolver um modelo de avaliação capaz de medir o grau de 

maturidades para as atividades da CAF. 

 
1.4. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA  

Gerar um modelo de avaliação que auxilie na melhoria contínua das CAFs, 

bem como o entendimento do segmento hospitalar em buscar qualificação melhor de 

suas CAFs, visando uma qualidade de atendimento em conformidade com a 

legislação vigente e proporcionar a utilização de melhores recursos na execução dos 

projetos, e que contribua para a incorporação de aspectos de sustentabilidade na 

gestão das CAFs, e também uma celeridade do processo de aquisição de bens para 

uma unidade hospitalar. 

  

1.5. DELIMITAÇÃO DAS FRONTEIRAS DA PESQUISA 

Sabe-se que as organizações no atual contexto de globalização e competição, 

buscam o avanço da maturidade empresarial no sentido de manter-se tanto 

competitivas quanto para obter a perenidade da instituição. A pesquisa em questão 

não discute conceitos holísticos e sim busca um enquadramento institucional em 

práticas de melhoria de gestão capazes de serem aplicadas com o objetivo de 

alcançar um estado de excelência institucional e gerencial. 

Esta pesquisa limita-se às instituições de caráter público hospitalar, 

abrangendo as três esferas (federal, estadual e municipal), localizadas na cidade de 

Niterói, RJ. Devido a limitação do tempo, a pesquisa ancora-se nos processos 

identificados ao longo da revisão da literatura contemplada neste universo temporal, 

de junho de 2016 à julho de 2017. 

Está fora do alcance desta pesquisa desenvolver um software capaz de 

atender as instituições nos processos gerenciais, bem como avaliar as Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico. 
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Entende-se que modelos gerenciais de maturidade são ferramentas capazes 

de apoiar mudanças nas organizações, mas tais mudanças não serão contempladas 

e ou discutidas ao longo deste trabalho.  

  

 
1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo trata 

desta introdução, onde foram apresentados, a contextualização do tema, a situação 

problema.  Os objetivos: geral e especifico, a importância do estudo e a justificativa, a 

delimitação das fronteiras da pesquisa e por fim esta seção, que apresenta a 

organização do trabalho. 

O segundo capitulo, apresenta a fundamentação teórica, desenvolvida 

através de uma pesquisa bibliográfica e revisão da literatura, apresentando conceitos 

descritos por pesquisadores. O capítulo está dividido nos seguintes temas: Gestão 

Hospitalar, Centrais de Abastecimento Farmacêutico e os Modelos de Avaliação de 

Maturidade. 

O terceiro capitulo, roteiro metodológico, apresenta o processo metodológico 

desenvolvido para a formatação do modelo de avaliação proposto e o caminho 

bibliográfico; dos artigos e documentos embasadores desta pesquisa. 

O quarto capitulo, análise e discussão, apresenta uma análise dos resultados 

obtidos em entrevista presencial junto aos gestores de uma CAF, bem como uma 

discussão destes resultados. A análise e o tratamento dos dados foram realizados 

com o apoio do Google formulários. A avaliação do nível de maturidade foi realizada 

em função do modelo proposto. 

O quinto capitulo, considerações finais, trata da conclusão desta pesquisa e 

propõe uma continuidade para este trabalho, por entendimento dos autores de ser 

uma porta aberta na análise de maturidade para Centrais de Abastecimento 

Farmacêutica. 

As referências bibliográficas, bem como apêndices e anexos produzidos ao 

longo do desenvolvimento deste trabalho são apresentados ao final, encerrando esta 

dissertação. 

 No apêndice 01 apresenta-se: “Atividades de uma CAF, avaliado pelo grupo 

de especialistas. 
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O quadro 11 apresenta: Atividades da CAF. Resultante da revisão por 

especialistas realizada no apêndice 01: “Atividades de uma CAF”, conduzido para 

elaboração de um modelo de avaliação das Centrais de Abastecimento Farmacêutico. 

O apêndice 02: Modelo da Avaliação da Maturidade da Gestão de uma Gestão 

de uma Central de Abastecimento Farmacêutico, tem a finalidade de apresentar 

questões relevantes dos aspectos de maturidade das CAFs e desta forma tornar 

possível avaliar as Centrais de Abastecimento Farmacêutico estudadas nesta 

dissertação. 

O anexo 01: Modelo de Layout de Central de Abastecimento Farmacêutico, 

apresenta ao leitor a diagramação de uma Central de Abastecimento Farmacêutico, 

podendo assim melhor compreender o espaço físico deste setor farmacêutico. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica, foi buscada para melhor compreensão da 

potencialidade do estudo e a validade do seu desenvolvimento para o objetivo 

desejado, através de uma revisão de literatura realizada por artigos pesquisados nas 

bases Scielo e Scopus. Os temas abordados no capítulo tratam de: Revisão da 

Literatura, Gestão Hospitalar, Gestão das Centrais de Abastecimento Farmacêutico e   

de Modelos de Avaliação de Maturidade. 

 
 

2.1      MODELOS DE AVALIAÇÃO DE MATURIDADE 
 

No entendimento de Domingues; Sampaio; Arezes, (2016) , no limiar das 

últimas décadas do século anterior observa-se uma tendência acelerada que muda o 

grau de complexidade dos bens, produtos e serviços. Deste modo é necessário que 

as organizações se reinventem de modo a poder lidar com essas modificações. 

A crescente necessidade de lidar com essa complexidade técnica, 

assistencial e mercadológica, levou as organizações a aplicarem novos métodos, a 

fim de superarem as limitações de métodos tradicionais. Dentre esses métodos 

destacamos a utilização de modelos de avaliação e gestão da maturidade como 

ferramenta capaz de auxiliar os processos organizacionais das 

instituições.(DOMINGUES; SAMPAIO; AREZES, 2016) 

Ainda citando, Domingues; Sampaio; Arezes (2016) um modelo de 

maturidade é composto de níveis sequenciais, que descrevem um caminho esperado. 

E o seu desenvolvimento é tarefa multi-método, mas todos apresentam em relação ao 

seu design características comuns. 

Segundo Storbjerg;Brunoe;Nielsen,(2016), a maturidade está ligada ao 

processo de gestão na qual uma organização alcança patamares superiores , 

progredindo no processo e atingindo um objetivo final. A literatura sinaliza que o 

entendimento predominante é que a maturidade está ligada a capacidade das 

organizações de influenciar, organizar, reorganizar seus processos com a finalidade 

de perenidade e vantagem competitiva. 

Assim sendo os gestores entendem ser necessário atender às questões de 

competitividade e perenidade através da busca de selos de qualidade, padronização 

de processos e um caminhar constante pela excelência em gestão. Desta forma, a 
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proposta de utilização de modelos de maturidade na gestão vai ao encontro de 

melhorar e ampliar este nível de competitividade e perenidade. (OLIVEIRA, 2015) 
 

Modelos de maturidade são ferramentas utilizadas para medir o nível de 

maturidade de processos e ou instituições e ajudar a promover ações adequadas no 

processo decisório de modo a elevar o nível de maturidade da instituição. As áreas de 

aplicação incluem todas as áreas do conhecimento, há existência de diversos modelos 

relatados na literatura cientifica e não-cientifica, mas o ato de desenvolver tais 

modelos, em sua maior parte, são inexplorado.(KOHLEGGER; MAIER; THALMANN, 

2009). 

A modelagem de maturidade é um conceito utilizado em diversos domínios, 

dentre estes domínios o mais conhecido é a engenharia de software, podemos citar 

por exemplo a teoria de Nolan. (NOLAN, 1973), a Capability Maturity Model (CMMI, 

http: // www .sei.cmu.edu / CMMI /) ou o modelo Determinação Melhoria de Processo 

de Software e Capability. (KOHLEGGER; MAIER; THALMANN, 2009). 

Segundo, Greenberg, et al. (1974) há existência de diferentes modelos de 

maturidade abrangendo os sistemas de informação e ciência da computação reflete a 

variedade e o amplo uso dos modelos de maturidade disponíveis na literatura, 

entretanto existem uma quantidade relevante de modelos de maturidade em outras 

ciências, a citar: biologia, sociologia entre outras. 

Kohlegger; Maier; Thalmann. (2009), observou que os modelos de maturidade 

diferem entre si nas suas características, mas também foram encontradas muitas 

semelhanças entre eles. Estas semelhanças explicam-se devido aos autores destes 

modelos construírem uns sobre os outros – modelos propostos elaborados a partir de 

seus antecessores em alguns casos sem nem avaliar a adequação das suas decisões 

de design. Desta forma   o conceito de modelagem de maturidade deva ser refletido e 

permanentemente reavaliado. 

É fundamental para o exercício da gestão um planejamento adequado e 

estrategicamente inserido no contexto global, devido à rapidez de mudança de cenário 

e à necessidade de adaptação a esta nova situação que se apresenta. Este novo 

contexto é suficiente para justificar a aplicabilidade de modelos de maturidade afim de 

poderemos manter o planejamento e pensar a realidade e a adaptação aos processos 

de mudanças que venham a ser apresentar.(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

O processo de globalização e as constantes mudanças no ambiente dos 

negócios, impulsionam para o redesenho nos processos de armazenagem e controle 
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de estoques nas CAFs. (BERTOLINI et al., 2015). No entendimento de Mohanty e 

Deshmukh (2000), Business Process Reengineering (BPR) é um modelo capaz de 

facilitar o processo de mudanças organizacionais criando uma estrutura evolutiva. O 

BPR apresenta uma filosofia focada no processo de uma abordagem inovadora na 

gestão de mudanças organizacionais. 

A logística de abastecimento farmacêutica é um sistema complexo, devido ao 

elevado número de itens envolvidos no processo de abastecimento, à diversidade de 

fabricantes destes itens e a diversas clinicas e usuários finais aos quais se destinam 

os materiais e medicamentos estocados em uma CAF. Desenvolver métodos eficazes 

e eficientes capazes de atender  às diversas características que conformam essa 

complexidade é um desafio que deve ser enfrentado e vencido para que a prestação 

de serviços de saúde seja melhorada e a redução de desperdício e custos seja 

alcançada. (BERTOLINI et al., 2015). 

Segundo, Roberta Pinna; Carrus; Marras (2006), o processo logístico da 

gestão de Centrais de Abastecimento Farmacêutico é  uma parte do Supply Chain 

Management (SCM)  responsável pela implementação e controle eficaz do fluxo de 

mercadorias, serviços e informações desde o ponto de origem ao ponto final de 

consumo. Tendo o objetivo de disponibilizar o produto certo, na hora certa, para o 

paciente certo. A logística adequadamente implementada ao processo de gestão 

agregará valor ao processo, 

A gestão das CAF’s não pode distanciar-se de um treinamento continuo com 

expectativas claras e definidas, tendo um apoio informatizado para coleta de dados 

afins e suprir as necessidades em quantidade e qualidade em tempo necessário para 

o atendimento do cliente final. 

Gestores farmacêuticos têm entre as suas atividades um papel crucial que é 

o da aquisição de produtos de boa qualidade e o atendimento sem atraso, pois tal 

atraso pode custar uma vida (ou mais). Outra atividade igualmente importante é a 

elaboração e gestão de inventários confiáveis disponibilizando assim informações dos 

consumíveis médicos a tempo de eliminar perdas de vidas. (ROBERTA PINNA; 

CARRUS; MARRAS, 2006) 

Apesar da existência de evidências documentadas que indicam vantagem 

competitiva, a redução de custos e a redução do desperdício como resultantes de um 

gerenciamento competente da cadeia de suprimentos, é notado que o setor hospitalar 

se posiciona ainda lentamente na adoção de práticas gerenciais voltadas para a 
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melhoria na cadeia de suprimentos, retardando a utilização de práticas pacificadas 

neste processo de gestão. (BALAJI et al., 2010). 

 

Os desafios são muitos: 

 Procura em termos de tipos e quantidade de produto necessária para 
procedimentos podem ser altamente imprevisíveis, devido à 
diversidade de características do paciente 

 Controle de estoque pode ser difícil devido à urgência de 
procedimentos médicos 

 Questões de validade do produto e rastreamento causados por uma 
falta de responsabilização por produtos geridos sob um processo de 
remessa (BALAJI et al., 2010). 

 

Dados coletados por Chow e Heaver (1994) concluem que 46% do orçamento 

operacional de um hospital está englobado pela logística, sendo 27% em custos com 

suprimentos, 4% despendido pelas clinicas em tarefas relacionadas a logística e 15% 

para os funcionários com as funções de logística; gestão de material, nutrição e 

lavanderia. 

Encontra-se na literatura atual diversas teorias e modelos de Supply Chain 

Management (SCM), que aponta para o sucesso de sua utilização e aplicação dos 

princípios de SCM na cadeia de fornecimento ligada aos cuidados de saúde. Pode-se 

citar como casos de  sucesso a utilização de novas tecnologias de Auto-ID ( captura 

automática de dados), e citar a identificação por radiofrequência (BERTOLINI et al., 

2015), utilizado para rastreabilidade dos medicamentos, sendo assim possível 

controlar a visibilidade e a segurança da cadeia de abastecimento farmacêutico  (KOH  

et  al., 2003). 

Sabe-se que o gerenciamento da cadeia de abastecimento hospitalar tem 

uma reconhecida importância, mas o segmento hospitalar ainda caminha em passos 

curtos na obtenção e administração destes recursos. 

A utilização dessas tecnologias de SCM nos remete a vantagem em cenários 

organizacionais complexos, tais como a redução no tempo despendido em separação 

e distribuição de medicamentos, otimização na realização de inventários. Outro fator 

importante é a utilização de um único centro de distribuição levando a redução de 

pessoal bem como promover maior segurança na elaboração de mecanismos de 

compras e distribuição as diversas clinicas. 

 Também a criação de um sistema informatizado permitiria acesso as 

informações de maneira segura e a realização de inventários otimizados, bem como 
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maior segurança na emissão de relatórios gerenciais, dificultando a ruptura do 

estoque e melhorando a disponibilidade do produto. (BERTOLINI et al., 2015). 

Devido às complexidades existentes na cadeia de fornecimento farmacêutico 

é necessário manter o foco no processos intra-organizacionais e inter-organizacionais, 

bem como estar atento às questões referentes aos processos de gestão do 

fornecimento. 

 Amadurecer uma organização significa promover a  mudança na gestão de 

conhecimento, nos processos formais, distribuição, compreensão e legitimidade. 

(KOHLEGGER; MAIER; THALMANN, 2009) 

No entendimento de Vezzetti; Violante; e Marcolin, (2014) as organizações 

atuantes em mercados dinâmicos devam estar atentas ao gerenciamento do Ciclo de 

Vida do Produto (PLM), devendo a este produzir efeitos de melhoria na tomada de 

decisões e redução de custos, sendo capaz de aproveitar as eficiências e eficácias 

advindas do mercado e da colaboração de terceiros. Observa-se que diversos 

profissionais desenvolveram diferentes modelos de maturidade tendo em seus 

escopos a medição e descrição dos aspectos da PLM “maturidade”, os quais permitem 

a avaliação e posicionamento das instituições. Entretanto é difícil a escolha apropriada 

de um modelo de maturidade PLM apropriado, pela diversidade de atributos 

existentes, desta forma é fato que a avaliação por especialista da área a ser 

implantada tais modelos devam manifestar-se para que tal modelo de maturidade seja 

da melhor forma aplicável a instituição. 

Para que a instituição entenda   em que nível e como realizará a implantação 

do PLM dependerá da experiência e do ponto e vista do entendimento de sua 

gerência. O processo de implantação não observa um tempo definido, ele é variante 

em função do tamanho da instituição e a abordagem para o projeto escolhido. 

(VEZZETTI; VIOLANTE; MARCOLIN, 2014) 

No entendimento de Moreno et al., (2015), a aplicação de modelos de 

maturidade organizacional são modelos capazes de identificar melhorias possíveis 

nos processos observados, encontrar, propor e implementar soluções, 

Brasil (2006a), no seu entendimento apresenta o Auto-Avaliação para 

Planejamento em Assistência Farmacêutica (IAPAF) como um modelo que pode ser 

utilizado para avaliação das atividades de uma Central de Abastecimento 

Farmacêutico, tendo em seu escopo protocolos que atendem aos seguintes objetivos: 
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• permitir visualização, por parte da gerência, de seu desempenho em 

relação às dimensões da maturidade; 

• identificar direções e estratégias de aperfeiçoamento, tendo em vista a sua 

sustentabilidade; 

• estabelecer prioridades para o esforço da instituição; 

• criar ambiente de trabalho em equipe, onde as metas comuns são 

acordadas e as contribuições são legitimadas pelo grupo. 

 

O objetivo final do   IAPAF é garantir o medicamento de qualidade para a 

instituição e sobretudo para o paciente, bem como promover o uso racional amparado 

pelos princípios do SUS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). O IAPAF analisa as 

instituições hospitalares, e nelas, as Centrais de Abastecimento Farmacêutico em três 

níveis de maturidade, sendo este o critério utilizado para a elaboração do: Modelo da 

Avaliação da Central de Abastecimento Farmacêutico, conforme apêndice 02.  

Não é o passar do tempo fator determinante para que a maturidade do 

processo seja atingida. A maturidade processual tem sua percepção à medida que a 

instituição apresenta progressos para melhorar continuamente a sua capacidade seja 

em qualquer área. Dessa forma cada organização tem o seu timing, ou seja, 

amadurece em tempo  diferente.(RENDON, 2016) 

Aos mesmo tempo em que os modelos de maturidade são utilizados no 

benchmarking de práticas e processo, podem também serem desenvolvidos para 

avaliar as organizações nos processos de contratação. Os resultados da avaliação de 

maturidade na perspectiva de processos de gerenciamento estão intimamente ligados 

a: força de processo, resultados, gerenciamento, integração e medição dos 

processos. O mercado internacional também avalia de forma positiva e comparativa a 

evolução da maturidade dos processos de contratação pública, valorizando que as 

evoluções da maturidade garantam a integridade, responsabilidade e transparência 

na contratação.(RENDON, 2016). 

Segundo Berssaneti; Carvalho; Musct, (2015), a utilização de um conjunto de 

ferramentas para  gerenciar projetos promove melhorias nas habilidades dos gestores  

envolvidos no processo, sua habilidade de planejar, implantar e gerenciar atividades 

alinhadas com a organização são fatores determinantes de uma boa gestão 

organizacional.  
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O gerenciamento do conhecimento tácito será formador de um conhecimento 

explícito de uma organização à medida que tal conhecimento possa ser descrito 

através de processos, descrição de cargos, rotinas e roteiros operacionais. 

No entendimento de Kerzne,(2001) a evolução da maturidade de uma 

organização é a capacidade desta empresa no gerenciamento de projetos e a sua 

expertise em concluir com eficiência esses mesmos projetos. Já Dinsmore, (1998) tem 

o entendimento que a maturidade de uma organização na gestão de projetos está 

ligada a natureza do negócio e não com o tempo. Kwak; Ibbs, (2000) tem como 

entendimento que a maturidade do gerenciamento de projetos está ancorada na 

utilização de ferramentas e mecanismos específicos no gerenciamento destes 

projetos. 

Kwak; Ibbs, (2000), propõem que os modelos de maturidade têm por objetivo 

ser um ponto de referência e ou padrão de desenvolvimento de uma instituição, desta 

forma tais modelos norteiam as organizações na utilização das melhores práticas, 

proporcionando mecanismos competitivos, posicionando-as em patamares de 

maturidade desejáveis. 

 Kwak; Ibbs, (2002), continuam esclarecendo que maturidade gerencial está 

ligada ao nível de sofisticação das práticas e processos existentes em uma gestão de 

projetos. 

Segundo Lukosevicius e Filho (2008), atualmente as instituições sofrem 

enormes pressões no cenário externo,  tendo como aliado a este processo um 

contexto repleto de incertezas e mutações. No cenário interno, essas instituições, 

sofrem um intenso processo de escassez de recursos, este inversamente proporcional 

a necessidade de estratégias gerenciais cada vez mais necessárias. Sendo assim 

uma alternativa para suplantar tais obstáculos é um gerenciamento de projeto eficaz. 

Diante do cenário exposto é mister a utilização de modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos, bem como em processos (MMGP), no sentido de buscar 

o desenvolvimento institucional comparando as práticas atuais com as melhores 

práticas existentes, revelando-se as forças e fraquezas organizacionais. Desta forma 

as instituições caminham na junção de esforços para melhoramento através de planos 

de evolução gerencial. Entende-se que a utilização de modelos de maturidade 

associada a melhoria no desempenho de projetos tende a colocar a instituição em um 

nível de desenvolvimento desejável a organização. (LUKOSEVICIUS; FILHO, 2008). 
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Atualmente as práticas e técnicas utilizadas no gerenciamento de projetos e 

utilização de modelos de maturidade trazem qualidade gerencial e competências 

necessárias ao processo de gestão das organizações. (ANDERSEN & JESSEN, 2003; 

CARVALHO ET AL, 2005) 

Cleland e Ireland, (2002), tem o entendimento que tal processo pode ser 

revisto periodicamente, objetivando a medição evolutiva da organização. Desta forma 

obtém-se o posicionamento presente da instituição e um guia do seu aprimoramento. 

Entretanto, para a avaliação dessa evolução é necessário um padrão comparativo, 

um modelo de maturidade evolutivo. 

Lukosevicius e Filho. (2008), relatam que modelos de maturidade tendem a 

comparar as práticas organizacionais observadas com as melhores práticas propostas 

pelo modelo. Entretanto durante esse processo comparativo há uma fragilidade 

sinalizada que é a limitação em alguns casos para representar a realidade.  

A utilização de MMGP pode ocorrer no nível de setor, no departamento ou em 

toda organização. Desta forma um setor pode estar em um nível de maturidade 

superior ao outro, por realizar melhores práticas gerenciais. 

No entendimento de Prado (2008), utilizando-se MMGP, a instituição é 

avaliada sob seis dimensões de maturidade:  

1. Conhecimento de gerenciamento → Dimensão que contém os 
conhecimentos de gestão de projetos e os conhecimentos de outras 
práticas de gerenciamento utilizadas pela organização. Esses 
conhecimentos devem ser difundidos, em níveis que variam de acordo com 
a necessidade, por todos os setores envolvidos com projetos.  
 
2. Uso prático de metodologia → Metodologia de gerenciamento de projetos 
é um guia para garantir a correta aplicação de técnicas e ferramentas. Deve 
existir, preferencialmente, uma metodologia única com pequenas 
adaptações para cada setor.  
 
3. Informatização → Desenvolvimento de um sistema para informatizar os 
diversos aspectos da metodologia de gerenciamento de projetos.  
 
4. Estrutura organizacional → Devido ao envolvimento de diferentes setores 
da organização com os projetos, deve-se necessariamente adequar a 
estrutura organizacional da empresa para minimização de conflitos e 
maximização de resultados.  
 
5. Relacionamentos humanos → O trabalho é executado por pessoas. 
Sendo assim, a motivação da equipe é fundamental para o bom andamento 
do projeto do mesmo modo que conflitos negativos podem acabar 
prejudicando o seu desenvolvimento. Logo, aspectos dos relacionamentos 
humanos, sejam eles positivos ou negativos, afetam todos os envolvidos no 
projeto e devem ser gerenciados.  
 
6. Alinhamento com os negócios da organização → É de suma importância 
que os projetos e os negócios da empresa estejam sempre alinhados.  
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Para definição do estágio em que uma organização se encontra Prado (2008) 

definiu classificar a maturidade da instituição em 05 níveis, a saber: 

Nível 1 – Inicial →. Não existe um esforço coordenado para implantação 
de um sistema padronizado de gerenciamento de projetos. Não há 
controle sobre os diversos projetos da empresa que são executados de 
forma isolada por meio de iniciativas individuais de cada setor. As 
principais consequências do nível 1 sobre os projetos são: não 
cumprimento de prazos e custos previstos, alterações de escopo durante 
o projeto, não atendimento dos indicadores de eficiência e insatisfação do 
cliente.  
Nível 2 – Conhecido →. Há um reconhecimento inicial da necessidade de 
planejamento e controle dos projetos. Podem ocorrer iniciativas isoladas 
de padronização de procedimentos e nota-se alguma melhoria, porém seu 
uso é restrito. Apesar de mais bem-sucedida que o nível anterior, a 
organização ainda sofre com os mesmos problemas, porém em menor 
escala.  
Nível 3 – Padronizado →. Existe um modelo padronizado de 
procedimentos e o mesmo é difundido e utilizado em todos os projetos. 
Implementa-se, em busca do alinhamento estratégico, uma estrutura 
organizacional adequada para a empresa e um maior comprometimento 
dos principais envolvidos é incentivado. As competências dos gerentes de 
projetos estão em processo de evolução. No nível 3, é possível reconhecer 
uma clara melhoria nos índices de sucesso e satisfação dos clientes.  
Nível 4 – Gerenciado → Maior consolidação de todo processo 
apresentado no nível 3. Acessibilidade às melhores práticas através de 
um banco de dados de projetos executados e o ciclo de melhoria contínua 
é aplicado sempre que uma deficiência é percebida. A organização 
reconhece os benefícios do novo modelo e, com o aumento dos índices 
de sucesso, o clima é otimista e anseia-se por novos desafios.  
Nível 5 – Otimizado →. Com grande quantidade de conhecimento 
adquirido através da experiência, o nível de sucesso é próximo a 100%. 
Uma vez alcançada a excelência no gerenciamento de projetos em todas 
as suas dimensões, a organização passa a ser vista como referência 
(benchmark) por outras empresas. 

 

Ao longo do processo evolutivo da empresa é possível identificar que as 

dimensões de maturidade atingem avanços a cada nível de maturidade alcançado 

pela organização, este avanço é denominado de cultura organizacional dependente 

direto de quão competente a instituição se apresenta em cada nível de maturidade.  

O quadro 01 associa as dimensões de maturidade com os níveis de maturidade 

(PRADO, 2008):
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Nível  
 
Dimensão  

1. Inicial  2. Conhecido  3. Padronizado  4.Gerenciado  5. Otimizado  

Conhecimentos Dispersos Básicos Básicos Avançados Avançados 

Metodologia Não há 
Tentativas 

isoladas 

Implantada e 

padronizada 
Estabilizada Otimizada 

Informatização 
Tentativa

s isoladas 

Tentativas 

isoladas 
Implantada Estabilizada Otimizada 

Estrutura 

Organizacional 
Não há Não há Implantada Estabilizada Otimizada 

Relacionamentos 

humanos 

Boa 

vontade 
Algum avanço Algum avanço Algum avanço Maduros 

Alinhamento com 

estratégia 
Não há Não há Iniciado Alinhado Alinhado 

Quadro 01 – Relação dos níveis de maturidade com as dimensões da maturidade 
Fonte: Prado (2008) 

 

 

Brasil (2006a), entende a necessidade de agregar valor aos serviços de 

saúde, e entre eles pode-se citar: adquirir, armazenar e distribuir medicamentos como 

fatores determinantes para uma qualificação do processo gerencial das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico. Entende-se que um avanço nas dimensões da 

maturidade organizacional adequaria as CAFs no contexto globalizado.  

Dentre os possíveis modelos entendemos que a utilização de um modelo 

validado pelo Brasil (2006a) é capaz de refletir e o alinhamento com as estratégias 

gerenciais a instituição. Tal modelo tem o propósito de dar suporte a estas instituições 

a medida que: 

• avalie o estágio em que se encontra, com relação a um grupo.  
• identifique modificações que, se implementadas, permitirão avanço; 
• defina um conjunto de ações para implementar essas modificações. 

 

Atualmente qualquer que seja o porte da organização, e também, qualquer 

que seja o setor da instituição, observa-se grandes avanços em qualidade, redução 

de custos, reformulação de processos internos e ou externos. Desta forma o BPM 

CBOK (2013) nos traz o entendimento que o gerenciamento por processos de negócio 

ou Business Process Management (BPM), vem agregar e atender às necessidades 

da gestão mapeadas por processos, com foco na melhoria destes, e que estejam 

alinhados com a cadeia de valor da organização. 
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É fato que para o processo ser fator diferencial intra institucionalmente e entre 

instituições, é necessário um esforço coletivo de auto avaliação e uma busca por 

resultados desejados e identificação dos possíveis progressos, planejando ações de 

implantação e de avaliação constante da instituição como um todo, ou no caso 

especifico, avaliação continuada da CAF.  

 

 

2.2.   GESTÃO FARMACÊUTICA 

Atualmente a gestão hospitalar tem sido posicionada de forma que o seu 

estudo   torna-se relevante na área administrativa. Dada, a grande complexidade 

dessas organizações, a gestão hospitalar tem  contribuído para que a administração 

busque técnicas inovadoras que permitam uma gestão eficiente e segura, visto que o 

produto / serviço  oferecido cuida de um bem   intangível, a vida humana, não sendo 

possível efetuar trocas ou substituições (SOUSA, 2011). 

 

“ Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 
finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-
se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma 
pessoa.  Uma grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou 
o corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola são todos exemplos de 
organizações. (Maximiano, 1992) 

 

Segundo Santos; Leal; Silva, (2013) é fundamental que os hospitais devido a 

sua complexidade, e o avanço da globalização apontem para uma gestão eficiente e 

eficaz ,   obtendo dessa forma  vantagem competitiva no atual cenário nacional, ao 

mesmo tempo. Adquirindo sustentabilidade empresarial e capacidade de atendimento 

aos diversos processos da gestão hospitalar. 

 Umas das chaves para uma operação gerencial de sucesso em ambiente 

hospitalar é o desempenho de suas CAFs. Sabe-se que os medicamentos 

representam parcela significante das despesas hospitalares. Sendo a farmácia 

hospitalar a responsável pela administração destes, esta exerce papel fundamental 

para que o sistema seja eficaz e eficiente, contribuindo desta forma para uma gestão 

focada na competitividade operacional e sustentabilidade organizacional. (BARNUM 

et al., 2011). 
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No entendimento de Cleven et al. (2014), o complexo hospitalar é composto 

de vários obstáculos à gestão eficiente e na implantação de processos gerenciais a 

organização deverá contemplar às áreas de: estratégia processos e sistemas 

concomitantemente. Os autores reforçam o entendimento que focar em uma única 

área não é favorável gerencialmente. 

No entendimento de Andreoli e Dias (2015), o setor público tem como 

premissa reduzir seus problemas de abastecimento à insuficiência de recursos 

financeiros. Observa-se que os desperdícios e a má utilização de recursos de gestão, 

bem como falta de planejamento logístico destas organizações são fatores relevantes 

neste processo. 

Seja qual for o tipo de gestão utilizada pela administração do hospital é vital 

para a organização que seus resultados financeiros sejam alinhados com o processo 

de sustentabilidade empresarial, bem como atender as expectativas dos usuários. 

(PONTES et al., 2008). 

A complexidade do ambiente hospitalar, bem como as suas atividades de alto 

risco obrigam aos gestores a realizarem medições constantes de qualidade, visando 

uma administração segura e eficaz, sempre voltada a eficiência e ao atendimento do 

cliente de forma segura e rápida. Dessa forma é necessário que processos de 

avaliação e a busca pela qualidade sejam objetivos incorporados ao ambiente 

organizacional. (BITTAR, 2004). 

Incorporar novos conhecimentos e técnicas na comunidade hospitalar requer 

controle e um processo de avaliação constante através de indicadores de 

produtividade e inovação. (BITTAR,2004). 

Segundo Mondragon, Lalwani e Mondragon (2011), atualmente os 

consumidores tem a expectativa de receber serviços responsivos, informação e 

produtos confiáveis. Dessa forma, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é 

desafiador, podendo também ser uma potencial fonte de vantagem competitiva. 

Fica claro que o gerenciamento da cadeia de abastecimento hospitalar é fator 

primordial nesse, no entanto, a administração da cadeia de suprimentos costuma 

sofrer variações operacionais devido a sua complexidade, que em várias 

oportunidades são difíceis de resolução. Dessa forma a  adoção de práticas na gestão  

da cadeia de suprimentos tende a minimizar essas dificuldades, gerando praticas 

capazes de reduzir o desperdício, melhorar a qualidade da assistência ao paciente e 
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aumentando a eficiência e eficácia operacional (MONDRAGON; LALWANI; 

MONDRAGON, 2011).  

Segundo, Böhme et al.,(2016) são raros os estudos focados em serviços de 

saúde, sendo mais comum os pesquisadores apresentarem estudos com foco em 

operações  fabris. Fahmy Salama et al., (2009), indicam a não pacificação em torno 

de um único processo capaz de avaliar a cadeia de suprimentos. Os estudos 

disponibilizados indicam para a competitividade , desempenho operacional e 

sustentabilidade, com precariedade de referencias voltada ao setor saúde. Isso tende 

a dificultar intervenções de fluxo de valor eficazes para a adoção de melhores práticas. 

Ocorre também que em alguns casos não é possível inserir valores sobre 

maturidade de forma mais ampla sobre o sistema.(BÖHME et al., 2016). 

Desenvolver uma métrica objetiva e compatível com foco no desempenho da 

cadeia de abastecimento é tarefa deveras complexa devido à variedade de 

suprimentos existentes nas operações hospitalares, além da sua imprevisibilidade de 

consumo e aplicabilidade.  

Dessa forma, a rede de abastecimento dá origem à processos decisórios   que 

nem sempre estão  em conformidade com os objetivos organizacionais, terminando 

por não agregar valor competitivo à rede de abastecimento.(PERSSON, 1995). Deve-

se buscar  que as organizações   gerenciem e controlem seus ativos e seus processos 

de incertezas de modo que possam  agregar valor para os seus clientes e sua 

organização de forma eficiente e eficaz. (TOWILL, 2006). 

Em momentos em que os custo hospitalares estão atingindo valores acima 

dos indicadores de inflação de outros segmentos da economia, a adoção de 

metodologias como o  benchmarking se revela uma técnica capaz de medir a 

eficácia/eficiência dos serviços de saúde e seus resultados, permitindo comparação e 

aprendizagem.(MONSEN et al., 2012). 

No entendimento de Diniz (2013) a relação de fornecedores com instituições 

públicas devam ser mensuradas e monitoradas, através da instrumentação de suas 

organizações. Desta forma é possível tomada de decisão favorável aos benefícios da 

instituição e correção dos respectivos erros. 

Bertolini et al., (2015), entende que a existência de métodos para processar 

uma análise e um redesenho num processo tipicamente de engenharia pode ser 

perfeitamente aplicável aos processos de gestão de medicamentos, visando a 

identificação das deficiências e consequentemente melhorando a sua eficiência. 
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Segundo Ministério da Saúde (2006), o Modelo de Auto-Avaliação para 

Planejamento em Assistência Farmacêutica (IAPAF) é fator de avanço gerencial, mas 

alguns critérios devam ser atendidos , entre eles: 

• ter uma coordenação que compreenda o processo de auto-avaliação e 

incentive a proposição de ações, de forma consensual, com o 

compromisso dos gestores com poder de decisão; 

• estar pronta para reconhecer que, apesar de certos fatores restritivos, 

existem ações que podem implementar para melhorar seu desempenho. 

 

Dentre os objetivos do IAPAF podemos citar seu foco em permitir que grupos 

institucionais obtenham ganho de valor nos processos gerencias. O IAPAF favorece 

a estrutura e deve ser utilizado como ponto de partida para uma discussão continuada. 

 

 

2.3.   CENTRAIS DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 

 

 

A Central de Abastecimento Farmacêutico é uma área restrita, destinada a 

receber, armazenar e dispensar materiais e medicamentos para uso nas atividades 

ambulatoriais e internações ocorridas no   Hospital, 24 horas por dia todos os dias da 

semana. 

 

A CAF deve contar com uma estrutura física que atenda às necessidades de 

fluxo inerentes a este serviço, ou seja, espaço condizente para o perfeito 

recebimento, armazenamento e expedição dos medicamentos e insumos de 

acordo com as legislações sanitárias pertinentes. 

O layout da CAF deve contemplar a disposição e a forma de organização do 

espaço físico, dos equipamentos, mobiliários e materiais, que possibilite um 

fluxo adequado e permita a utilização eficiente do espaço físico. Essas 

considerações proporcionam um melhor aproveitamento da área disponível, 

agilizando a execução das atividades e melhorando as condições de trabalho 

no local. O anexo 1 apresenta um modelo de layout de CAF. 

Os locais para a guarda de medicamentos de controle especial devem ser 

segregados dos demais produtos, em salas específicas, de acordo com a 

legislação vigente. Os medicamentos termolábeis também merecem especial 

atenção, devendo ser armazenados de acordo com as especificações 

técnicas requeridas, normalmente descritas pelos fabricantes. 
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A CAF deve estar bem localizada, a fim de facilitar o acesso dos fornecedores 

e a distribuição dos medicamentos e insumos para as Unidades de .Saúde. 

(CRF - SP, 2010) 

 

A chave do desempenho logístico de um hospital está centrada na gestão de 

sua Central de Abastecimento Farmacêutico. Se o sistema não for eficaz a qualidade 

da assistência não atenderá à expectativa e as necessidades dos pacientes e, se o 

sistema não for eficiente, os custos hospitalares serão desnecessariamente 

altos.(BARNUM et al., 2011) 

A gestão de Centrais de Abastecimento Farmacêutico tem um papel relevante 

na administração hospitalar, sendo um dos mais importantes desafios de um hospital 

a gestão de seus estoques. Uma das abordagens efetivas para o gerenciamento 

desse desafio   é definir uma clara política que determine as diretrizes e as ações 

referentes a “como e quando” as ordens de serviços devem ser colocadas. As 

incertezas na demanda, os atrasos nas entregas, a não observância dos pontos de 

ressuprimento, a não solicitação de compras no prazo adequado, dentre outros fatores 

pode ocasionar e frequentemente ocasiona, a falta de medicamentos e suprimentos 

hospitalares e dessa forma, a vida dos pacientes corre grandes riscos, reais e 

desnecessários. Torna-se necessário então o desenvolvimento de políticas de gestão 

de estoque capazes de mitigar e resolver estes tipos de constrangimentos. (JURADO 

et al., 2016) 

A partir do   trabalho executado nas Centrais de Abastecimento Farmacêutico, 

podemos exercer um controle eficaz e eficiente no giro de estoque, consumo médio 

dos medicamentos e estoque mínimos, para a realização de uma distribuição que 

atenderá as necessidades hospitalares. (NETO; FILHO, 1998) 

Sendo as CAFs responsáveis pelo armazenamento e abastecimento 

farmacêutico hospitalar, deve-se estar atento a sua importância no contexto gerencial 

desta unidade, visto serem os alicerces na sustentação de uma armazenagem 

adequada, focada em distribuição de medicamentos que vai ao encontro das boas 

práticas de armazenagem, distribuição. (SEGUNDO, 2008) 

Marin (2003), entende que o processo de armazenamento, bem como de 

distribuição são etapas importantes no ciclo de Assistência Farmacêutica, figura 01, 

desta forma ambas têm como sua finalidade assegurar: a qualidade e as condições 

de armazenamento dos medicamentos e manter o controle eficaz do estoque, desta 
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forma disponibiliza os medicamentos em quantidade e qualidade necessária ao 

atendimento do usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 01 – Ciclo da Assistência Farmacêutica 
Fonte: Adaptado de Marin (2003) 

 

Segundo WHO (2002) a seleção de medicamentos deverá ser realizada por 

uma Comissão de Farmácia Terapêutica, de abrangência multiprofissional, que 

deverá utilizar critérios explícitos que contemplem eficácia, segurança, qualidade, 

custo e custo–efetividade. 

No entendimento de Marin et al. (2003) o processo de seleção de 

medicamento é o cerne do Ciclo de Assistência Farmacêutica. A seleção de 

medicamento é o Kick Off do sistema de abastecimento e um passo para a 

racionalização do uso de medicamentos. (BRASIL, 1999) 

Seguindo o ciclo de assistência farmacêutica, teremos a seguir os processos 

de programação a e aquisição, onde definiremos o quantitativo a ser adquirido tendo 

como premissa básica evitar a quebra de estoque da Instituição. Tal etapa é 

considerada como um processo administrativo visando atender ás necessidades e 

demandas das unidades de saúde. (MARIN et al., 2003) 
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O processo de armazenamento   tem como finalidade assegurar   e manter a 

qualidade dos medicamentos através das boas práticas de armazenamento, com um 

controle de estoque eficaz, garantindo assim uma disponibilidade de medicamento 

aos usuários. (MARIN et al., 2003). 

Freitas (2013) tem como entendimento que a distribuição do medicamento 

objetiva a disponibilidade deste em unidades hospitalares próxima ao usuário final, o 

paciente, tanto em quantidade, como também no tempo oportuno. 

Sair do estágio mais elementar de gerenciamento em direção à excelência é 

um compromisso para os gestores de uma CAF. Melhorar o sistema gerencial 

buscando um comprometimento dos profissionais e do seu trabalho contribuirá para a 

elevação da qualidade dos serviços e da segurança ao trabalho realizado pela CAF.  

As Centrais de Abastecimento Farmacêutico necessitam buscar a melhoria 

constante das suas atividades técnico-assistenciais tendo com meta atingir 

especificações técnicas e um nível de serviço de classe mundial. 
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3. METODOLOGIA   

 

Neste capitulo são apresentados aspectos metodológicos da pesquisa, bem 

como a sequência bibliométrica dos motores de busca desta pesquisa.  

 

3.1. ROTEIRO METODOLÓGICO 
 

O roteiro metodológico para elaboração do modelo proposto, encontra-se 

exemplificado na figura 03, onde observa-se o seguinte caminho para realização da 

pesquisa: inicia-se com a revisão da literatura e paralelamente o estudo de modelos 

de maturidade. A revisão da literatura serve como base para elaboração da primeira 

versão da lista com os processos da CAF e também é base para elaboração do 

modelo de avaliação, concomitantemente com o estudo dos modelos de 

maturidade. 

Na revisão da literatura foram utilizados artigos provenientes da pesquisa 

bibliométrica nas bases da Scopus, Scielo e a utilização de teses e dissertações 

proveniente do portal da CAPES. Dessa forma foi dado corpo ao projeto de 

elaboração do modelo.  

A partir da aplicação do questionário e da tabulação dos resultados obtidos 

na amostragem, o autor analisa e observa a relevância das atividades referenciadas 

pelos especialistas, para formulação da etapa seguinte. 

Para configuração do questionário foi realizado um pré-teste com especialista 

da área farmacêutica, escolhido aleatoriamente. Posteriormente após análise das 

críticas e sugestões, o questionário de pesquisa foi aplicado aos gestores, 

especialistas, das Centrais de Abastecimento Farmacêutico elegíveis no escopo da 

pesquisa. 

Durante a leitura dos modelos de maturidade identificou-se informações 

importantes para elaboração do anexo 01 - Atividades realizadas em uma CAF, 

nestes documentos revisados obtêm-se insights sobre indicadores que afetam as 

atividades de uma Central de Abastecimento Farmacêutico, assim sendo,  

desenvolveu-se um questionário aplicado aos gestores das CAF’s, tendo este a 

finalidade de gerar a elaboração da primeira versão da lista com processos 

executados em uma Central de Abastecimento Farmacêutico. 

Junto ao questionário, acompanha carta de apresentação, justificando a 
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necessidade e importância das respostas, bem como, o compromisso de 

confiabilidade e sigilo por parte do pesquisador, das respostas obtidas. 

Após a elaboração da primeira versão da lista com os processos da CAF, 

realizou-se um teste piloto, com especialista da área, tendo como finalidade validar 

a versão e, em seguida submeter, esta, aos profissionais gestores de CAFs.  

Os resultados recolhidos com a aplicação deste questionário foram 

analisados e serviram de base para elaboração do modelo a ser aplicado aos 

gestores das Centrais de Abastecimentos Farmacêutico dos hospitais pertencentes 

à delimitação da pesquisa. 

Em seguida à validação por profissionais gestores de CAF, realiza-se análise 

das respostas e elabora-se à segunda versão dos processos da CAF, estando esta 

segunda versão associada à revisão da literatura e ao estudo dos modelos de 

maturidade responsáveis pela elaboração do modelo de avaliação, para criação da 

primeira versão do modelo de avaliação, também levada para apreciação pelos 

gestores especialistas. 

Os dados coletados na presente pesquisa seguiram o roteiro.  Após o 

tratamento das respostas foi elaborado uma primeira versão do modelo de 

maturidade aplicável às Centrais de Abastecimento Farmacêutico. 

Sendo assim foi criado a primeira versão do projeto piloto do modelo de 

maturidade, este é submetido aos especialistas, gestores das CAF’s, figura 02, para 

a validação e consideração, os resultados deste levantamento junto aos gestores 

revelam conceitos relevantes para a configuração final do modelo. 

Figura 02 – Comparação Especialistas X Gestores CAF’s 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 

Especialistas

•Atuação na área acadêmica, bem como no mercado farmacêutico

•Formação academica: Mestrado e doutorado

•Tempo de atuação: média de 10 qnos

Farmacêutico Gestor de CAF

•Atuação em Farmácia hospitalar e Central de Abastecimento
Farmacêutico

•Formação Acadêmica: Graduação e Mestrado

•Tempo de atuação: superior a 20 anos de mercado

Importante realçar que não ocorreu sobreposição de
especialista e gestores farmacêuticos
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Através de uma triangulação entre os resultados, desenvolve-se um projeto 

final para a criação de um modelo de avaliação da maturidade de uma Central de 

Abastecimento Farmacêutico. O modelo está contemplado através da relevância 

apresentada nas respostas dos especialistas. 

Como ressaltado anteriormente a figura 02 apresenta o caminho 

metodológico para o desenvolvimento do modelo. O desenho do i final atende aos 

autores referenciados no levantamento realizado nas bases de pesquisa já citadas 

acima, bem como as considerações dos especialistas e análise das respostas dos 

mesmos.  

Desta forma o modelo de avaliação tem a sua configuração final formatada. 

Sendo importante ressaltar que todos os indicadores tenham sido atendidos e 

observada a vinculação destes com os construtos e a relação profissional 

estabelecida. 

Por ser uma Central de Abastecimento Farmacêutico um setor responsável 

pela passagem de medicamentos e ou materiais hospitalares necessários ao 

controle, tratamento e recuperação de enfermidades agudas, crônicas e sazonais, 

estas unidades tem um tratamento diferenciado.  

 Dessa forma para a formatação de um projeto de modelagem de maturidade 

é necessário utilizar o conhecimento de especialistas para a sua criação. Por isso a 

metodologia deste projeto passa pela aplicação de questionários e validações pelos 

especialistas da área para que sejam indicados os pontos relevantes e necessários 

para uma avaliação da maturidade dos CAF’s. 

Durante a aplicação do modelo para avaliação da maturidade da gestão das 

Centrais de Abastecimento Farmacêutico, o pesquisador explicou os objetivos da 

pesquisa e esclareceu possíveis dúvidas para o preenchimento do formulário. Os 

gestores responsáveis pelas respostas ao modelo foram previamente treinados para 

responder o modelo. O pesquisador acompanhou o processo de aplicação e 

esclareceu todas as dúvidas que surgiram. Este procedimento realizado significa ato 

de vantagem à pesquisa. (MOURA, 2015). 

Não ocorreu interferência do pesquisador durante a aplicação do questionário, 

apêndice 02, tendo este questionário funcionado como uma auto avaliação do 

processo gerencial das Centrais de Abastecimento Farmacêutico. 

O autor entende que a atual pesquisa serve como base para futuras 

observações por pesquisadores, bem como para o aperfeiçoamento do projeto 
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sugerido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03 – Roteiro para elaboração do modelo 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)  
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3.2. BIBLIOMETRIA 
 

A bibliometria tem como objetivo explicar os elementos utilizados no estudo 

cientifico, apresentando as bases utilizadas para pesquisa de um levantamento de 

artigos correlatos ao tema pesquisado e sua estrutura de   busca, visando o 

direcionamento e análise do referencial teórico para entendimento e busca de 

construtos, abordagens teóricas e metodológicas pertinentes a pesquisa. (VANTI, 

2002). 

Inicialmente foi realizada busca no portal de Periódicos da CAPES / MEC, 

utilizando como bases de pesquisa:  Scopus (Elsevier) e Scielo.org. Posteriormente 

utiliza-se o Banco de teses e dissertações da CAPES. Também se realizou busca 

ativas de documentos oriundos dos artigos lidos e selecionados para referenciar a 

pesquisa. 

Posteriormente foram utilizados, artigos e livros não contemplados nos 

motores de busca do portal de Periódicos CAPES / MEC, para consolidar a 

fundamentação teórica desta dissertação. 

No item fundamentação teórica é realizado uma discussão sobre o tema da 

pesquisa utilizando os documentos obtidos através da busca digital e refinado pela 

leitura dos títulos, resumos e busca de duplicidade, definindo assim o universo de 

documentos utilizados. 

 

A estratégica utilizada para a pesquisa teve os seguintes passos seguidos: 

 Definição dos termos para a realização da busca em base de dados: 

o Capability maturity model 

o Maturity level Assessment in management processes 

o Maturity rating models 

o Gestão de Estoque  

o Modelos de maturidade 

 Seleção de bases e bibliotecas digitais 

o Scopus 

o Scielo 

o Pesquisa de dissertações e teses nas bases: Scopus, Scielo e 

Portal de Teses e Dissertações da CAPES.  
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 Definição de critérios de critérios de inclusão e exclusão dos 

documentos encontrados. 

o Baseados no tema da pesquisa a ser investigada, buscando 

identificar documentos relevantes a problemática a ser 

investigada, utilizou-se preferencialmente artigos, dissertações 

e teses na língua portuguesa e inglesa.  Foram também 

selecionados artigos citados nos documentos contemplados 

pelos motores de buscas através de pesquisa realizada nas 

bibliotecas digitais. 

A partir da pesquisa realizada na base Scopus, em julho de 2016, segundo os 

quadros 02;03; 04. 

 

Capability Maurity Model 

Nível Filtros Resultado 

01 TITLE-ABS-KEY (Capability Maturity Model) 1,920 

02 
TITLE-ABS-KEY (Capability Maturity Model) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, ”ar”) OR LIMIT-
TO (DOCTYPE, ”re”)  

809 

03 
TITLE-ABS-KEY (Capability Maturity Model)) AND (hospital) AND (LIMIT-
O (DOCTYPE, ”ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, ”re”)) 

22 

04 Leitura 8 
Quadro 02 – Pesquisa Scopus, parte 01  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
 

Maturity Level Assessment In Management Processes 

Nível Filtros Resultado 

01 - TITLE-ABS-KEY (Maturity Level Assessment in management processes) 311 

02 
TITLE-ABS-KEY (maturity level assessment in management processes) AND (LIMIT-TO  
(DOCTYPE, ”ar”) OR   LIMIT-TO (DOCTYPE,"re")) 

144 

03 

TITLE-ABS-KEY (Maurity Level Assessment in Management processes) AND (LIMIT-
TO (DOCTYPE, ”ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, ”re”)) AND (LIMIT-
TO (PUBYEAR, 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2014) 
OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2012)) 

68 

04 Leitura 8 
Quadro 03 – Pesquisa Scopus, parte 02  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
 

Maurity Rating Models 

Nivel Filtros Resultado 

 TITLE-ABS-KEY (Maurity Rating Models) 233 

 
TITLE-ABS-KEY (Maurity Rating Models) AND (LIMIT-
TO (DOCTYPE, ”ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, ”re”)) 

258 

 

TITLE-ABS-
KEY (Maurity Rating Models) AND (LIMIT- (DOCTYPE, ”ar”) OR LIMIT-
TO (DOCTYPE, ”re”)) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, ”ECON”) OR LIMIT-
TO (SUBJAREA, ”ENGI”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "BUSI”) OR LIMIT-
TO (SUBJAREA, ”DECI”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, ”ENVI”) OR LIMIT-
TO (SUBJAREA, ”HEAL”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, ”MATE”) OR LIMIT-
TO (SUBJAREA, ”PHAR”)) 

67 

05 Leitura 8 
Quadro 04 – Pesquisa Scopus, parte 03  
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Após análise preliminar dos documentos da base Scopus, a partir da leitura 

dos títulos, resumos e busca por duplicidade, resultando um total de 24 documentos, 

quadro 05. 

PESQUISA SCOPUS 

TITLE-ABS-KEY 
Após leitura dos títulos, resumos e 
retirada dos artigos em duplicidade 

Capability Maturity Model 8 documentos  

Maturity Level Assessment In Management 
Processes 

8 documentos 

  Maturity Rating Models 8 documentos 

TOTAL DE RESULTADO DE DOCUMENTOS 24 
Quadro 05 – Pesquisa Scopus, parte 04 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A partir da pesquisa realizada na base Scielo, em julho de 2016, segundo os 

quadros 06;07. 

 
Gestão de Estoque 

Nível Filtros Resultado 

01 
Expressão: gestão de estoque 

  Filtros aplicados 
56 

02 
 Expressão: gestão de estoque  
Filtros aplicados: (Coleções: Brasil) 

52 

03 

Expressão: gestão de estoque 
Filtros aplicados: (Coleções: Brasil) (Periódico: Gest. Prod.) (Periódico: Prod.) (Periódico: 
Rev. adm. empres.) (Periódico: Transinformação) (Periódico: Rev. Adm. Pública) (Periódico: 
Rev. Bras. Cienc. Farm.) (Periódico: Rev. adm. contemp.) (Periódico: Saúde soc.) 

38 

04 

Expressão: gestão de estoque 
Filtros aplicados: (Coleções: Brasil) (Periódico: Gest. Prod.) (Periódico: Prod.) (Periódico: 
Rev. adm. empres.) (Periódico: Transinformação) (Periódico: Rev. Adm. Pública) (Periódico: 
Rev. Bras. Cienc. Farm.) (Periódico: Rev. adm. contemp.) (Periódico: Saúde soc.) (Idioma: 
Português) (Idioma: Inglês) (Ano de publicação: 2015) (Ano de publicação: 2012) (Ano de 
publicação: 2006) (Ano de publicação: 1995) (Ano de publicação: 2009) (Ano de publicação: 
2008) (Ano de publicação: 2010) (Ano de publicação: 2011) (Ano de publicação: 2014) (Ano 
de publicação: 1963) (Ano de publicação: 1994) (Ano de publicação: 1997) (Ano de 
publicação: 2000) (Ano de publicação: 2001) (Ano de publicação: 2004) (Ano de publicação: 
2007) (Ano de publicação: 2013) 

38 

05 Leitura  12 
Quadro 06 – Pesquisa Scielo, parte 01  
Fonte: Elaborado pelo Autor  
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Modelos de Maturidade 

Nível Filtros Resultado 

01 Expressão: modelos de maturidade  48 

02 

 Expressão: modelos de maturidade 
Filtros aplicados: (Coleções: Brasil) (Coleções: Colômbia) (Coleções: Portugal) (Coleções: 
Argentina) (Periódico: Gest. Prod.) (Periódico: Prod.) (Periódico: Innovar) (Periódico: Alea) 
(Periódico: Estud. Econ.) (Periódico: RAM, Rev. Adm. Mackenzie) (Periódico: RISTI) 
(Periódico: Rev. Adm. (São Paulo)) (Periódico: Rev. Lasallista Investig.) (Periódico: Rev. 
Portuguesa e Brasileira de Gestão) (Periódico: Rev. adm. contemp.) (Periódico: Rev. 
contab. Finanç.) (Periódico: TMStudies) 

22 

03 

Expressão: modelos de maturidade 
Filtros aplicados: (Coleções: Brasil) (Coleções: Colômbia) (Coleções: Portugal) (Coleções: 
Argentina) (Periódico: Gest. Prod.) (Periódico: Prod.) (Periódico: Innovar) (Periódico: Alea) 
(Periódico: Estud. Econ.) (Periódico: RAM, Rev. Adm. Mackenzie) (Periódico: RISTI) 
(Periódico: Rev. Adm. (São Paulo)) (Periódico: Rev. Lasallista Investig.) (Periódico: Rev. 
Portuguesa e Brasileira de Gestão) (Periódico: Rev. adm. contemp.) (Periódico: Rev. contab. 
finanç.) (Periódico: TMStudies) (Idioma: Português) (Idioma: Inglês) (Idioma: Espanhol) (Ano 
de publicação: 2014) (Ano de publicação: 2010) (Ano de publicação: 2011) (Ano de 
publicação: 2008) (Ano de publicação: 2012) (Ano de publicação: 2013) (Ano de publicação: 
2015) (Ano de publicação: 2002) (Ano de publicação: 2005) (Ano de publicação: 2009) 

22 

04 

Expressão: modelos de maturidade 
Filtros aplicados: (Coleções: Brasil) (Coleções: Colômbia) (Coleções: Portugal) (Coleções: 
Argentina) (Periódico: Gest. Prod.) (Periódico: Prod.) (Periódico: Innovar) (Periódico: Alea) 
(Periódico: Estud. Econ.) (Periódico: RAM, Rev. Adm. Mackenzie) (Periódico: RISTI) 
(Periódico: Rev. Adm. (São Paulo)) (Periódico: Rev. Lasallista Investig.) (Periódico: Rev. 
Portuguesa e Brasileira de Gestão) (Periódico: Rev. adm. contemp.) (Periódico: Rev. 
contab. Finanç.) (Periódico: TMStudies) (Idioma: Português) (Idioma: Inglês) (Idioma: 
Espanhol) (Ano de publicação: 2014) (Ano de publicação: 2010) (Ano de publicação: 2011) 
(Ano de publicação: 2008) (Ano de publicação: 2012) (Ano de publicação: 2013) (Ano de 
publicação: 2015) (Ano de publicação: 2002) (Ano de publicação: 2005) (Ano de publicação: 
2009) (SciELO Áreas Temáticas: Engenharias) (SciELO Áreas Temáticas: Ciências Sociais 
Aplicadas) (SciELO Áreas Temáticas: Ciências da Saúde) (SciELO Áreas Temáticas: 
Ciências Humanas) 

21 

05 Leitura 11 
Quadro 07 – Pesquisa Scielo, parte 02  
Fonte: Elaborado pelo Autor  

 
 

Após análise preliminar dos documentos da base Scielo, a partir da leitura dos 

títulos, resumos e busca por duplicidade, resultando um total de 23 documentos 

distribuídos conforme quadro 08.  

 

PESQUISA SCIELO 

EXPRESSÃO 
Após leitura dos títulos, resumos e 
retirada dos artigos em duplicidade 

Gestão de Estoque 12 documentos  

Modelos de Maturidade 11 documentos 

TOTAL DE RESULTADO DE DOCUMENTOS 23 
Quadro 08 – Pesquisa Scielo, parte 03.  
Fonte: Elaborado pelo Autor  
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Utilizou-se como base de dados para a pesquisa de teses e dissertações o 

Portal de Dissertações e Teses da CAPES, quadro 09, os quais seguiram o mesmo 

processo de qualificação, leitura dos títulos e resumos, na busca de pesquisas que 

abordassem constructos próximo ao tema pesquisado. 

 

Pesquisa: Portal de Dissertações e Teses da CAPES 

FREITAS, P. S 

A assistência farmacêutica básica 

no Estado de Mato Grosso: uma 

proposta de monitoramento e 

avaliação. 

Dissertação 

(Programa de Pós-

Graduação em Saúde 

Coletiva) 

Salvador: 

Universidade Federal 

da Bahia, 2013. 

MOURA, ELTON 

SIQUEIRA 

MAT-SCV: Um modelo de 

maturidade para avaliação da 

sustentabilidade em processos 

organizados com base no 

pensamento do ciclo de vida. 

Tese (doutorado, 

UFRJ/COPPE/ 

Programa de 

Engenharia de 

Produção) 

Rio de Janeiro: 

UFRJ/COPPE, 2015 

OLIVEIRA, LEILA 

RIBEIRO DE 

Avaliação da Maturidade de 

Processos: Contribuição para 

Desenho e Melhoria dos 

Processos em um Hospital de 

Minas Gerais. 

Dissertação (Mestrado 

em Sistemas de 

Informação e Gestão 

do Conhecimento) 

Universidade FUMEC 

- Faculdade de 

Ciências Empresariais, 

2015. 

SEGUNDO, O. G 

Condições de Armazenamento 

dos Medicamentos da Central de 

Abastecimento Farmacêutico e 

das Unidades Básicas de Saúde 

do Município de Jaguaretama. 

Monografia (Escola de 

Saúde Pública do 

Ceará, como parte dos 

requisitos para a 

obtenção do título de 

Especialização em 

Assistência 

Farmacêutica) 

Escola de Saúde 

Pública do Ceará, 

Ceará. 2007 

Quadro 09 – Portal de Dissertações e Teses da CAPES.  
Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

Durante o processo de leitura transversal dos documentos identificou-se 

citações   que apresentavam relevância ao tema pesquisado, realizou-se uma busca 

ativa destes documentos para agregá-los à pesquisa, quadro 10. 

A revisão bibliográfica foi efetuada com utilização de dos documentos 

selecionados nas bases digitais citas anteriormente, a pesquisa bibliométrica foi 

realiza em julho de 2016, buscando documentos relevantes as questões e objetivos 

da pesquisa.
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Documentos – Ministério Saúde 

BRASIL. Ministério da Saúde 

Disponível em 

http://www.interfarma.org.br/guia2015/site/guia/index.php?val=35&titulo=Ac

esso%20e%20Financiamento%20%C3%A0%20Sa%C3%BAde Acesso em 

02 agosto de 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde 

Planejar é preciso: uma proposta de método 

para aplicação à assistência farmacêutica / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, 

Departamento de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos. – 

Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde, 

2006a. 

BRASIL. Ministério da Saúde 

Política Nacional de Medicamentos. Brasília: 

Secretaria de Políticas de Saúde, Ministério 

da Saúde 

Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde 1999. 

BRASIL. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Ciência 

Tecnologia e Insumos estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos. Assistência 

farmacêutica na atenção básica: instruções 

técnicas para sua organização 

2. ed. – Brasília: Ministério 

da Saúde, 2006b 

BRASIL. Ministério da Saúde, 

Coordenação de Controle de 

Infecção Hospitalar 

Guia Básico para Farmácia Hospitalar. Brasília. 1994. 174p 

BRASIL – Ministério da Saúde 
Central de Medicamentos. Boas Práticas 

para Estocagem de Medicamentos. 
Brasília, 1990. 23 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Assistência à 

Saúde. Departamento de 

Promoção e Assistência a 

Saúde 

Coordenação de Controle de Infecção 

Hospitalar. Guia básico de farmácia 

hospitalar. 

Brasília: Ministério da 

Saúde, 175p., 1994 

BRASIL. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Políticas de 

Saúde 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: 

Instruções Técnicas para sua organização 
Brasília, 2001. p. 56-85. 

Quadro 10 – Documentos – Ministério Saúde.  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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3.3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 

O instrumento de pesquisa utilizado foi: O Modelo da Avaliação da Maturidade 

da Gestão de uma Gestão de uma Central de Abastecimento Farmacêutico (Apêndice 

02 ), composto de perguntas abertas e fechadas, sendo fundamentado nos artigos de 

revisão da literatura, desenvolvido pelo autor. O alvo de população respondente foram 

os responsáveis pela atividade das Centrais de Abastecimento Farmacêutico dos 

hospitais públicos da região delimitada na pesquisa. 

Tal método de pesquisa justifica-se por sua aplicação simples. O uso de 

perguntas fechadas mitiga a possibilidade de variação dos resultados. O questionário 

é aplicado pelo próprio pesquisador, para que haja celeridade nas respostas e 

consequentemente na análise dos resultados. 

 

3.4. TIPO DE PESQUISA 
 

A pesquisa em questão pode ser classificada como qualitativa e quantitativa, 

por utilizar no seu escopo técnicas quantitativa e qualitativa. 

No entendimento de Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa quantitativa deve 

ser realizada através da utilização de instrumentos de buscas padronizados e neutros 

e seus dados brutos devem ser analisados e tratados de forma a atingir os objetivos 

da pesquisa.  

Flick (2004) entende que as abordagens quantitativa e qualitativa ocorrem no 

campo dos resultados da pesquisa, focando os seguintes objetivos; 

 “1- Obtenção de um conhecimento sobre o tema do estudo que seja 

mais amplo do que uma única abordagem proporcionaria;  

 2- Ou validação mútua das descobertas de ambas as abordagens”. 

Desta forma; “os resultados qualitativos e quantitativos convergem, 

confirmam-se mutuamente e sustentam as mesmas conclusões” (FLICK, 2004). 

 

3.5. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Analisando o processo e coleta e tratamento dos dados, a análise de conteúdo 

das respostas da questão aberta do questionário em questão, aplicado aos gestores 

das Farmácias de Hospitais Públicos de Niterói e o uso e dados estatísticos para 
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análise das questões fechadas deste mesmo questionário, podemos classificar a 

abordagem metodológica como qualitativa e também como quantitativa. 

 

3.6. POPULAÇÃO E AMOSTRA. 
 

O grupo de farmacêuticos responsáveis pela gestão das  Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico escolhidos para esta pesquisa está intimamente 

relacionado com as atividades gerenciais, bem como com as características das 

suas organizações hospitalares, apresentando características e afinidades comuns 

com a pesquisa proposta. Dentre os motivos pela escolha dessa população é a não 

utilização desta ferramenta gerencial, também como critério de escolha é a relação 

intima com a academia e a participação em atividades profissionais relacionadas 

com os objetivos da pesquisa. 

O procedimento utilizado para a utilização dos especialistas foi por 

conveniência, dado o acesso aos especialistas e aos responsáveis pelas CAFs. O 

grupo de especialistas contemplados para a realização da reunião de avaliação foi 

estimado em relação a quantidade de unidades hospitalares a serem analisadas, 

desta forma participaram profissionais com características gerenciais e acadêmicas 

os quais apresentam características e afinidades comuns aos objetivos da pesquisa. 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), 

quadros 11; 12 e 13, no município de Niterói existe um total de   06 hospitais públicos 

e    16 hospitais privados. Os públicos foram escolhidos devido as suas semelhanças 

operacionais e proximidades.  

A escolha dos dois privados foi realizada por conta do porte e das 

certificações que, sugeriam uma gestão melhor. 

 

 

Município: Niterói - RJ 
Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento-  

Dez/2009 

Tipo de estabelecimento Público Filantrópico Privado Total 

Hospital Especializado 6 0 16 22 

Hospital Geral 5 1 9 15 

     

Quadro 11 – Tipo de Estabelecimento – Tipo de prestador.  
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
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CNES Estabelecimento CNPJ 
CNPJ 

Mantenedora 

3016501 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA 30079461000162  

3012476 
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
SA 

30063564000134  

3296636 CENTRO CLINICO SANTA CRUZ  03874312000112  

3587053 CENTRO ORTOPEDICO  30091722000160  

3065634 CHN COMPLEXO HOSPITALAR DE NITEROI  60884855001207  

3002330 CLINICA ORTOPEDICA SANTA LUCIA  30111348000117  

3013383 HOSPITAL DE CLINICAS ALAMEDA  30110902000141  

6734014 HOSPITAL ICARAI  31671480000308  

0012513 HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY  32556060002397 32556060000181 

0012556 HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS  32556060003369 32556060000181 

5237033 HOSPITAL SANTA CRUZ  30104947000103  

0012505 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO  28523215000378 28523215000106 

3015327 IUN  30119697000185  

3594432 NITEROI DOR 30145502000171  

3126234 RISKMED GESTAO DE CUSTOS ASSISTENCIAIS  04855369000137  

0012521 SES RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA  42498717000660 42498717000155 

3296806 SICOR RIO SERVICO INTEGRADO DO CORACAO 39831128000485  
Quadro 12 – Tipo de Estabelecimento – Hospital Geral  
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 1 

 
 
 
 

CNES Estabelecimento CNPJ 
CNPJ 

Mantenedora 

0012742 CASA DE SAUDE ALFREDO NEVES LTDA  30055677000198  

3022838 CLINICA INFANTIL DR ANTONIO AZIZ  31830508000140  

3450678 CLINICA PATER ALDEIA  31824766000114  

0012599 HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO  32556060002800 32556060000181 

0012718 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE JURUJUBA  32556060002710 32556060000181 

6768172 INFANT  39172135000170  

2282186 INSTITUICAO FREDERICO LEOMIL 27764554000111  

3094464 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE NITEROI LTDA  00697400000106  

3568342 LAFER CIRURGIAS  32095895000181  

5042488 
MATERNIDADE MUNICIPAL DRA ALZIRA REIS 
VIEIRA FERREIRA  

32556060003288 32556060000181 

6861873 MATERNIDADE SAO FRANCISCO  00247125000200  

3022080 NEOTIN NEONATAL  00247125000110  

7202180 PLACI  39490024000101  

3443043 PROCORDIS  30079479000164  

0012823 
SEAP RJ HOSPITAL DE CUST E TRAT 
PSIQUIATRICO HENRIQUE ROXO  

42498691000730 42498691000900 

0012769 
SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO 
TORAX ARY PARREIRAS  

42498717001801 42498717000155 

6821529 UTI NEONATAL ICARAI  29274024000706  

 Quadro 13 – Tipo de Estabelecimento – Hospital Especializado 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 2 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303016501&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303012476&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303012476&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303296636&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303587053&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303065634&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303002330&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303013383&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303306734014&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012513&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012556&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303305237033&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012505&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303015327&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303594432&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303126234&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012521&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303296806&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012742&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303022838&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303450678&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012599&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012718&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303306768172&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303302282186&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303094464&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303568342&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303305042488&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303305042488&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303306861873&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303022080&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303307202180&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303303443043&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012823&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012823&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012769&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303300012769&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3303306821529&VListar=1&VEstado=33&VMun=330330
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo descreve a etapa de confrontamento e observações realizadas 

pelos especialistas da área, buscando a convergência e importância das atividades 

das CAF’s e a elaboração da proposta de um modelo para avaliação da maturidade 

das Centrais de Abastecimento Farmacêutico em hospitais públicos, da região de 

Niterói. 

Mediante acordo de confidencialidade os nomes das instituições participantes 

desta pesquisa, bem como dos respondentes, serão mantidos em sigilo. A análise e 

o tratamento dos dados foram realizados com o apoio do Google formulários. A 

avaliação do nível de maturidade foi realizada em função do modelo proposto. 

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar processos e atividades 

relacionados às CAF no contexto de uma organização hospitalar (Apêndice 1).  

No entendimento de Gomes e Reis (2003), são duas as funções de uma 

farmácia hospitalar: a assistencial e a administrativa. Desenvolvendo atividades de 

produção, armazenamento, controle e distribuição, tais atividades são perfeitamente 

incluídas na gestão de uma Central de Abastecimento Farmacêutica. 

Segundo Cavallini e Bisson (2002), uma CAF tem no seu escopo a garantia 

da qualidade assistencial ao paciente, bem como o atendimento aos setores internos 

de uma unidade hospitalar. 

O Ministério da Saúde (BRASIL 1994) e a Organização Pan-Americana de 

Saúde (2002) apresentam como responsabilidade das farmácias hospitalares e suas 

respectivas Centrais de Abastecimento Farmacêutico a coordenação técnica nos 

processos de seleção e aquisição de medicamentos e a garantia de sua qualidade e 

eficiência terapêutica, garantindo assim um sistema racional de distribuição de 

medicamentos. 

Dentre as atividades de uma CAF, o armazenamento é um conjunto que 

engloba procedimentos de recebimento, estocagem ou guarda, segurança, 

conservação e controle de estoque (BRASIL, 1990; BRASIL, 2001; MARIN et el, 2003; 

WHO,1997) 

Para que a otimização dos recursos seja efetiva, torna-se necessário seguir 

as Boas Práticas de Armazenagem de Medicamentos (BPA), sendo esta um conjunto 

de atividades básicas e de condições nas instalações físicas que assegurem a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos estocados, desta forma 
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preservando suas condições para uso. (BRASIL,1990; PREFEITURA DO MUNICIPIO 

DE SÃO PAULO,2003) 

Outra etapa não menos importante é a dispensação de medicamentos. Nessa 

fase, especialmente quando em ambiente extra hospitalar, a interação do profissional 

farmacêutico com o paciente busca promover um processo educacional e 

esclarecedor capaz de gerar maior aderência deste ao tratamento bem como o 

compartilhamento de informações suficientes para o uso e guarda dos medicamentos, 

preservando a qualidade do produto. (BRASIL, 2001; MARIN et al, 2003) 

No entendimento de Tuma, Carvalho, Marcos (2009) a CAF é de 

responsabilidade do farmacêutico, o qual se responsabiliza pelas funções de: 

 Planejar, conduzir e controlar o processo de recepção, armazenamento 

e distribuição de medicamentos, bem como produtos para saúde, desta 

forma a disponibilidade ocorrera em tempo oportuno e quantidades 

necessárias. 

 Elaboração de normas, bem como procedimentos operacionais e 

instruções de trabalho, tendo como objetivo a redução de perdas, e a 

redução do tempo de movimentação dos produtos, aumentando a 

eficácia do processo de estocagem. 

 Supervisionar, bem como receber os medicamentos adquiridos pela 

instituição. 

 Elaborar procedimentos de controle e supervisão com a finalidade de 

preservar a integridade dos medicamentos segundo legislação 

sanitária vigente. 

 Coordenar, supervisionar e avaliar registros de movimentações dos 

produtos e demais atividades desenvolvidas pelos almoxarifes e 

auxiliares 

 Promover treinamento adequado aos funcionários do setor, bem como 

apoiar atividades de educação permanente. 

 Manter sistema de informação dos medicamentos atualizados e 

disponível acesso aos setores envolvidos. 

 Participar e ser promotor de atividades Inter setoriais com as demais 

unidades hospitalares. 
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 Zelar pelo aproveitamento adequado do espaço físico da CAF, a 

preservação da qualidade dos medicamentos e qualidade dos 

medicamentos. 

Já no entendimento de Rosa, Gomes e Reis (2006) as Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico exercem as seguintes atividades: 

 Receber os produtos comprados e conferir com as referidas notas 

fiscais, adotando normas e procedimentos operacionais capazes de 

qualificar, identificar e validar a entrega. 

 Promover o lançamento dos produtos recebidos através de sistema 

informatizado ou manual, promovendo a guarda em locais apropriados 

conforme legislação vigente. 

 Validar as requisições recebidas das unidades hospitalares e dispensá-

los, promovendo a separação, distribuição e registro de saída. 

 Manter os medicamentos em condições seguras, preservar sua 

qualidade e realizar a movimentação segundo o sistema PEPS 

(primeiro a entrar, primeiro a sair, considerando o prazo de validade). 

 Promover sistematicamente inventários periódicos do estoque e 

elaborar relatórios gerenciais. 

As atividades relacionadas a uma Central de Abastecimento Farmacêutico 

que foram identificadas na pesquisa bibliográfica encontram-se no Apêndice 1. Esse 

apêndice foi submetido a avaliação de especialistas do mercado e da área acadêmica. 

A reunião para avaliação ocorreu nas dependências da faculdade de farmácia da UFF 

em março de 2017 e contou com a presença de quatro especialistas.  

Este primeiro encontro foi precedido de um relato explicando a relevância da 

pesquisa, bem como a importância da verificação das atividades das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutica para a formatação de um projeto para avaliação da 

maturidade das referidas CAF’s. 

Os especialistas responderam às questões formuladas verbalmente e 

apresentaram sugestões quando à conformidade do projeto, conforme apresentado 

no quadro 11. A dinâmica e o conteúdo deste encontro também teve a finalidade de 

um pré-teste para avaliar se procede a técnica a ser utilizada nas entrevistas com os 

especialistas das Centrais de Abastecimento Farmacêuticas inseridas na pesquisa.  
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Quanto à atuação dos especialistas, estes mantêm vínculos tanto com a 

academia quanto com o mercado profissional. Sendo assim, o seu envolvimento neste 

processo visou conferir as características desejáveis de segurança quanto ao estudo 

e à validação da pesquisa. 

Os especialistas devolveram os formulários preenchidos com os comentários 

e observações que julgaram relevantes ao prosseguimento do projeto, sendo esta 

etapa utilizada para a consolidação e elaboração do Modelo da Avaliação da 

Maturidade da Gestão de uma Gestão de uma Central de Abastecimento 

Farmacêutico (apêndice 02). 

Na mesma oportunidade os especialistas apresentaram conforme quadro 14 

as principais atividades a realizar em uma gestão adequada das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico
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. 

PROGRAMAÇÃO AQUISIÇÃO ARMAZENAMENTO DISTRIBUIÇÃO 

  

NORMALIZAÇÃO 

Especificação Sinalizar Necessidade aquisição 

Entrada 

Conferencia Transporte adequado 

Codificação Acompanhamento pedido Lançamento 
Documentação para 

transporte 

Classificação 
 

Guarda 

Condições adequadas Conferencia do destinatário 

PREGÃO 

Estimativa da demanda 
 

Localização Retorno de divergências 

Acompanhamento do 
consumo 

 

Segurança 
  

   

 

Perdas e obsolescência (acompanhar 
ANVISA-interdições) 

  

    

Expedição 

Recebimento de pedido 
  

    
Separação de pedido 

  

    
Conferencia 

  

    

Acondicionamento para 
transferência   

    
Documento para transporte 

  

      
Lançamento saída 

  
Quadro 14 – Atividades da CAF  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Observando o quadro 14, pode-se entender, programação como a ação e 

efeito de programar. Idealizar um projeto e ordenar suas ações, não existindo modelos 

ou métodos certos ou errado, e sim uma variedade de formas e métodos, sendo 

prioridade a utilização daquele mais adequado a realidade do projeto, tal planejamento 

inicia-se por meio de um diagnóstico, tendo a finalidade de conhecer a situação atual, 

a instituição, o setor e a atividade dentro de um contexto macro, e de identificar os 

fatores que interferem no desempenho do projeto ou da entidade. (BRASIL, 1990; 

BRASIL, 2001; MARIN et al., 2003; WHO,1997). 

Aquisição   é um processo cujo objetivo principal é dispor dos medicamentos 

necessários para terapêutica aos pacientes a um menor custo possível, sem que 

ocorra ruptura dos níveis de estoque (BRASIL, 1994; MARIN et al, 2003). 

Armazenamento é um conjunto de atividades tais como: procedimentos de 

recebimento, estocagem ou guarda, segurança, conservação, controle de estoque, 

sendo necessário para a manutenção e otimização do processo   é necessário a 

utilização das boas práticas de armazenagem de medicamentos, que vão ao encontro 

da garantia da qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. (BRASIL,1990; 

BRASIL, 2001; MARIN et al.,2003; PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 

2003; WHO, 1997). 

O processo de distribuição consiste em atender, em prazo adequado, as 

unidades de saúde, tendo como objetivo suprir suas necessidades em quantidades, 

qualidade, pelo tempo determinado. Uma distribuição correta e racional de 

medicamentos é fator relevante e necessário para assegurar a rapidez, segurança, 

transporte adequado e um sistema de informação eficiente que permita o 

rastreamento das informações. (BRASIL, 2001; MARIN et al., 2003; WHO, 1997). 

As opiniões emitidas pelos especialistas, bem como a revisão bibliográfica 

realizada geraram o quadro 15 - Formulário para verificação da Maturidade-, para que 

o mesmo seja validado como modelo de avaliação de maturidade das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico, apêndice 02.
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado 
Meios de 

Verificação 

Existência de procedimentos 
operacionais padrão para: 
Especificações Técnicas, 

Codificação e Classificação 
dos Medicamentos. 

Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados e 
disponíveis para acesso, constando todos os procedimentos para 
especificações técnica, codificação e classificação dos 
medicamentos, de modo que sejam realizados o processamento 
do pedido, preparação e liberação do pedido, conferência e 
registro da saída. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 -  Existem normas e procedimentos 
redigidos quanto a: Especificações 
Técnicas, Codificação e Classificação dos 
Medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados 
5 -  Existem normas e procedimentos 
redigidos quanto a: Especificações 
Técnicas, Codificação e Classificação dos 
Medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução não foram 
treinados. 
0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos quanto a: Especificações 
Técnicas, Codificação e Classificação dos 
Medicamentos 

Normas e Observação. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

Realização de inventário. 

Deverá realizar inventário anual de todos os medicamentos, 
conferindo: quantidades, lote. Conferir diariamente 
medicamentos selecionados aletoriamente, e ainda de 10% a 
20% estoque conferido periodicamente (mensal, bimestral, 
trimestral ou semestral). 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

. 10 - Realiza inventário anual de todo o 
estoque, de alguns itens periodicamente 
e conferência diária de alguns itens 
5 - Realiza parcialmente inventário anual 
de todo o estoque ou de alguns itens 
periodicamente 
 0 - Não realiza inventário por período 
superior a 01 (um) ano. 

Atendimento das normas, 
observação do ambiente. 

Existência de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

descrevendo as normas. E 
entrevistas com especialistas 

Existência de normas de 
procedimentos operacionais 

padrão para acompanhamento 
e estimativa da demanda dos 

medicamentos. 

Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados e 
disponíveis para acompanhamento e estimativa da demanda dos 
medicamentos, constando todos os procedimentos de modo que 
sejam realizados processamento do pedido, preparação e 
liberação do pedido, conferência e registro da saída 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

. 10 - Existem normas e procedimentos 

redigidos quanto ao acompanhamento e 
estimativa da demanda dos 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos 
redigidos quanto ao acompanhamento e 
estimativa da demanda dos 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução não foram 
treinados. 
 0 -Não existem normas e procedimentos 
redigidos quanto ao acompanhamento e 
estimativa da demanda dos 
medicamentos. 

Atendimento das normas, 
observação do ambiente. 

Existência de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

descrevendo as normas. E 
entrevistas com especialistas 
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado 
Meios de 

Verificação 

Existência de controle de 
estoque. 

Apresentar informações do medicamento registradas 
manualmente ou em sistema de informação constando, 
nome, forma farmacêutica, concentração, apresentação, 
quantidade atual, lote, validade, movimentação do estoque 
(entradas e saídas), local de armazenamento, CMM, 
estoque máximo e mínimo, TR, PR e QR. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Realizam controle de estoque, 
conforme as solicitações parametrizadas, 
apresentando todas as informações 
gerenciais necessárias. 
5 - Realizam parcialmente controle de 
estoque manual ou  
Informatizado, porém sem informações 
gerenciais completas. 
 0 -Não realiza controle de estoque. 

Atendimento das normas, 
observação do ambiente. 

Existência de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

descrevendo as normas. E 
entrevistas com especialistas 

 
Existência de normas e 

procedimentos 
operacionais padrão para 

acompanhamento dos 
pedidos realizados para 

aquisição de 
medicamentos. 

 
 Normas e procedimentos operacionais padrões 
elaborados e disponíveis para acesso, constando todos os 
procedimentos para acompanhamento dos pedidos 
realizados para aquisição de medicamentos, de modo que 
sejam realizados processamento do pedido, preparação e 
liberação do pedido, conferência e registro da saída. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
redigidos quanto ao acompanhamento 
dos pedidos realizados para aquisição de 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos 
redigidos quanto ao acompanhamento 
dos pedidos realizados para aquisição de 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução não foram 
treinados. 
 0 -Não existem normas e procedimentos 
redigidos quanto ao acompanhamento 
dos pedidos realizados para aquisição de 
medicamentos disponíveis para acesso 
aos responsáveis pela execução 

Atendimento das normas, 
observação do ambiente. 

Existência de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

descrevendo as normas. E 
entrevistas com especialistas 

 
Recebimento dos 
medicamentos em 

conformidade com as 
normas de conferência e 
especificações técnicas. 

Observar as especificações técnicas do medicamento 
conferidas se de acordo com o produto adquirido, no ato 
do recebimento – nome da substância DCB), forma 
farmacêutica, concentração, apresentação, condição de 
conservação e transporte, inviolabilidade, embalagem/ 
rótulo, lote, validade, registro sanitário, responsável 
técnico, certificado de análise ou laudo de controle de 
qualidade. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 -No ato do recebimento todas as 
especificações técnicas do medicamento 
são conferidas de acordo com o produto 
adquirido. 
5 - No ato de recebimento do 
medicamento apenas algumas 
especificações técnicas são conferidas. 
 0 - No ato de recebimento do 
medicamento não é executado nenhum 
tipo de conferência. 

Atendimento das normas, 
observação do ambiente. 

Existência de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

descrevendo as normas. E 
entrevistas com especialistas 
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado: 
Meios de 

Verificação 

 
Observação e conferencia 

das especificações 
administrativas no 
recebimento dos 

medicamentos na CAF. 

 
 Observar as especificações administrativas do 
medicamento conferidas se de acordo com o produto 
adquirido, no ato do recebimento – análise documental, 
nome do produto, prazo de entrega, quantidade, preço 
unitário e total. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - No ato do recebimento todas as 
especificações administrativas do 
medicamento são conferidas de acordo 
com o produto adquirido. 
5 -No ato de recebimento do 
medicamento apenas algumas 
especificações administrativas são 
conferidas. 
 0 - No ato de recebimento do 
medicamento não é executado nenhum 
tipo de conferência. 

Atendimento das normas, 
observação do ambiente. 

Existência de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

descrevendo as normas. E 
entrevistas com especialistas 

 
Existência de normas e 

procedimentos 
operacionais padrão para 
lançamento de entrada de 
medicamentos o estoque 

da CAF. 

Normas e procedimentos operacionais padrões 
elaborados e disponíveis para acesso, constando todos os 
procedimentos lançamento de entrada de medicamentos 
o estoque da CAF, de modo que sejam realizados 
processamento do pedido, preparação e liberação do 
pedido, conferência e registro da saída. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
redigidos quanto ao lançamento de 
entrada de medicamentos o estoque da 
CAF. Estão disponíveis e os responsáveis 
pela execução foram treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos 
redigidos quanto ao lançamento de 
entrada de medicamentos o estoque da 
CAF. Estão disponíveis e os responsáveis 
pela execução não foram treinados. 
 0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos quanto lançamento de entrada 
de medicamentos o estoque da CAF 
disponíveis para acesso aos 
responsáveis pela execução. 

Atendimento das normas, 
observação do ambiente. 

Existência de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

descrevendo as normas. E 
entrevistas com especialistas 
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado 
Meios de 

Verificação 

 
Instalações físicas 
adequadas para 

armazenamento na Central 
de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF) 
obedecer às Boas Práticas 

de Armazenamento de 
Medicamentos. 

 A CAF deverá ter: Piso plano e com espessura suficiente 
para suportar as cargas, paredes de cor clara, pintura 
lavável isentas de rachaduras, infiltrações e umidade, 

portas preferencialmente esmaltadas ou de alumínio com 
dispositivo de segurança, teto deve-se evitar telhas de 

amianto (absorvem calor), janelas com telas de proteção 
contra entrada de animais, e de luz solar direta nos 

medicamentos, instalações elétricas mantidas em bom 
estado de conservação e evitar utilização de 

adaptadores. Desejável localizar quadro de força em área 
externa. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

 

10 - A CAF apresenta todas as 
instalações físicas adequadas para 
armazenamento. 
5 - A CAF apresenta apenas algumas 
instalações físicas adequadas para 
armazenamento. 
 0 - Não apresenta as instalações 
adequadas para armazenamento. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 
 

 
Área interna de estocagem 

da Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico. 

A CAF deverá apresentar área própria para estocagem de 
medicamento, medicamentos termolábeis, psicofármacos, 
inflamáveis, material médico hospitalar (quando for o caso) 
e outro que exija condições específicas, bem sinalizadas. 
Área para atividades administrativas (recepção, 
dispensação/expedição e administração) próximas à 
entrada. Prateleiras a uma distância mínima de pelo 
menos 50cm da parede, e com identificação. Estrados 
rentes ao chão e com certa altura que permita a limpeza e 
organizados de maneira que permita a circulação e 
movimentação do estoque. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - A CAF apresenta layout em 
conformidade com as normas. 
5 - A CAF apresenta um layout interno, 
porém não em conformidade com as 
orientações da norma. 
 0 - Inexistência de layout interno 
adequado para funcionamento da CAF. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

 
Existência de normas e 

procedimentos 
operacionais padrões para 

recebimento dos 
medicamentos. 

 
 Normas e procedimentos operacionais padrões para 
recebimento dos medicamentos elaborados e disponíveis 
para acesso dos responsáveis pela execução e às 
especificações. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
redigidos para recebimento dos 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos 
redigidos para recebimento dos 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução não foram 
treinados. 
 0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos para recebimento dos 
medicamentos disponíveis para acesso 
aos responsáveis pela execução. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado 
Meios de 

Verificação 

 
Organização dos 
medicamentos. 

Medicamentos organizados de forma lógica, que permita 
fácil identificação do medicamento, seguindo uma 
classificação sejam por ordem alfabética, ou classe 
terapêutica, com os rótulos para frente e dispostos de 
maneira que os lotes mais próximos de vencer de forma 
para saírem primeiro. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Todos os medicamentos estão 
dispostos em conformidade com a norma. 
5 - Medicamentos não organizados, e 
seguindo alguma classificação, porém 
não atende as orientações da norma. 
 0 - Medicamento não está organizado, 
seguindo qualquer classificação e não 
considera as validades. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

 
Existência de equipe 

qualificado para 
armazenamento e 

expedição de 
medicamentos na Central 

de Abastecimento 
Farmacêutico. 

 
A CAF deverá apresentar número suficiente de pessoal, 
com qualificação e atribuição definidas. Recomenda-se 

uma equipe com: 01 farmacêutico, 02 técnicos em 
farmácia; 01 almoxarife; 02 auxiliares de almoxarifado; o1 

técnico administrativo. (Mínimo necessário). 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - A CAF possui equipe mínima e 
treinada para o manuseio e 
armazenamento de medicamentos. 
5 - A CAF possui equipe mínima, porém 
não foram qualificados/ treinados. 
 0 - A CAF não possui equipe mínima para 
uma central de armazenamento. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

 
Existência de 

equipamentos adequados 
em função do espaço 

físico. Apresenta 
mobiliários, segurança, 

conservação e manutenção 
da CAF. 

 
 
A CAF deverá ser dotada de: estantes; estrados; escadas; 
empilhadeiras (CAF de grande porte); carrinhos para 
transporte; sistema de climatização ambiental, exaustores, 
termômetros, coletores de lixo tampados, armários para 
guarda de pertences de funcionários separados do 
estoque, armário de aço com chave para armazenar 
psicotrópicos (ou sala específica), câmara fria ou 
refrigeradores, fichários e pastas suspensas para arquivo, 
placas indicativas, material de escritório. 
 

 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - A CAF é dotada da totalidade dos 
materiais, equipamentos, acessórios e 
mobiliários para armazenamento, 
limpeza, segurança, conservação e 
manutenção. 
5 - A CAF é dotada parcialmente dos 
materiais, equipamentos, acessórios e 
mobiliários para armazenamento, 
limpeza, segurança, conservação e 
manutenção. 
 0 - A CAF não é dotada de materiais, 
equipamentos, acessórios, mobiliários. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado 
Meios de 

Verificação 

 
Existência de normas e 

procedimentos para 
descarte de medicamentos. 

 
Normas e procedimentos operacionais padrões, para 
descarte de medicamentos, elaborados disponíveis para 
acesso aos responsáveis pela execução. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
redigidos para descarte de 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos para 
descarte de medicamentos. Estão 
disponíveis e os responsáveis pela 
execução não foram treinados. 
 0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos para descarte de medicamentos 
disponíveis para acesso aos 
responsáveis pela execução. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

 
Existência de normas e 

procedimentos 
operacionais padrões para 

recebimento dos 
medicamentos 

. 

 
 
Normas e procedimentos operacionais padrões para 
recebimento dos medicamentos elaborados e disponíveis 
para acesso dos responsáveis pela execução e às 
especificações. 
 
 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
redigidos para recebimento dos 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos para 
recebimento dos medicamentos. Estão 
disponíveis e os responsáveis pela 
execução não foram treinados. 
 
 0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos para recebimento dos 
medicamentos disponíveis para acesso 
aos responsáveis pela execução. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado 
Meios de 

Verificação 

 
Existência de normas e 

procedimentos 
operacionais padrão para 

acondionamento de 
medicamentos visando 

transferências entre 
setores. 

 
Normas e procedimentos operacionais padrões 
elaborados e disponíveis para acesso, constando todos os 
procedimentos padrão para acondionamento de 
medicamentos visando transferências entre setores, de 
modo que sejam realizados processamento do pedido, 
preparação e liberação do pedido, conferência e registro 
da saída. 
 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

. 
10 - Existem normas e procedimentos 
padrão para acondionamento de 
medicamentos visando transferências 
entre setores. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos 
padrão para acondionamento de 
medicamentos visando transferências 
entre setores. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução não foram 
treinados. 
 0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos padrão para acondionamento 
de medicamentos visando transferências 
entre setores disponíveis para acesso aos 
responsáveis pela execução. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

 
Existência de normas e 

procedimentos 
operacionais padrão para 

transporte de 
medicamentos. 

 

 
 
Normas e procedimentos operacionais padrões 
elaborados e disponíveis para acesso, constando todos os 
procedimentos padrão para acondionamento de 
medicamentos visando transferências entre setores, de 
modo que sejam realizados processamento do pedido, 
preparação e liberação do pedido, conferência e registro 
da saída. 
 
. 
 
 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
para transporte de medicamentos. Estão 
disponíveis e os responsáveis pela 
execução foram treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos 
padrão para transporte de medicamentos. 
Estão disponíveis e os responsáveis pela 
execução não foram treinados. 
 0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos para transporte de 
medicamentos disponíveis para acesso 
aos responsáveis pela execução. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 
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Critério Padrão ou Parâmetro Referência Parâmetro Observado 
Meios de 

Verificação 

 
Conferência dos 

medicamentos no ato da 
saída da CAF e farmácia 
central o recebimento na 
unidade de dispensadora. 

 
Medicamento conferido quanto suas propriedades físicas, 
bem como lote, validade e quantidade na preparação do 
pedido para distribuição, e conferido no ato do 
recebimento por responsável na unidade dispensadora. 
 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - O medicamento é conferido no ato da 
saída e do recebimento na unidade 
dispensadora. 
5 - Parcialmente, o medicamento é 
conferido na saída, porém não é conferido 
no recebimento na unidade dispensadora 
 0 - O medicamento não é conferido nem 
no ato da saída como no recebimento. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

 
Existência de normas e 

procedimentos 
operacionais padrão para a 

distribuição dos 
medicamentos. 

 

 
 
Normas e procedimentos operacionais padrões 
elaborados e disponíveis para acesso, constando todos os 
procedimentos de análise da solicitação, processamento 
do pedido, preparação e liberação do pedido, conferência 
e registro da saída. 
. 
 
 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
padrão para a distribuição dos 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
5 - Existem normas e procedimentos para 
a distribuição dos medicamentos. Estão 
disponíveis e os responsáveis pela 
execução não foram treinados. 
 0 - Não existem normas e procedimentos 
redigidos padrão para a distribuição dos 
medicamentos disponíveis para acesso 
aos responsáveis pela execução. 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

 
Existência de normas 

operacionais padrão para 
recebimento das 

divergências. 

 
Normas e procedimentos operacionais padrões 
elaborados e disponíveis para acesso, constando todos 
os procedimentos para recebimento das divergências, de 
modo que sejam realizados processamento do pedido, 
preparação e liberação do pedido, conferência e registro 
da saída. 

BRASIL, 
2006a. 

BRASIL, 
2006b 

10 - Existem normas e procedimentos 
para recebimento das divergências. Estão 
disponíveis e os responsáveis pela 
execução foram treinados. 
5 - Existem normas e para recebimento 
das divergências. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução não foram 
treinados. 
 0 -Não existem normas e procedimentos 
redigidos padrão para recebimento das 
divergências disponíveis para acesso aos 
responsáveis pela execução 

Atendimento das normas. 
Observação, relatório de 

notificações de ocorrências. 
Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão 
descrevendo as normas. E 

entrevistas com especialistas 

Quadro 15 – Formulário   para verificação da Maturidade 

Fonte: Adaptado de(FRIGERI; DA, 2015) ; (BRASIL, 2006 a) 
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Como critério para avaliar o grau de maturidade das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico, sugere-se que seja utilizado o Princípio de Pareto, 

também conhecido como a Regra 80-20. Assim, uma Central de Abastecimento 

Farmacêutico em grau adequado deve atender a um percentual igual ou superior a 

80% dos critérios avaliados, já uma CAF que atenda entre menor que 80% a maior e 

igual 50% será avaliada como parcialmente adequada, sendo considerado 

inadequado a CAF que apresentar percentual, em conformidade, abaixo dos 50%, 

conforme quadro 16. 

PERCENTUAL GRAU DE ADEQUAÇÃO GRAU DE MATURIDADE 

≥ 80% Adequado Gerenciado 

< 80% e ≥ 50% Parcialmente adequado Conhecido - Padronizado 

<50% Inadequado Inicial ou Básico 

Quadro 16 – Grau de maturidade 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para quantificação das respostas do modelo foram atribuídos valores entre 

zero (0) a dez (10), os critérios que   tiveram não como resposta, foram atribuídos 

valores de zero (0) se as respostas foram sim dez pontos (10). Em casos onde a 

resposta era intermediária foi atribuído o valor de cinco (5). 

Pode-se perceber que no quadro 16 a não inserção do grau de maturidade 

otimizado, devido ao mesmo ter foco no processo de alinhamento com estratégia, e 

neste trabalho concentrei-me no foco nas atividades de uma CAF, conforme 

apresentado na figura 01 e quadro 14. 

Segundo Prado (2008) são seis as dimensões de maturidade em cada um dos 

níveis de maturidade (cinco níveis), esses cinco níveis de maturidade possuem as 

seguintes definições, quadro 17.
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Nível Descrição 

1 

Inicial: o primeiro nível reflete um cenário em que o setor não efetuou nenhum esforço 
coordenado para implantação de gerenciamento de projetos. Os projetos são executados 
isoladamente por meio de iniciativas individuais, refletindo um nível de conhecimento não 
uniforme entre os principais envolvidos com gestão de projetos. 

2 Conhecido: revela um cenário em que foi feito um esforço coordenado pelo setor no sentido 
de criar uma linguagem comum para o assunto gerenciamento de projetos 

3 
Padronizado: representa um cenário em que se implanta e utiliza um modelo padronizado 
para gerenciamento de projetos com base em uma metodologia que geralmente está 
alinhada com a cultura da empresa, recursos computacionais e estrutura organizacional. 

4 Gerenciado: nesse nível consolidam-se as ações iniciadas no nível 3 relativamente à 
metodologia, informatização, estrutura organizacional e alinhamento estratégico 

5 

Otimizado: representa um cenário em que a empresa atinge sabedoria em gerenciamento 
de projetos, em que todas as iniciativas começadas nos níveis 2, 3 e 4 atingiram nível de 
excelência, o modelo de gerenciamento de projetos é inteiramente adequado as 
necessidades do setor e o uso eficaz e rotineiro de metodologia de gestão de projetos 
(benchmarck). 

Quadro 17 – Descrição dos níveis de maturidade do modelo Prado-MMGP 
Fonte: Prado (2008) 

 

 

Para efeito de avaliação da maturidade das CAFs, os níveis propostos por 

Prado (2008) foram adaptados e agrupados conforme o quadro 16 (Grau de 

maturidade). 

A avaliação do formulário para avaliação da maturidade da gestão das CAFs, 

foi realizada por especialistas com experiências nas áreas de processos relacionadas 

ao modelo sugerido. 

Em relação aos especialistas selecionados para a pesquisa observou-se a 

sua relação com a academia, bem como sua participação em atividades exercidas 

profissionalmente, diretamente relacionada com o objetivo da pesquisa. 

O formulário aplicado, apêndice 2, contemplou os segmentos relevantes 

sugeridos pelos especialistas na elaboração das Atividades das Centrais de 

Abastecimentos Farmacêutico, quadro 14, sendo objetivo as perguntas realizadas, 

desta forma facilitando o entendimento, por parte do entrevistado, para resposta do 

questionário. 

Os níveis de maturidade sugeridos e a forma da avaliação foram validados 

pelos especialistas durante a aplicação do modelo. Durante o processo de avaliação, 

os especialistas demostraram entendimento quanto à abordagem do questionário e 

compreensão dos objetivos da pesquisa.   

Durante reunião com os especialistas foi elaborada uma tabela comparativa 

entre as atividades de uma Central de Abastecimento Farmacêutico e o Formulário 

para verificação da Maturidade – Critérios, vide quadros: 18; 19; 20 e 21, onde se 
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relaciona a atividade com o critério necessário para a avaliação da maturidade. Essa 

etapa tem a finalidade de validar as atividades em relação ao modelo proposto através 

de avaliações feitas por especialistas em diversas áreas especificas. Esta segunda 

reunião foi realizada nas dependências da Farmácia Universitária da Universidade 

Federal Fluminense, com a presença dos 04 especialistas com referências 

acadêmicas, bem como experiências e atividades em Instituições de caráter público e 

também em organizações da iniciativa privada. 

 



66 

ATIVIDADES DA CAF FORMULÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – CRITÉRIOS 

PROGRAMAÇÃO 

Normalização 

Especificação 
Existência de Procedimentos Operacionais Padrão para: Especificações técnicas, 

Codificação, Classificação. 
Codificação 

Classificação 

Pregão 

Estimativa da 

Demanda 
Realização de Inventários; 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para Estimativa da 

Demanda dos Medicamentos; 

Existência de Controle de Estoque 

Acompanhamento do 

Consumo 

Quadro 18 – Quadro comparativo Atividades X Maturidade-01 (Programação) 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 
 

ATIVIDADES DA CAF FORMULÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – CRITÉRIOS 

AQUISIÇÃO 

Sinalizar necessidade de aquisição 

Realização de inventários; 

Existência de Normas e procedimentos Padrão de acompanhamento dos Pedidos 

realizados para Aquisição de Medicamentos; 

Existência de controle de Estoque 

Acompanhamento do pedido 
Existência de Normas e procedimentos Padrão de acompanhamento dos Pedidos 

realizados para Aquisição de Medicamentos 

Quadro 19 – Quadro comparativo Atividades X Maturidade-02 (Aquisição) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 

 

ATIVIDADES DA CAF FORMULÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – CRITÉRIOS 

DISTRIBUIÇÃO 

Transporte Adequado 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para a distribuição dos Medicamentos; 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão par transportar adequadamente os 

medicamentos 

Documentos para Transporte Conferência dos medicamentos no ato de saída da CAF e no recebimento na unidade dispensadora; 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para distribuição dos medicamentos Conferência do destinatário 

Retorno de Divergências 
Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para distribuição dos medicamentos; 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para o recebimento das divergências 

Quadro 20 – Quadro comparativo Atividades X Maturidade-03 (Distribuição) 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)
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ATIVIDADES DA CAF FORMULÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – CRITÉRIOS 

ARMAZENAMENTO 

Entrada 

Conferência 

Recebimento dos medicamentos segundo normas de conferência e especificações 

técnicas; 

Observação e conferência das especificações administrativas no recebimento dos 

medicamentos 

Lançamento 
Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para lançamento de 

Entrada de Medicamentos no Estoque da CAF 

Guarda 

Condições Adequadas 

Garantir as instalações físicas adequadas para armazenamento na CAF, obedecer 

às Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos; 

Garantir área interna de estocagem da CAF 

Localização 
Existência de normas e Procedimentos para disposição dos Medicamentos; 

Organização dos Medicamentos 

Segurança 

Equipe qualificado para armazenamento e expedição de medicamentos na CAF; 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão recebimento dos 

medicamentos; 

Garantir a existência de equipamentos adequados em função do espaço físico; 

Apresentar mobiliários, segurança, conservação e manutenção da CAF 

Perdas e Obsolescência Existência de Normas e Procedimentos para descarte de medicamentos 

Expedição 

Recebimento Pedido 
Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para recebimento dos 

medicamentos 

Separação de Pedido Equipe qualificada para armazenamento e expedição de medicamentos na CAF 

Conferência 

Recebimento dos medicamentos segundo normas de conferência e especificações 

técnicas; 

Observação e conferencia das especificações administrativas no recebimento dos 

medicamentos na CAF 

Acondicionamento para 

Transferências 

Equipe qualificada para armazenamento e expedição de medicamentos na CAF; 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão par transporte dos 

Medicamentos visando transferências entre setores 

Documento para 

Transporte 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão par transporte dos 

Medicamentos. 

Lançamento de Saída Conferência dos medicamentos no ato da saída da CAF e na unidade dispensadora 

Quadro 21 – Quadro comparativo Atividades X Maturidade-04 (Armazenamento) 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)
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No transcorrer das entrevistas, observações referentes a determinados 

resultados, foram registradas pelos entrevistados a fim de facilitar o entendimento de 

suas respostas. 

A respostas dos especialistas ao modelo (Apêndice 02), encontram-se 

distribuídas no quadro 22, sendo validado pelos entrevistados e avaliado segundo 

critérios já definidos. A, aplicação do Princípio de Pareto pode convergir para trabalhos 

futuros, contendo sugestões de melhorias dos processos não avaliado neste trabalho 

por não fazer parte do escopo da pesquisa. 

Os hospitais públicos analisados pertencem à rede pública federal (01 

unidades), estadual (02 unidades) e municipal (02 unidades). Esses hospitais 

apresentam em média 200 leitos, possuindo em média 10 farmacêuticos no quadro. 

As Centrais de Abastecimento Farmacêutico destes hospitais possuem em média 01 

farmacêuticos, 01 almoxarife, 04 auxiliares de almoxarifado e 01 assistente 

administrativo. São considerados hospitais de grande porte e hospitais gerais e de 

alta complexidade. 

Critérios Hosp. A Hosp. B Hosp. C Hosp. D Hosp. E 

1 - Garantir existência de procedimentos 

operacionais padrão para: Especificações 

Técnicas, Codificação e Classificação dos 

Medicamentos. 

B A A A B 

2 - Garantir a realização de inventário. A A A B B 

3 - Garantir existência de normas de 

procedimentos operacionais padrão para 

acompanhamento e estimativa da demanda 

dos medicamentos. 

B A A B D 

4 - Garantir a existência de controle de 

estoque. 
A A A B A 

5 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

acompanhamento dos pedidos realizados 

para aquisição de medicamentos. 

A A A C A 

6 - Garantir o recebimento dos 

medicamentos em conformidade com as 

normas de conferência e especificações 

técnicas. 

A A A A B 

7 - Garantir a observação e conferencia das 

especificações administrativas no 

recebimento dos medicamentos na CAF. 

 

 

A A A A A 
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Critérios Hosp. A Hosp. B Hosp. C Hosp. D Hosp. E 

8 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

lançamento de entrada de medicamentos o 

estoque da CAF. 

A A A A A 

9 - Garantir as instalações físicas 

adequadas para armazenamento na Central 

de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 

obedecer às Boas Práticas de 

Armazenamento de Medicamentos. 

B B A B B 

10 - Garantir área interna de estocagem da 

Central de Abastecimento Farmacêutico. 
C B B B A 

11 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrões para 

recebimento dos medicamentos. 

A A A A C 

12 - Garantir a organização dos 

medicamentos. 
A B A A A 

13 - Garantir existência de equipe 

qualificado para armazenamento e 

expedição de medicamentos na Central de 

Abastecimento Farmacêutico. 

B A A B C 

14 - Garantir a existência de equipamentos 

adequados em função do espaço físico. 

Apresenta mobiliários, segurança, 

conservação e manutenção da CAF. 

C B B B B 

15 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos para descarte de 

medicamentos. 

C A A A C 

16 - Garantir a existência de normas e 
procedimentos operacionais padrões para 
recebimento dos medicamentos 
 

A A A B A 

17 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

acondionamento de medicamentos visando 

transferências entre setores. 

A A B B A 

18 - Garantir a existência de normas e 
procedimentos operacionais padrão para 
transporte de medicamentos. 
 

B A A C A 

19 - Garantir a conferência dos 

medicamentos no ato da saída da CAF e 

farmácia central o recebimento na unidade 

de dispensadora. 

A A A B A 

20 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para a 

distribuição dos medicamentos 

A A A A A 

21 - Garantir a existência de normas 

operacionais padrão para recebimento das 

divergências. 

B A A A A 

Quadro 22 – Respostas dos especialistas pelas CAF’s - Públicas 

Fonte: Adaptado de(FRIGERI; DA, 2015); (BRASIL;2006 a) 
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O quadro 23 apresenta a análise dos resultados tabulada quantitativamente 

permitindo observar a equivalência entre os hospitais pesquisados. O processo de 

avaliação teve como referência a utilização do diagrama de Pareto, adaptado aos 

níveis de maturidade definidos neste trabalho, quadro 16 (Grau de Maturidade). 

Os resultados apresentados pelas organizações analisadas foram inferiores a 

100%, conforme registrado no quadro 24 (Classificação da Maturidade – Instituições 

Públicas), as instituições apresentaram uma maturidade adequada às normas 

vigentes. Pudemos evidenciar uma atenção por parte dos gestores em garantir a 

qualidade dos processos executados pelas CAFs, preservando, dessa forma, a 

integridade e a qualidade dos medicamentos utilizados pelos pacientes usuários 

dessas instituições. 

Critérios Hosp. A Hosp. B Hosp. C Hosp. D Hosp. E 

1 - Garantir existência de procedimentos 

operacionais padrão para: Especificações 

Técnicas, Codificação e Classificação dos 

Medicamentos. 

5  10 10 10 5 

2 - Garantir a realização de inventário. 10 10 10 5 5 

3 - Garantir existência de normas de 

procedimentos operacionais padrão para 

acompanhamento e estimativa da demanda 

dos medicamentos. 

5 10 10 5 0 

4 - Garantir a existência de controle de 

estoque. 
10 10 10 5 10 

5 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

acompanhamento dos pedidos realizados 

para aquisição de medicamentos. 

10 10 10 0 10 

6 - Garantir o recebimento dos 

medicamentos em conformidade com as 

normas de conferência e especificações 

técnicas. 

10 10 10 10 5 

7 - Garantir a observação e conferencia das 

especificações administrativas no 

recebimento dos medicamentos na CAF. 

10 10 10 10 10 

8 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

lançamento de entrada de medicamentos o 

estoque da CAF. 

10 10 10 10 10 

9 - Garantir as instalações físicas 

adequadas para armazenamento na 

Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) obedecer às Boas Práticas de 

Armazenamento de Medicamentos. 

5 5 10 5 5 
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Critérios Hosp. A Hosp. B Hosp. C Hosp. D Hosp. E 

10 - Garantir área interna de estocagem da 

Central de Abastecimento Farmacêutico. 
0 5 5 5 10 

11 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrões para 

recebimento dos medicamentos. 

10 10 10 10 0 

12 - Garantir a organização dos 

medicamentos. 
10 5 10 10 10 

13 - Garantir existência de equipe 

qualificado para armazenamento e 

expedição de medicamentos na Central de 

Abastecimento Farmacêutico. 

5 10 10 5 0 

14 - Garantir a existência de equipamentos 

adequados em função do espaço físico. 

Apresenta mobiliários, segurança, 

conservação e manutenção da CAF. 

0 5 5 5 5 

15 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos para descarte de 

medicamentos. 

0 10 10 10 0 

16 - Garantir a existência de normas e 
procedimentos operacionais padrões para 
recebimento dos medicamentos 
 

10 10 10 5 10 

17 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

acondionamento de medicamentos visando 

transferências entre setores. 

10 10 5 5 10 

18 - Garantir a existência de normas e 
procedimentos operacionais padrão para 
transporte de medicamentos. 
 

5 10 10 0 10 

19 - Garantir a conferência dos 

medicamentos no ato da saída da CAF e 

farmácia central o recebimento na unidade 

de dispensadora. 

10 10 10 5 10 

20 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para a 

distribuição dos medicamentos 

10 10 10 10 10 

21 - Garantir a existência de normas 

operacionais padrão para recebimento das 

divergências. 

5 10 10 10 10 

TOTAL 150 190 195 140 145 

Quadro 23 – Valor das respostas dos especialistas pelas CAF’s - Públicas 

Fonte: Adaptado de(FRIGERI; DA, 2015); (BRASIL;2006 a) 

 

O resultado da avaliação do questionário aplicado aos gestores das Centrais 

de Abastecimento Farmacêutico dos Hospitais Públicos, da cidade de Niterói, 
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encontra-se demonstrado no quadro 21; apresenta 03 unidades com maturidade nível 

conhecido (parcialmente adequado) e 02 unidades, nível gerenciado (adequado). 

Observa-se que as instituições avaliadas, apresentam um perfil semelhante, 

separadas em dois grupos; sendo um grupo com caraterísticas Conhecido e outro 

grupo, com características Gerenciado. 

 
 

HOSPITAL TOTAL DE PONTOS 
VARIAÇÃO 

PERCENTUAL 
CLASSIFICAÇÃO 

MATURIDADE 

A 150 71.43% Conhecido 

B 190 90,47% Gerenciado 

C 195 92,86% Gerenciado 

D 140 66,66% Conhecido 

E 145 69,05% Conhecido 

Quadro 24 -  Classificação da Maturidade – Instituições Públicas 

Fonte: Adaptado de(FRIGERI; DA, 2015); (BRASIL;2006 a) 

A pontuação de cada instituição deu-se de acordo com o critério de avaliação 

previsto no quadro 15 (Formulário para avaliação da maturidade da gestão das 

CAF’s). Dessa forma, a soma da avaliação dos critérios é resultante da totalização de 

pontos obtidos por cada uma das instituições avaliadas. Analisando essa pontuação 

pelo Princípio de Pareto, as unidades hospitalares atingem uma variação percentual 

que nos permite classificá-las segundo ao quadro 16 (Grau de Maturidade). 

Entendeu-se também a necessidade de realizar uma pesquisa em hospitais 

privados. Assim sendo, a escolha dessas instituições foi uma escolha intencional, por 

serem de Niterói e apresentarem certificações de gestão e aplicou-se o questionário 

obtendo as respostas tabuladas e analisadas nos quadros: 25 (Respostas dos 

especialistas pelas CAF’s – Particulares); 26 (Valor das respostas dos especialistas 

pelas CAF’s – Particulares) e 27 (Classificação da Maturidade – Hospitais 

Particulares). Aqui os resultados apresentados, também foram inferiores a 100%, 

mas, tal qual nas Instituições públicas, observou-se maturidade adequada e uma 

preocupação com o gerenciamento dos processos e suas atividades, de forma a 

garantir a qualidade da medicação distribuída e utilizada nestes hospitais.  
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Entendeu-se que a análise de organizações hospitalares de caráter privado é 

relevante para se ter um contraponto no processo de avaliação, e também para 

realizar uma comparação da maturidade das instituições pública em relação às 

unidades particulares. Sendo assim, foram entrevistados 02 gestores de organizações 

hospitalares particulares, localizadas também na cidade de Niterói.  

Ambas as instituições particulares participantes avaliadas são contempladas 

com cerificações internacionais de qualidade e de gerenciamento de processos, 

podendo servir de benchmarks. Dessa forma, o comparativo seria relevante para 

observar o avanço da maturidade das instituições públicas. Também foi observada 

uma similaridade entre as duas organizações particulares avaliadas, com valores bem 

próximos que classificou ambas com uma maturidade nível gerenciado. 

De acordo com os gestores das organizações privadas entrevistados, o 

modelo proposto pode auxiliar o processo de gerenciamento das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico. Dessa forma foi aplicado o modelo (Apêndice 02), 

obtendo-se as respostas tabuladas no quadro 25.  

Posteriormente foi aplicado o mesmo modelo de avaliação realizado para as 

instituições públicas. 

Apesar das organizações particulares apresentarem cerificações 

internacionais, e as instituições públicas não as possuírem, quando comparadas às 

instituições públicas com nível de maturidade gerenciado, tais organizações privadas, 

apresentam-se em um patamar inferior ao das instituições públicas. 

Critérios Hosp. F Hosp. G 

1 - Garantir existência de procedimentos operacionais padrão para: 

Especificações Técnicas, Codificação e Classificação dos 

Medicamentos. 
D B 

2 - Garantir a realização de inventário. A A 

3 - Garantir existência de normas de procedimentos operacionais 

padrão para acompanhamento e estimativa da demanda dos 

medicamentos. 

A B 

4 - Garantir a existência de controle de estoque. B A 

 

5 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para acompanhamento dos pedidos realizados para 

aquisição de medicamentos. 

 

A A 
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Critérios Hosp. F Hosp. G 

6 - Garantir o recebimento dos medicamentos em conformidade 

com as normas de conferência e especificações técnicas. B A 

7 - Garantir a observação e conferencia das especificações 

administrativas no recebimento dos medicamentos na CAF. B A 

8 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para lançamento de entrada de medicamentos o estoque 

da CAF. 

A A 

9 - Garantir as instalações físicas adequadas para armazenamento 

na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) obedecer às 

Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos. 

B A 

10 - Garantir área interna de estocagem da Central de 

Abastecimento Farmacêutico. 
A A 

11 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrões para recebimento dos medicamentos. 
A A 

12 - Garantir a organização dos medicamentos. B A 

13 - Garantir existência de equipe qualificado para armazenamento 

e expedição de medicamentos na Central de Abastecimento 

Farmacêutico. 

A A 

14 - Garantir a existência de equipamentos adequados em função 

do espaço físico. Apresenta mobiliários, segurança, conservação e 

manutenção da CAF. 

A A 

15 - Garantir a existência de normas e procedimentos para 

descarte de medicamentos. 
A A 

16 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrões para recebimento dos medicamentos 
A B 

17 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para acondionamento de medicamentos visando 

transferências entre setores. 

A A 

18 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 
padrão para transporte de medicamentos. 

A A 

19 - Garantir a conferência dos medicamentos no ato da saída da 

CAF e farmácia central o recebimento na unidade de dispensadora. 
A A 

20 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para a distribuição dos medicamentos 
A B 

21 - Garantir a existência de normas operacionais padrão para 

recebimento das divergências. 
A B 

Quadro 25 – Respostas dos especialistas pelas CAF’s - Particulares 

Fonte: Adaptado de (FRIGERI; DA, 2015); (BRASIL;2006 a) 

 

 

Os entrevistados entendem que o processo de avaliação realizado pelo 

questionário é pertinente ao gerenciamento das CAF’s, e por meio desta ferramenta 

são capazes de   discutir e inserir melhorias de gerenciamento de seus processos.   

O quadro 26, apresenta a pontuação alcançada por cada instituição privada 

ao longo do processo de avaliação da maturidade. 
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Critérios Hosp. F Hosp. G 

1 - Garantir existência de procedimentos operacionais padrão para: 

Especificações Técnicas, Codificação e Classificação dos 

Medicamentos. 
0 5 

2 - Garantir a realização de inventário. 10 10 

3 - Garantir existência de normas de procedimentos operacionais 

padrão para acompanhamento e estimativa da demanda dos 

medicamentos. 

10 5 

4 - Garantir a existência de controle de estoque. 5 10 

5 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para acompanhamento dos pedidos realizados para 

aquisição de medicamentos. 

10 10 

6 - Garantir o recebimento dos medicamentos em conformidade 

com as normas de conferência e especificações técnicas. 
5 10 

7 - Garantir a observação e conferencia das especificações 

administrativas no recebimento dos medicamentos na CAF. 
5 10 

8 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para lançamento de entrada de medicamentos o estoque 

da CAF. 

10 10 

9 - Garantir as instalações físicas adequadas para armazenamento 

na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) obedecer às 

Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos. 

5 10 

10 - Garantir área interna de estocagem da Central de 

Abastecimento Farmacêutico. 
10 10 

11 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrões para recebimento dos medicamentos. 
10 10 

12 - Garantir a organização dos medicamentos. 5 10 

13 - Garantir existência de equipe qualificado para armazenamento 

e expedição de medicamentos na Central de Abastecimento 

Farmacêutico. 

10 10 

14 - Garantir a existência de equipamentos adequados em função 

do espaço físico. Apresenta mobiliários, segurança, conservação e 

manutenção da CAF. 

10 10 

15 - Garantir a existência de normas e procedimentos para 

descarte de medicamentos. 
10 10 

16 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 
padrões para recebimento dos medicamentos 

10 5 

17 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para acondicionamento de medicamentos visando 

transferências entre setores. 

10 10 

18 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 
padrão para transporte de medicamentos. 

10 10 

19 - Garantir a conferência dos medicamentos no ato da saída da 

CAF e farmácia central o recebimento na unidade de dispensadora. 
10 10 

20 - Garantir a existência de normas e procedimentos operacionais 

padrão para a distribuição dos medicamentos 
10 5 

21 - Garantir a existência de normas operacionais padrão para 

recebimento das divergências. 
10 5 

TOTAL 175 185 

Quadro 26 – Valor das respostas dos especialistas pelas CAF’s - Particulares 
Fonte: Adaptado de (FRIGERI; DA, 2015); (BRASIL;2006 a) 



76 

O quadro 27 (Classificação da Maturidade – Hospitais Particulares), apresenta 

a análise dos resultados do quadro 26 (Valor das respostas dos especialistas pelas 

CAF’s – Particulares), de modo a ser observado que, nenhuma delas atinge 100%, 

mas encontram-se classificadas com uma maturidade, gerenciado, adequada ao 

processo de gestão das Centrais de Abastecimento Farmacêutico. 

HOSPITAL TOTAL DE PONTOS 
VARIAÇÃO 

PERCENTUAL 

CLASSIFICAÇÃO 

MATURIDADE 

F 175 83,33% Gerenciado 

G 185 88,09% Gerenciado 
Quadro 27 -  Classificação da Maturidade – Hospitais Particulares 
Fonte: Adaptado de(FRIGERI; DA, 2015); (BRASIL;2006 a) 

 

Diante deste cenário foi elaborado um quadro comparativo, matrizes de: 

programação; aquisição; armazenamento e distribuição as atividades das CAFs, 

(quadros 28; 29; 30; e 31), para que fosse possível identificar os pontos convergentes 

e divergentes, podendo-se gerenciar e propor, dessa forma, melhorias com a 

finalidade de atingir patamares de maturidade superiores. 

Para que possa ocorrer um incremento na maturidade das instituições 

avaliadas é importante ressaltar que a análise deva ser realizada por matrizes 

(quadros: 28; 29; 30; e 31), desta forma identificar os pontos forte e fracos de cada 

instituição.  

Ao analisar o quadro 32 (Classificação da Maturidade por Atividade), nota-se 

que a matriz programação indica uma maior dificuldade de gerencialmente por parte 

dos hospitais públicos e privados. Marin et al. (2003) tem o entendimento de que uma 

programação deficiente no controle de estoque gera dificuldades na oferta de 

medicamentos conforme a demanda. 
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ATIVIDADES DA CAF 
VERIFICAÇÃO DA 

MATURIDADE – CRITÉRIOS 

Hosp. 

A 

Hosp. 

B 

Hosp. 

C 

Hosp. 

D 

Hosp. 

E 

Hosp. 

F 

Hosp. 

G 

PROGRAMAÇÃO 

Normalização 

Especificação 

Codificação 

Classificação 

Existência de Procedimentos 

Operacionais Padrão para: 

Especificações técnicas, 

Codificação, Classificação. 
5 10 10 10 5 0 5 

Pregão 

Estimativa da 

Demanda e  

Acompanhamento 

do Consumo 

Realização de Inventários; 10 10 10 5 5 10 10 

Existência de Normas e 

Procedimentos Operacionais 

Padrão para Estimativa da 

Demanda dos Medicamentos 

5 10 10 5 0 10 5 

Existência de Controle de 

Estoque 
10 10 10 5 10 5 10 

Quadro 28-  Avaliação da Maturidade por Atividade 01 (Programação) 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 

 

ATIVIDADES DA CAF VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – CRITÉRIOS 
Hosp. 

A 

Hosp. 

B 

Hosp. 

C 

Hosp. 

D 

Hosp. 

E 

Hosp. 

F 

Hosp. 

G 

AQUISIÇÃO 

Sinalizar 

necessidade de 

aquisição 

Realização de inventários 10 10 10 5 5 10 10 

Existência de Normas e procedimentos Padrão de 

acompanhamento dos Pedidos realizados para Aquisição 

de Medicamento 

10 10 10 0 10 10 10 

Existência de controle de Estoque 10 10 10 5 10 5 10 

Acompanhamento 

do pedido 

Existência de Normas e procedimentos Padrão de 

acompanhamento dos Pedidos realizados para Aquisição 

de Medicamentos 

10 10 10 0 10 10 10 

Quadro 29 -  Avaliação da Maturidade por Atividade 02 (Aquisição) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 
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ATIVIDADES DA CAF 
VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – 

CRITÉRIOS 

Hosp. 

A 

Hosp. 

B 

Hosp. 

C 

Hosp. 

D 

Hosp. 

E 

Hosp. 

F 

Hosp. 

G 

ARMAZENAMENTO 

Entrada 

Conferência 

Recebimento dos medicamentos segundo 

normas de conferência e especificações 

técnicas 

10 10 10 10 5 5 10 

Observação e conferência das especificações 

administrativas no recebimento dos 

medicamentos 

10 10 10 10 10 5 10 

Lançamento 

Existência de Normas e Procedimentos 

Operacionais Padrão para lançamento de 

Entrada de Medicamentos no Estoque da CAF 

10 10 10 10 10 10 10 

Guarda 

Condições 

Adequadas 

Garantir as instalações físicas adequadas para 

armazenamento na CAF, obedecer às Boas 

Práticas de Armazenamento de Medicamentos 

5 5 10 5 5 5 10 

Garantir área interna de estocagem da CAF 0 5 5 5 10 10 10 

Localização 

Existência de normas e Procedimentos para 

disposição dos Medicamentos 
10 10 10 10 5 10 10 

 

Organização dos Medicamentos 

 

10 5 10 10 10 5 10 

Segurança 

Equipe qualificado para armazenamento e 

expedição de medicamentos na CAF; 
0 10 10 5 5 10 10 

Existência de Normas e Procedimentos 

Operacionais Padrão recebimento dos 

medicamentos 

10 10 10 10 5 10 5 

Garantir a existência de equipamentos 

adequados em função do espaço físico; 
0 5 5 5 5 10 10 

Apresentar mobiliários, segurança, 

conservação e manutenção da CAF 
0 5 5 5 5 10 10 

Perdas e 

Obsolescência 

Existência de Normas e Procedimentos para 

descarte de medicamentos 
0 10 10 10 0 10 10 
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ATIVIDADES DA CAF 
VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – 

CRITÉRIOS 

Hosp. 

A 

Hosp. 

B 

Hosp. 

C 

Hosp. 

D 

Hosp. 

E 

Hosp. 

F 

Hosp. 

G 

ARMAZENAMENTO Expedição 

Recebimento 

Pedido 

Existência de Normas e Procedimentos 

Operacionais Padrão para recebimento dos 

medicamentos 

10 10 10 5 5 10 5 

Separação de 

Pedido 

Equipe qualificada para armazenamento e 

expedição de medicamentos na CAF 
0 10 10 5 0 10 10 

Conferência 

Recebimento dos medicamentos segundo 

normas de conferência e especificações 

técnicas 

10 10 10 10 5 5 10 

Observação e conferencia das especificações 

administrativas no recebimento dos 

medicamentos na CAF 

10 10 10 10 10 5 10 

Acondicionamento 

para 

Transferências 

Equipe qualificada para armazenamento e 

expedição de medicamentos na CAF 
0 10 10 5 0 10 10 

Existência de Normas e Procedimentos 

Operacionais Padrão para transporte dos 

Medicamentos visando transferências entre 

setores 

10 10 10 5 10 10 10 

Documento para 

Transporte 

Existência de Normas e Procedimentos 

Operacionais Padrão para transporte dos 

Medicamentos 

5 10 10 0 10 10 10 

Lançamento de 

Saída 

Conferência dos medicamentos no ato da saída 

da CAF e na unidade dispensadora 
10 10 10 5 10 10 10 

Quadro 30 -  Avaliação da Maturidade por Atividade 03 (Armazenamento) 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 
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ATIVIDADES DA CAF VERIFICAÇÃO DA MATURIDADE – CRITÉRIOS 
Hosp. 

A 

Hosp. 

B 

Hosp. 

C 

Hosp. 

D 

Hosp. 

E 

Hosp. 

F 

Hosp. 

G 

DISTRIBUIÇÃO 

Transporte 

Adequado 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para 

a distribuição dos Medicamentos 
10 10 10 10 10 10 5 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão par 

transportar adequadamente os medicamentos 
5 10 10 0 10 10 10 

Documentos 

para 

Transporte 

e 

Conferência 

do 

destinatário 

 

Conferência dos medicamentos no ato de saída da CAF e no 

recebimento na unidade dispensadora; 

 

10 10 10 5 10 10 10 

 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para 

distribuição dos medicamentos 

 

10 10 10 10 10 10 5 

Retorno de 

Divergências 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para 

distribuição dos medicamentos; 
10 10 10 10 10 10 5 

Existência de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão para 

o recebimento das divergências 
5 10 10 10 10 10 5 

Quadro 31 -  Avaliação da Maturidade por Atividade 04 (Distribuição) 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)
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HOSPITAIS 

PROGRAMAÇÃO 

 

AQUISIÇÃO 

 

ARMAZENAMENTO DISTRIBUIÇÃO 

Pontos  % Maturidade Pontos  % Maturidade Pontos  % Maturidade Pontos  % Maturidade 

A 30 75 Conhecido 40 100 Gerenciado 120 60 Conhecido 50 83,3 Gerenciado 

B 40 100 Gerenciado 40 100 Gerenciado 175 87.5 Gerenciado 60 100 Gerenciado 

C 40 100 Gerenciado 40 100 Gerenciado 185 92,5 Gerenciado 60 100 Gerenciado 

D 25 62,5 Conhecido 10 25,0 Básico 140 70,0 Conhecido 45 75,0 Conhecido 

E 20 50,0 Conhecido 35 87,5 Gerenciado 125 62,5 Conhecido 60 100 Gerenciado 

F 25 62,5 Conhecido 35 87,5 Gerenciado 170 85,0 Gerenciado 60 100 Gerenciado 

G 30 75,0 Conhecido 40 100 Gerenciado 190 95,0 Gerenciado 40 66,7 Conhecido 
Quadro 32 -  Classificação da Maturidade por Atividade 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)
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Observa-se no quadro 32 que hospitais privados apesar de possuírem 

certificações apresentam percentuais inferiores aos hospitais públicos, os 

especialistas destas unicidades hospitalares no transcorrer da aplicação do modelo 

relataram que alguns processos não eram de domínio das suas CAF, ficando esses 

processos ao controle de setores externo a CAF. Outro fator relevante informado pelos 

hospitais particulares é que, ambos, estavam em processo de certificação e por isso 

ajustando os processos para atingir a certificação, por isso eles apresentam 

percentuais iguais e até inferiores as instituições públicas.  

Moura (2015) ressalta que o processo de avaliação alinhado ao conhecimento 

da cadeia de valor da instituição e o conhecimento dos processos primários, 

consolidada a importância de avaliar a maturidade da instituição. O mapeamento da 

instituição através do processo de avaliação da gestão das CAFs é fator facilitador 

para a integração com a estratégia organizacional, desta forma, identifica-se pontos 

fortes e fracos no gerenciamento. 

Através da análise do modelo é possível estimular a gestão do conhecimento 

através de: treinamento, desenvolvimento, capacitação e outras atividades capazes 

de gerar conhecimento aos gestores, promovendo uma integração na cadeia de valor 

entre os processos primários e secundários da instituição (MOURA, 2015). 

Os profissionais especialistas entrevistados apontaram como fator positivo a 

aplicação do questionário, e observaram que apesar da existência de normas e 

procedimentos percebe-se uma dificuldade de execução destes. Os profissionais 

entrevistados compreenderam a importância da adequação das atividades gerenciais 

do modelo, pois o mesmo tem por objetivo, inicial, uma auto-avaliação da maturidade 

gerencial das Centrais de Abastecimento Farmacêutico. 

A experiência de aplicação deste modelo proporcionou ao pesquisador e aos 

entrevistados troca de experiências e convergência na importância de um 

gerenciamento pautado por responsabilidade, capacidade e conhecimento. 

. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste capitulo são apresentadas as considerações finais da pesquisa, e as 

sugestões para pesquisas futuras. 

Esta pesquisa teve como objetivo a elaboração de um modelo que auxilie as 

Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAFs) presentes em unidades hospitalares 

a avaliarem a maturidade dos seus processos. Diante dessa premissa foi possível 

contemplar este objetivo com a elaboração de um modelo visando a avaliação tanto 

dos processos quanto das atividades das Centrais de Abastecimento Farmacêutico 

em unidades hospitalares.  

Também como objetivo, identificar as atividades desenvolvidas por uma 

Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), objetivo este alcançado através 

entrevistas com os especialistas conforme quadro 14. 

Torna-se necessário estar atento ao processo gerencial das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico de modo que se entenda que a vantagem competitiva 

destas unidades está cada vez mais na utilização de processos de gestão alinhados 

com as estratégias organizacionais, sejam estas, organizações públicas ou privadas. 

O modelo de avaliação da maturidade proposto neste trabalho vem ao 

encontro das ansiedades e necessidades estratégicas das Instituições de modo que 

ao mesmo tempo auxilia os gestores no processo de avaliação dos seus modelos 

gerenciais, como também impulsiona as organizações para um horizonte da 

reengenharia dos seus processos gerenciais buscando, não somente diminuir os 

impactos econômicos, ambientais e sociais, mas proporcionando também uma 

reflexão pró ativa de rever os conceitos gerenciais entre os atores das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico num processos de evolução constante na cadeia 

gerencial. 

O modelo desenvolvido aborda de forma direta desafios organizacionais a 

serem compreendidos e confrontados diariamente na gestão das CAFs. Ao mergulhar 

nos processos existentes na organização, cabe aos gestores traçarem novos rumos 

que permitam à sua Instituição caminhar em busca de objetivos alinhados com a 

estratégia organizacional e evoluírem, de modo que, não sejam vulneráveis a 
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questões que possam torná-las vulneráveis a impactos externos e internos capazes 

de interferirem na gestão das CAFs. 

Considerando o exposto acima, conclui-se que os objetivos propostos neste 

trabalho foram atingidos quando se propõe um modelo que auxilie as Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico (CAFs) presentes em unidades hospitalares a avaliarem 

a maturidade dos seus processos, possibilitando assim a incorporação de expertise à 

gestão organizacional das CAFs, gerando valor para a organização e para a 

sociedade. 

Deve-se observar como limitação desse trabalho que, durante o processo de 

aplicação do modelo, sendo este de cunho auto avaliativo, coube ao gestor 

respondente o total engajamento e a responsabilidade das respostas apresentadas.  

Espera-se como contribuição desta pesquisa o incentivo ao gerenciamento de 

processos das CAFs, bem como uma aculturação de avaliação permanente para a 

constante evolução deste gerenciamento. Espera-se também que essa evolução se 

dê por meio da busca incessante de aprimoramento profissional por técnicas 

gerenciais e métodos de gestão da maturidade organizacional que sejam capazes de 

gerar o aprimoramento na gestão das Centrais de Abastecimento Farmacêutico em 

unidades hospitalares. 

Recomenda-se, na aplicação do modelo, uma participação interativa entre o 

entrevistado e o entrevistador na confrontação das respostas e na comprovação das 

atividades avaliadas, com apresentação de documentação comprobatória. Tal 

cuidado justifica-se para obtenção e um diagnóstico mais fiel possível, o que permitirá 

definir melhor ações corretivas e de melhoria dos processos.  

A implantação deste modelo de avaliação entre CAF de hospitais, 

principalmente no setor público, pode viabilizar um sistema de comparação do 

desempenho da gestão das CAF e auxiliar na definição de estratégias conjuntas de 

melhoria gerencial, além de fomentar troca de experiência entre elas. 

Finalizando, o estudo indica que as instituições avaliadas apresentam uma 

similaridade da maturidade quanto ao processo gerencial das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico.  Dessa forma, pode-se propor ações em conjunto para 

melhorias na gestão. Entende-se que a avaliação da maturidade, pode e deva ser um 
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fator determinante na gestão organizacional das Centrais de Abastecimento 

Farmacêutico, por apresentar ganhos gerenciais para organização. Assim sendo, a 

aplicação deste modelo de avaliação seria uma oportunidade de ganho gerencial e 

desenvolvimento da gestão de forma a proporcionar importantes contribuições e 

sendo, também, agente facilitador à gestão e melhoria continua das atividades e 

processos gerenciais.  
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ANEXOS DA PESQUISA 

Anexo 1 – Modelo de Layout de Central de Abastecimento Farmacêutico 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Central de Abastecimento Farmacêutico deverá dispor de áreas suficientes para 

armazenamento dos produtos que possibilitem o estoque ordenado dos diferentes 

tipos de medicamentos e materiais, assegurando as condições adequadas para 

manutenção da sua integridade. Os produtos especiais como psicotrópicos e 

termolábeis, devem dispor de locais específicos para sua estocagem. 

As áreas de estocagem devem ser bem sinalizadas, de fácil visualização. A circulação 

de pessoal deve ser restrita e o local da administração deve permitir visualização de 

todo setor. 

Fonte: (CRF - SP, 2010) 
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APÊNDICE DA PESQUISA. 

Apêndice 1 – Atividade de uma CAF  

 

 

ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA CAF  

Referências 

Analisar a documentação 
recebida, verificando se a 
compra está autorizada, 

através de notas de 
empenho 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 
Brasília, 1994. 174p. 

 Magarinos -Torres, R. Indicadores de resultados para a farmácia hospitalar. [Dissertação]. Rio de Janeiro: Instituto Fernandes 

Figueira, Fundação Oswaldo Cruz; 2006. 

 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p.  

Analisar estoque crítico 
para evitar falta de 

medicamento 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 

Brasília, 1994. 174p. 

 MESSEDER, A. M. Avaliação de Estrutura e Processo de Serviços de Farmácia Hospitalar segundo nível de 

Complexidade do Hospital. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública. Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 2005 

 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p. 

 Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS). Avaliação da 

Assistência Farmacêutica no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde; 2005. 

Armazenar medicamentos 
em prateleiras 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 

 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p. 

Arquivar notas fiscais 
 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de Abril 

de 2010. Disponível em:< www.anvisa.gov.br/legis> Acessado em: 16 set. 2016.  

Baixa de produtos 
solicitados pelas outras 

CAFs 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 
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ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA CAF  

Referências 

Baixa de produtos 
vencidos 

 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de Abril 

de 2010. Disponível em:< www.anvisa.gov.br/legis> Acessado em: 16 set. 2016.  

Conduzir inventários 
periódicos 

 Conselho Federal de Farmácia. Manual básico de farmácia hospitalar. Brasília: Conselho Federal de Farmácia; 1997. 

 MESSEDER, A. M. Avaliação de Estrutura e Processo de Serviços de Farmácia Hospitalar segundo nível de 

Complexidade do Hospital. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública. Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 2005 

Conferencia de notas 
fiscais, analise da 

integridade dos produtos, 
verificação de lotes e 

validades 

 Magarinos-Torres, R. Indicadores de resultados para a farmácia hospitalar. [Dissertação]. Rio de Janeiro: Instituto Fernandes 

Figueira, Fundação Oswaldo Cruz; 2006. 

 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p 

Conferencia de validade e 
condições dos 

medicamentos recebidos 

 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de abril 

de 2010. Disponível em: www.anvisa.gov.br/legis. Acessado em: 16 set. 2016.  

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 

 Ministério da saúde – boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p. 

Controlar o estoque de 
medicamento 

 Conselho Federal de Farmácia. Manual básico de farmácia hospitalar. Brasília: Conselho Federal de Farmácia; 1997. 

 MESSEDER, A. M. Avaliação de Estrutura e Processo de Serviços de Farmácia Hospitalar segundo nível de 
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Controle da temperatura 
interna do setor 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 
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 Ministério da saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p 
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ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA CAF  

Referências 

Coordenar e controlar 
atividades de recebimento 

e devolução de 
medicamentos 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 

Brasília, 1994. 174p.. 

 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p 

Distribuir os 
medicamentos a serem 
expedidos por outras 

CAFs. 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 
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Complexidade do Hospital. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública. Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 2005 

Elaborar relatórios 
contábeis 

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE (SBRAFH). Organização Conselho Federal 

de Farmácia. Padrões mínimos para Farmácia Hospitalar. Goiânia: 2007. 20p 

Elaborar relatórios de 
consumos mensais e 

anuais. 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 
Brasília, 1994. 174p. 
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Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 2005 

Entrada de notas fiscais 
no sistema hospitalar 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 
Brasília, 1994. 174p.. 

Enviar notas fiscais, 
juntamente com os 

devidos empenhos ao 
setor financeiro 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 
Brasília, 1994. 174p. 

Estimar os pregões anuais 
de aquisição de 
medicamentos 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 
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ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA CAF  

Referências 

Gestão dos recursos 
materiais, evitando do 

perdas e custos elevados 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 
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 Conselho Federal de Farmácia. Manual básico de farmácia hospitalar. Brasília: Conselho Federal de Farmácia; 1997. 

Logística e controle do 
estoque 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 
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Complexidade do Hospital. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública. Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 2005 

Manter registro 
atualizados do estoque 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 
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Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 2005 

Medidas efetivas de 
advertência aos 

fornecedores em atraso 
com entrega 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 

Organizar o estoque, 
facilitando a 

movimentação dos itens 
armazenados 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 

 Conselho Federal de Farmácia. Manual básico de farmácia hospitalar. Brasília: Conselho Federal de Farmácia; 1997. 

 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p 
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ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA CAF  

Referências 

Proceder conferencia 
visual, verificando as 

condições de embalagem 
quanto a possíveis avarias 
na carga transportada e, 
se for o caos, apontando 

as ressalvas nos 
respectivos documentos 

 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de Abril 

de 2010. Disponível em:< www.anvisa.gov.br/legis> Acessado em: 16 set. 2016.  

 Conselho Federal de Farmácia. Manual básico de farmácia hospitalar. Brasília: Conselho Federal de Farmácia; 1997. 

 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p. 

Realizar o lançamento das 
movimentações de 
entrada e saída no 

sistema operacional 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 

 BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia básico para a Farmácia Hospitalar. 
Brasília, 1994. 174p. 

Realizar pesquisa ativa de 
medicamentos em caso 

de falta 

 BRASIL, Ministério da Saúde, Organização Pan-americana de Saúde, Manual básico de Farmácia Hospitalar. Brasília: 

Conselho Federal de Farmácia, 1997. 126p. 
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Receber os itens de 
grandes volumes 
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 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p. 

Recepcionar, conferir e 
armazenar medicamentos 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 
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 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p. 
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ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA CAF  

Referências 

Relacionamento com 
outros setores interno e 

externo ao com finalidade 
de evitar quebra de 

estoque 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 
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de Farmácia. Padrões mínimos para Farmácia Hospitalar. Goiânia: 2007. 20p 

Relacionamento ético, e 
transparente com 

fornecedores 

 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de abril 

de 2010. Disponível em:www.anvisa.gov.br/legis. Acessado em: 16 set. 2016.  

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 
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Seleciona e padronizar 
medicamentos 

 BISSON, M. P.; MENEGASSO, P. E.; MORALES, C. E. Farmácia Hospitalar 2a Edição,São Paulo, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, , 2010. 
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de Farmácia. Padrões mínimos para Farmácia Hospitalar. Goiânia: 2007. 20p 

Separação de 
medicamentos vencidos e 

ou inutilização em 
recipiente adequado para 

posterior remoção e 
descarte 

 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de abril 
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Farmácia. Manual básico de farmácia hospitalar. Brasília: Conselho Federal de Farmácia; 1997. 
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ATIVIDADES 
EXECUTADAS NA CAF  

Referências 

Solicitação de compras de 
medicamentos 

 BRASIL, Ministério da Saúde, Organização Pan-americana de Saúde. Manual básico de Farmácia Hospitalar. Brasília: 

Conselho Federal de Farmácia, 1997. 126p. 

 Conselho Federal de Farmácia. Manual básico de farmácia hospitalar. Brasília: Conselho Federal de Farmácia; 1997. 

 MESSEDER, A. M. Avaliação de Estrutura e Processo de Serviços de Farmácia Hospitalar segundo nível de 

Complexidade do Hospital. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública. Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, 2005 

Supervisionar e orientar a 
equipe de colaboradores.  

 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de abril 

de 2010. Disponível em: www.anvisa.gov.br/legis. Acessado em: 16 set. 2016.  
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Verificar as validades dos 
produtos estocados 
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 Ministério da Saúde – Boas práticas para estocagem de medicamentos, Brasília, CEME, 1989, 22p. 

Zelar pela manutenção do 
local de trabalho 

 ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 17, de 16 de abril 

de 2010. Disponível em: www.anvisa.gov.br/legis. Acessado em: 16 set. 2016.  
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Atividades executadas em uma CAF 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016) 
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Apêndice 2   Modelo da Avaliação da Maturidade da Gestão de uma Gestão de uma Central de Abastecimento Farmacêutico. 

 

Prezados (as) farmacêuticos (as)  

 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada PROPOSTA DE MODELO PARA AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA GESTÃO DE 

UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO EM HOSPITAIS PÚBLICOS. Sendo assim, gostaríamos de contar com 

a sua colaboração para a realização da pesquisa de campo, respondendo ao questionário, abaixo. É imprescindível que todas as 

questões sejam respondidas para que a pesquisa alcance os objetivos almejados. Suas respostas serão tratadas de forma 

confidencial e anônima. 

 

Critério Parâmetro Avaliação 

1 - Garantir existência de procedimentos 

operacionais padrão para: Especificações 

Técnicas, Codificação e Classificação dos 

Medicamentos. 

Normas e procedimentos operacionais padrões 

elaborados e disponíveis para acesso, constando 

todos os procedimentos para especificações 

técnica, codificação e classificação dos 

medicamentos, de modo que sejam realizados o 

processamento do pedido, preparação e liberação 

do pedido, conferência e registro da saída. 

(A)  Existem normas e procedimentos redigidos quanto 

a: Especificações Técnicas, Codificação e Classificação 

dos Medicamentos. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução foram treinados 

(B)  Existem normas e procedimentos redigidos quanto 

a: Especificações Técnicas, Codificação e Classificação 

dos Medicamentos. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução não foram treinados. 

C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

quanto a: Especificações Técnicas, Codificação e 

Classificação dos Medicamentos 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

2 - Garantir a realização de inventário. 

Deverá realizar inventário anual de todos os 

medicamentos, conferindo: quantidades, lote. 

Conferir diariamente medicamentos selecionados 

aletoriamente, e ainda de 10% a 20% estoque 

conferido periodicamente (mensal, bimestral, 

trimestral ou semestral). 

(A) Realiza inventário anual de todo o estoque, de 

alguns itens periodicamente e conferência diária de 

alguns itens 

(B) Realiza parcialmente inventário anual de todo o 

estoque ou de alguns itens periodicamente 

 
 (C) Não realiza inventário por período superior a 01 

(um) ano. 

(D) Não foi possível avaliar 

3 - Garantir existência de normas de 

procedimentos operacionais padrão para 

acompanhamento e estimativa da demanda dos 

medicamentos. 

Normas e procedimentos operacionais padrões 

elaborados e disponíveis para acompanhamento e 

estimativa da demanda dos medicamentos, 

constando todos os procedimentos de modo que 

sejam realizados processamento do pedido, 

preparação e liberação do pedido, conferência e 

registro da saída 

(A) Existem normas e procedimentos redigidos quanto 

ao acompanhamento e estimativa da demanda dos 

medicamentos. Estão disponíveis e os responsáveis 

pela execução foram treinados. 

 
(B) Existem normas e procedimentos redigidos quanto 

ao acompanhamento e estimativa da demanda dos 

medicamentos. Estão disponíveis e os responsáveis 

pela execução não foram treinados. 

 
 (C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

quanto ao acompanhamento e estimativa da demanda 

dos medicamentos. 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

4 - Garantir a existência de controle de 

estoque. 

Apresentar informações do medicamento registradas 

manualmente ou em sistema de informação constando, 

nome, forma farmacêutica, concentração, apresentação, 

quantidade atual, lote, validade, movimentação do estoque 

(entradas e saídas), local de armazenamento, CMM, 

estoque máximo e mínimo, TR, PR e QR. 

(A) Realizam controle de estoque, conforme as 

solicitações parametrizadas, apresentando todas as 

informações gerenciais necessárias. 

(B) Realizam parcialmente controle de estoque 
manual ou  
Informatizado, porém sem informações gerenciais 

completas. 

 
 (C) Não realiza controle de estoque. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
5 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

acompanhamento dos pedidos realizados 

para aquisição de medicamentos. 

 
 Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados 

e disponíveis para acesso, constando todos os 

procedimentos para acompanhamento dos pedidos 

realizados para aquisição de medicamentos, de modo que 

sejam realizados processamento do pedido, preparação e 

liberação do pedido, conferência e registro da saída. 

(A) Existem normas e procedimentos redigidos quanto 

ao acompanhamento dos pedidos realizados para 

aquisição de medicamentos. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução foram treinados. 

 
(B) Existem normas e procedimentos redigidos quanto 
ao acompanhamento dos pedidos realizados para 
aquisição de medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução não foram treinados. 
. 

 
 (C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

quanto ao acompanhamento dos pedidos realizados 

para aquisição de medicamentos disponíveis para 

acesso aos responsáveis pela execução 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

 
6 - Garantir o recebimento dos medicamentos 

em conformidade com as normas de 

conferência e especificações técnicas. 

Observar as especificações técnicas do medicamento conferidas se 

de acordo com o produto adquirido, no ato do recebimento – nome da 

substância DCB), forma farmacêutica, concentração, apresentação, 

condição de conservação e transporte, inviolabilidade, embalagem/ 

rótulo, lote, validade, registro sanitário, responsável técnico, 

certificado de análise ou laudo de controle de qualidade. 

(A) No ato do recebimento todas as 

especificações técnicas do medicamento 

são conferidas de acordo com o produto 

adquirido. 

(B) No ato de recebimento do medicamento 

apenas algumas especificações técnicas 

são conferidas. 

 
 (C) No ato de recebimento do medicamento 

não é executado nenhum tipo de 

conferência. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
7 - Garantir a observação e conferencia das 

especificações administrativas no 

recebimento dos medicamentos na CAF. 

 
 Observar as especificações administrativas do medicamento 

conferidas se de acordo com o produto adquirido, no ato do 

recebimento – análise documental, nome do produto, prazo de 

entrega, quantidade, preço unitário e total. 

(A) No ato do recebimento todas as 

especificações administrativas do medicamento 

são conferidas de acordo com o produto 

adquirido. 

 

(B) No ato de recebimento do medicamento 

apenas algumas especificações administrativas 

são conferidas. 

 

 (C) No ato de recebimento do medicamento não 

é executado nenhum tipo de conferência. 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

 
8 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

lançamento de entrada de medicamentos o 

estoque da CAF. 

Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados e 

disponíveis para acesso, constando todos os procedimentos 

lançamento de entrada de medicamentos o estoque da CAF, de modo 

que sejam realizados processamento do pedido, preparação e liberação 

do pedido, conferência e registro da saída. 

(A) Existem normas e procedimentos 

redigidos quanto ao lançamento de entrada 

de medicamentos o estoque da CAF. Estão 

disponíveis e os responsáveis pela 

execução foram treinados. 

(B) Existem normas e procedimentos 

redigidos quanto ao lançamento de entrada 

de medicamentos o estoque da CAF. Estão 

disponíveis e os responsáveis pela 

execução não foram treinados. 

 
 (C) Não existem normas e procedimentos 

redigidos quanto lançamento de entrada de 

medicamentos o estoque da CAF 

disponíveis para acesso aos responsáveis 

pela execução. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
9 - Garantir as instalações físicas 

adequadas para armazenamento na Central 

de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 

obedecer às Boas Práticas de 

Armazenamento de Medicamentos. 

 A CAF deverá ter: Piso plano e com espessura suficiente para suportar 

as cargas, paredes de cor clara, pintura lavável isentas de rachaduras, 

infiltrações e umidade, portas preferencialmente esmaltadas ou de 

alumínio com dispositivo de segurança, teto deve-se evitar telhas de 

amianto (absorvem calor), janelas com telas de proteção contra entrada 

de animais, e de luz solar direta nos medicamentos, instalações 

elétricas mantidas em bom estado de conservação e evitar utilização de 

adaptadores. Desejável localizar quadro de força em área externa. 

(A) A CAF apresenta todas as instalações físicas 

adequadas para armazenamento. 

(B) A CAF apresenta apenas algumas instalações 

físicas adequadas para armazenamento. 

 (C) Não apresenta as instalações adequadas para 

armazenamento. 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

 
10 - Garantir área interna de estocagem da 

Central de Abastecimento Farmacêutico. 

A CAF deverá apresentar área própria para estocagem de 

medicamento, medicamentos termolábeis, psicofármacos, inflamáveis, 

material médico hospitalar (quando for o caso) e outro que exija 

condições específicas, bem sinalizadas. Área para atividades 

administrativas (recepção, dispensação/expedição e administração) 

próximas à entrada. Prateleiras a uma distância mínima de pelo menos 

50cm da parede, e com identificação. Estrados rentes ao chão e com 

certa altura que permita a limpeza e organizados de maneira que 

permita a circulação e movimentação do estoque. 

(A) A CAF apresenta layout em 

conformidade com as normas. 

(B) A CAF apresenta um layout interno, 

porém não em conformidade com as 

orientações da norma. 

 
 (C) Inexistência de layout interno adequado 

para funcionamento da CAF. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
11 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrões para 

recebimento dos medicamentos. 

 
 Normas e procedimentos operacionais padrões para recebimento dos 

medicamentos elaborados e disponíveis para acesso dos responsáveis 

pela execução e às especificações. 

(A) Existem normas e procedimentos 
redigidos para recebimento dos 
medicamentos. Estão disponíveis e os 
responsáveis pela execução foram 
treinados. 
. 

 
(B) Existem normas e procedimentos 

redigidos para recebimento dos 

medicamentos. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução não foram 

treinados. 

 
 (C) Não existem normas e procedimentos 

redigidos para recebimento dos 

medicamentos disponíveis para acesso aos 

responsáveis pela execução. 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

 
12 - Garantir a organização dos 

medicamentos. 

Medicamentos organizados de forma lógica, que permita fácil 

identificação do medicamento, seguindo uma classificação sejam por 

ordem alfabética, ou classe terapêutica, com os rótulos para frente e 

dispostos de maneira que os lotes mais próximos de vencer de forma 

para saírem primeiro. 

(A) Todos os medicamentos estão dispostos 

em conformidade com a norma. 

(B) Medicamentos não organizados, e 

seguindo alguma classificação, porém não 

atende as orientações da norma. 

 
 (C) Medicamento não está organizado, 

seguindo qualquer classificação e não 

considera as validades. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
13 - Garantir existência de equipe 

qualificado para armazenamento e 

expedição de medicamentos na Central de 

Abastecimento Farmacêutico. 

 
A CAF deverá apresentar número suficiente de pessoal, com 

qualificação e atribuição definidas. Recomenda-se uma equipe com: 01 

farmacêutico, 02 técnicos em farmácia; 01 almoxarife; 02 auxiliares de 

almoxarifado; o1 técnico administrativo. (Mínimo necessário). 

(A) A CAF possui equipe mínima e treinada 

para o manuseio e armazenamento de 

medicamentos. 

 
(B) A CAF possui equipe mínima, porém não 

foram qualificados/ treinados. 

 
 (C) A CAF não possui equipe mínima para 

uma central de armazenamento. 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

 
14 - Garantir a existência de equipamentos 

adequados em função do espaço físico. 

Apresenta mobiliários, segurança, 

conservação e manutenção da CAF. 

 
 
A CAF deverá ser dotada de: estantes; estrados; escadas; 
empilhadeiras (CAF de grande porte); carrinhos para transporte; 
sistema de climatização ambiental, exaustores, termômetros, coletores 
de lixo tampados, armários para guarda de pertences de funcionários 
separados do estoque, armário de aço com chave para armazenar 
psicotrópicos (ou sala específica), câmara fria ou refrigeradores, 
fichários e pastas suspensas para arquivo, placas indicativas, material 
de escritório. 
 
 

(A) A CAF é dotada da totalidade dos 

materiais, equipamentos, acessórios e 

mobiliários para armazenamento, limpeza, 

segurança, conservação e manutenção. 

(B) A CAF é dotada parcialmente dos 

materiais, equipamentos, acessórios e 

mobiliários para armazenamento, limpeza, 

segurança, conservação e manutenção. 

 (C) A CAF não é dotada de materiais, 

equipamentos, acessórios, mobiliários. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
15 - Garantir a existência de normas e 

procedimentos para descarte de 

medicamentos. 

 
Normas e procedimentos operacionais padrões, para descarte de 

medicamentos, elaborados disponíveis para acesso aos responsáveis 

pela execução. 

(A) Existem normas e procedimentos 

redigidos para descarte de medicamentos. 

Estão disponíveis e os responsáveis pela 

execução foram treinados. 

(B) Existem normas e procedimentos para 

descarte de medicamentos. Estão 

disponíveis e os responsáveis pela 

execução não foram treinados. 

 (C) Não existem normas e procedimentos 

redigidos para descarte de medicamentos 

disponíveis para acesso aos responsáveis 

pela execução. 

(D) Não foi possível avaliar 



110 

Critério Parâmetro Avaliação 

 
16- Garantir a existência de normas e 
procedimentos operacionais padrões para 
recebimento dos medicamentos 
. 

 
 
Normas e procedimentos operacionais padrões para recebimento 
dos medicamentos elaborados e disponíveis para acesso dos 
responsáveis pela execução e às especificações. 
 
 

(A) Existem normas e procedimentos redigidos para 

recebimento dos medicamentos. Estão disponíveis e 

os responsáveis pela execução foram treinados. 

(B) Existem normas e procedimentos para 

recebimento dos medicamentos. Estão disponíveis e 

os responsáveis pela execução não foram treinados. 

 
 (C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

para recebimento dos medicamentos disponíveis para 

acesso aos responsáveis pela execução. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
17- Garantir a existência de normas e 

procedimentos operacionais padrão para 

acondionamento de medicamentos visando 

transferências entre setores. 

 
Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados e 
disponíveis para acesso, constando todos os procedimentos padrão 
para acondionamento de medicamentos visando transferências 
entre setores, de modo que sejam realizados processamento do 
pedido, preparação e liberação do pedido, conferência e registro da 
saída. 
 

(A) Existem normas e procedimentos padrão para 

acondionamento de medicamentos visando 

transferências entre setores. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução foram treinados. 

(B) Existem normas e procedimentos padrão para 

acondionamento de medicamentos visando 

transferências entre setores. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução não foram treinados. 

 (C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

padrão para acondionamento de medicamentos 

visando transferências entre setores disponíveis para 

acesso aos responsáveis pela execução. 

(D) Não foi po8ssível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

 
18- Garantir a existência de normas e 
procedimentos operacionais padrão para 
transporte de medicamentos. 
 

 
 
Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados e 
disponíveis para acesso, constando todos os procedimentos padrão 
para acondionamento de medicamentos visando transferências 
entre setores, de modo que sejam realizados processamento do 
pedido, preparação e liberação do pedido, conferência e registro da 
saída. 
 
. 
 
 

(A) Existem normas e procedimentos para transporte 

de medicamentos. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução foram treinados. 

(B) Existem normas e procedimentos padrão para 

transporte de medicamentos. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução não foram treinados. 

 
 (C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

para transporte de medicamentos disponíveis para 

acesso aos responsáveis pela execução. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
19- Garantir a conferência dos 

medicamentos no ato da saída da CAF e 

farmácia central o recebimento na unidade 

de dispensadora. 

 
Medicamento conferido quanto suas propriedades físicas, bem como 
lote, validade e quantidade na preparação do pedido para 
distribuição, e conferido no ato do recebimento por responsável na 
unidade dispensadora. 
 

(A) O medicamento é conferido no ato da saída e do 

recebimento na unidade dispensadora. 

(B) Parcialmente, o medicamento é conferido na 

saída, porém não é conferido no recebimento na 

unidade dispensadora 

 (C) O medicamento não é conferido nem no ato da 

saída como no recebimento. 

(D) Não foi possível avaliar 
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Critério Parâmetro Avaliação 

 
20- Garantir a existência de normas e 
procedimentos operacionais padrão para a 
distribuição dos medicamentos. 
 

 
 
Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados e 
disponíveis para acesso, constando todos os procedimentos de 
análise da solicitação, processamento do pedido, preparação e 
liberação do pedido, conferência e registro da saída. 
. 
 
 

(A) Existem normas e procedimentos padrão para a 

distribuição dos medicamentos. Estão disponíveis e 

os responsáveis pela execução foram treinados. 

(B) Existem normas e procedimentos para a 

distribuição dos medicamentos. Estão disponíveis e 

os responsáveis pela execução não foram treinados. 

 (C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

padrão para a distribuição dos medicamentos 

disponíveis para acesso aos responsáveis pela 

execução. 

(D) Não foi possível avaliar 

 
21- Garantir a existência de normas 

operacionais padrão para recebimento das 

divergências. 

 
Normas e procedimentos operacionais padrões elaborados e 

disponíveis para acesso, constando todos os procedimentos para 

recebimento das divergências, de modo que sejam realizados 

processamento do pedido, preparação e liberação do pedido, 

conferência e registro da saída. 

(A) Existem normas e procedimentos para 

recebimento das divergências. Estão disponíveis e os 

responsáveis pela execução foram treinados. 

(B) Existem normas e para recebimento das 

divergências. Estão disponíveis e os responsáveis 

pela execução não foram treinados. 

 (C) Não existem normas e procedimentos redigidos 

padrão para recebimento das divergências 

disponíveis para acesso aos responsáveis pela 

execução 

(D) Não foi possível avaliar 

Elaborado pelo Autor 
Fonte: Adaptado de (FRIGERI; DA, 2015); (BRASIL; 2006 A)) 

 


