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RESUMO 
 

A gestão por processos contribui para a melhoria do serviço de saúde nas 
instituições hospitalares. A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) apresentou um 
modelo de gestão por processos, tendo como foco principal: o indivíduo, a família e a 
comunidade (IFC). Nesse contexto, de reorganização da Assistência Farmacêutica, há uma 
maior integração entre o farmacêutico, o usuário e o serviço de saúde. Através da gestão 
por processos é possível fazer um levantamento da situação atual do processo, desenhar um 
novo, implementá-lo e monitorá-lo. O objetivo deste estudo foi utilizar a gestão por 
processos em uma farmácia ambulatorial de um hospital universitário A metodologia 
utilizada empregou um estudo de caso, onde o processo chave foi mapeado, redesenhado, e 
utilizados dados qualitativos. O processo de dispensação de medicamentos foi eleito como 
processo chave e este processo foi mapeado e foram propostos indicadores como taxa de 
satisfação dos clientes, índice de treinamento dos profissionais da farmácia, percentagem do 
número de horas do farmacêutico na assistência farmacêutica, índice de notificações de 
reações adversas a medicamentos, taxa de falta de medicamentos, taxa de erros na 
separação de medicamentos e taxa de avaliação farmacêutica. O presente trabalho apresenta 
as fichas técnicas para a construção dos indicadores. O processo chave selecionado foi a 
dispensação de medicamentos porque segundo à OPAS o processo chave representa a 
entrega do serviço farmacêutico. O mapa de processos da farmácia ambulatorial foi 
redesenhado e organizado em processos estratégicos, processos-chave e processos de apoio. 
Foi proposto como melhoria do processo chave: a educação em saúde para oferecer 
informações sobre promoção da saúde e o uso racional de medicamentos para os usuários 
do serviço de saúde. Foi proposto como melhoria do processo estratégico, a educação 
permanente em saúde. A educação permanente foi realizada para as funcionárias da 
farmácia ambulatorial e foi realizado um brainstorming para verificar quais os pontos a 
serem melhorados no serviço. Foi realizado então um treinamento com o tema escolhido 
pela equipe: medicamentos novos da hepatite C. Nesse treinamento houve orientação 
verbal, distribuição de um boletim informativo e entrega de certificado. Na análise e 
redesenho dos processos foram sugeridos: um folder explicativo para a dispensação do KIT 
SOS e orientação farmacêutica para esclarecimento de dúvidas sobre a dispensação da 
talidomida. Foi construída uma matriz de responsabilidade e nela foram identificados os 
responsáveis por cada processo. Foi observado que devido a farmácia estudada apresentar 
somente um farmacêutico na orientação, o seguimento farmacoterapêutico é ainda limitado. 
Mas pode ser ampliado, visto que o hospital é de ensino e possui muitos alunos de 
graduação e pós-graduação que poderiam colaborar com essa rotina. Além disso, foi 
observado que as funcionárias apresentavam dúvidas na dispensação, sendo verificado à 
necessidade de treinamento da equipe. A educação permanente em saúde é apresentada 
através de uma ficha de processo e através de um software BIZAGGI. A reorientação do 
modelo de gestão pôde assim contribuir para a melhoria do serviço oferecido ao usuário. 

 
Palavras-chave: Gestão por Processos Assistência Farmacêutica Educação Permanente em 
Saúde 
  
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The management by processes contributes to the improvement of the health service in the 
hospital institutions. The Pan American Health Organization (PAHO) presented a model of 
process management, with the main focus being: the individual, the family and the 
community (IFC). In this context, reorganization of the Pharmaceutical Assistance, there is 
a greater integration between the pharmacist, the user and the health service. Through 
process management it is possible to make a survey of the current situation of the process, 
design a new one, implement it and monitor it. The purpose of this study was to use process 
management in an outpatient pharmacy of a university hospital. The methodology used 
employed a case study, where the key process was mapped, redesigned, and qualitative data 
were used. The drug dispensing process was chosen as a key process and this process was 
mapped and indicators were proposed such as customer satisfaction rate, pharmacy 
professionals training index, percentage of pharmacist hours in pharmaceutical care, 
Adverse drug reactions, drug failure rate, rate of errors in drug separation, and 
pharmaceutical evaluation rate. This paper presents the datasheets for the construction of 
the indicators. The key process selected was the dispensing of medicines because according 
to PAHO the key process represents the delivery of the pharmaceutical service. The 
outpatient pharmacy process map has been redesigned and organized into strategic 
processes, key processes and support processes. It was proposed to improve the key 
process: health education to provide information on health promotion and rational use of 
medicines for health service users. It was proposed as improvement of the strategic process, 
the permanent education in health. Continuing education was held for outpatient pharmacy 
staff and brainstorming was conducted to see what points to improve on the service. 
Training was then carried out with the theme chosen by the team: new hepatitis C 
medications. In this training there was verbal guidance, distribution of a newsletter and 
certificate delivery. In the analysis and redesign of the processes were suggested: an 
explanatory folder for dispensing the SOS KIT and pharmaceutical guidance to clarify 
doubts about the dispensation of thalidomide. A responsibility matrix was built and 
identified the persons responsible for each process. It has been observed that because the 
pharmacy studied presents only one pharmacist in orientation, the pharmacotherapeutic 
follow-up is still limited. 
But it can be expanded since the hospital is a teaching hospital and has many undergraduate 
and graduate students who could collaborate with this routine. In addition, it was observed 
that the employees presented doubts in the dispensation, being verified the necessity of 
training the team. Permanent health education is presented through a process file and 
through BIZAGGI software. The reorientation of the management model was able to 
contribute to the improvement of the service offered to the user. 
 
 
 
Keywords: Business Process Management Pharmaceutical Assessment Permanent Health 
Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) apresentou em 2013, uma nova 

perspectiva de reorientação farmacêutica baseada no indivíduo, família e comunidade (IFC) 

e um modelo para os serviços farmacêuticos baseados na atenção primária à saúde, e define 

como serviços farmacêuticos: 

“Conjunto de ações no sistema de saúde que buscam garantir a atenção integral e 

contínua das necessidades e problemas de saúde da população tanto individual 

quanto coletiva, tendo o medicamento como um dos elementos essenciais, 

contribuindo para o acesso equitativo e seu uso racional”. (OPAS, 2013 p.29) 

  
Estas ações desenvolvidas pelo farmacêutico ou sob sua coordenação incorporando a 

equipe de saúde com a participação comunitária, tem como objetivo a obtenção de 

resultados concretos na saúde, com objetivo de melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Para a implementação dos serviços farmacêuticos baseados na Atenção Primária à 

Saúde (APS), se identificam quatro fatores críticos de êxito: Política, Prática, Regulação e 

Educação. A política envolve: política e diretrizes nacionais, a prática envolve gestão e 

planejamento, a regulação: leis, aspectos éticos e regulação de produtos e serviços e 

educação: desenvolvimento de recursos humanos, educação continuada e permanente 

(OPAS, 2013). 

A OPAS/2013 propôs uma nova perspectiva para a reorganização dos serviços 

farmacêuticos: a gestão por processos. Neste modelo se identificam os processos que 

representam a razão de ser da organização e se classificam em macroprocessos gerenciais: 

os estratégicos, macroprocessos operativos: chave e os macroprocessos de apoio. Nessa 

abordagem, a entrega do serviço é considerada como o processo chave porque é o 

componente mais importante para a reorientação do modelo baseado no conjunto IFC. 

Baseado nesta proposta, surge então o presente trabalho com o propósito de aplicar a 

gestão por processos em uma farmácia ambulatorial de um hospital universitário, com o 

objetivo de melhoria do serviço oferecido ao usuário. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A OPAS/2013 considerou necessário focar as políticas e estratégias até então 

centradas nos medicamentos para uma nova visão: o indivíduo, a família e a comunidade e 

suas necessidades de saúde e apresentou uma proposta de modelo para os serviços 

farmacêuticos baseados na  atenção primária em saúde. 

Neste novo modelo, a atenção é integral e comprometida com os resultados na 

saúde. Pressupõe promoção e prevenção de saúde rompendo com o modelo tradicional de 

ação curativa. A missão da profissão farmacêutica é contribuir para a melhoria da saúde e 

apoiar os pacientes com problemas de saúde para um melhor uso dos medicamentos, 

identificando os problemas de saúde, promoção da saúde e assegurar a eficácia dos 

medicamentos, prevenir o dano e realizar o uso responsável dos recursos limitados da 

atenção sanitária (OPAS, 2013). 

Nesse momento, discutiu-se a reorganização dos serviços farmacêuticos utilizando 

uma nova perspectiva: a gestão por processos. Nesta abordagem, identificam-se os 

processos que geralmente são a razão de ser da organização que são os macroprocessos 

gerenciais ou estratégicos, o macroprocesso chave e os macroprocessos de apoio (OPAS, 

2013). 

A presente dissertação surgiu da experiência no programa de mestrado do orientador 

com a proposta da OPAS/2013 de gestão por processos em uma unidade de atenção 

primária em saúde. Surgiu então a possibilidade de utilizar o mesmo modelo de gestão por 

processos agora em uma farmácia ambulatorial de um hospital universitário e a proposta 

representou um desafio e algo novo para a pesquisadora. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. CONCEITO DE GESTÃO 

A gestão por processos é um importante modelo que pode trazer contribuições 

significativas para a melhoria do serviço de saúde nas instituições hospitalares. Desde o 

começo da administração, com Taylor e Fayol, que a gerência é considerada como o ato de 

planejar, controlar, coordenar, avaliar e organizar, sendo sempre associadas ao conceito de 

gestão. Atualmente com a evolução da administração, o conceito de gestão mudou para 

liderar, conduzir, entre outros, adotando uma conotação mais participativa e mais 

democrática (GUIMARÃES, 2011). 

 Barreto e Guimarães (2010), consideraram o conceito de gestão como: “gestão é 

um processo técnico, político e social capaz de produzir resultados”. 

O modelo de gestão que a Cartilha da Política Nacional de Humanização propõe é 

centrado no trabalho em equipe e na construção coletiva. A gestão é considerada: “a 

habilidade ou capacidade de utilizar os recursos da melhor maneira possível para alcançar 

os resultados desejados. É a capacidade de lidar com os conflitos, ofertar métodos  

(modos de fazer), diretrizes, quadros de referências para análise e ação das equipes nas 

organizações” ( BRASIL, 2011, p.13 ). 

A orientação por processos alterou a visão vertical (funcional) das empresas para 

uma visão horizontal (sistêmica) onde a integração das atividades passou a ser o processo 

chave (BALDAM, 2014).De acordo com Gonçalves (2000) mudar a estrutura da empresa 

para uma orientação por processos implica em definir o andamento dos processos, 

minimizar as transferências,maximizar o agrupamento das atividades e diminuir o gasto de 

energia.Dessa forma a estrutura por processos possibilitou uma forma diferente de trabalho. 

A orientação por processos valoriza a cooperação e o trabalho em equipe, fazendo 

com que o colaborador sinta vontade de fazer um trabalho melhor (GONCALVES, 2000b). 
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2.2.GESTÃO POR PROCESSOS 

A palavra processo vem do latim processus, o que significa avanço e progresso. Um 

processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas que trabalham caracterizando 

certos insumos (entradas: produtos ou serviços obtidos a partir de outros fornecedores e 

tarefas particulares) que envolvem valor, com vista a obter determinados resultados 

(SESCAM, 2002). 

Um processo compreende uma série de atividades realizadas por diferentes 

departamentos ou serviços que agregam valor e oferta a serviço de seu cliente. O cliente 

pode ser tanto um cliente interno (outro serviço) como um cliente externo 

(paciente/acompanhante) (SESCAM, 2002). 

A orientação por processos difere da gestão por funções tradicional por pelo menos 

três motivos: o fato de empregar objetivos externos, os empregados e recursos serem 

agrupados para produzir um trabalho completo e a informação seguir diretamente para onde 

é necessária sem o filtro da hierarquia dos departamentos (SHEWHART, 1992). 

A gestão de processos (Business Process Management) é uma forma de organização 

diferente da organização funcional clássica, e que favorece a visão do cliente sobre as 

atividades da organização. Os processos são assim estruturados e baseiam-se na melhoria 

da auto-organização (SESCAM, 2002). 

O BPM (Business Process Management) é uma abordagem disciplinada para 

identificar, desenhar, executar documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar 

processos de negócio com o objetivo de alcançar resultados consistentes e alinhados com as 

estratégias de uma organização (BALDAM, 2014). 

Nas décadas de 70 e 80, na busca pelo aperfeiçoamento na qualidade de produtos 

houve um grande movimento em busca de racionalização do trabalho baseado no modelo 

das indústrias japonesas. O foco dessas empresas era a eliminação de defeitos, por melhoria 

contínua e defeito zero. Os programas surgiram com várias iniciativas que hoje chamamos 

de visão por processos que era: criação de grupos de brainstorming para definição de 

problemas, uso de diagramas de Pareto para priorizar problemas, envolvimento do 

trabalhador na solução de problemas, declaração bem definida da missão da qualidade, uso 

de diagramas de causa e efeito e controle estatístico de processos (BALDAM, 2014). 

A partir do século XX para o XXI surgiu um grande movimento de difusão da visão 

por processos, o Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM), e a mudança no 
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processo passa a ter maior relevância e toda a cadeia de valor passa a ser monitorada, 

melhorada e otimizada (SMITH & FINGAR, 2003).  

A cadeia de valor pode ser definida como uma “interligação” de atividades que 

juntas (desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e venda até a fase de 

distribuição para o consumidor final) gerar um melhor entendimento das atividades e, a 

adoção de melhores práticas. A cadeia de valor pode ser assim descrita como um 

instrumento que analisa as vantagens competitivas das empresas e é capaz de identificar os 

principais fluxos de processos dentro de uma organização. O modelo é geralmente um 

esquema de processos específicos de alto nível que se dividem em subprocessos e suas 

atividades de apoio (BALDAM, 2014). 

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) considera a necessidade de uma 

reorientação de políticas e estratégias relacionadas a medicamentos, centradas no 

medicamento. A nova visão propõe como foco: o indivíduo, família e comunidade com 

suas necessidades e condições de saúde, tendo o medicamento como um dos elementos 

capazes de garantir a atenção integral e contínua (OPAS, 2010). 

Para a reorientação dos serviços farmacêuticos, a OPAS/2013 propôs a organização 

da gestão dos serviços mediante processos.  

Um processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas que requerem certos 

insumos para obter resultados específicos. As saídas de um processo (outputs) constituem 

insumos (inputs) para outros processos, de maneira que toda esta abordagem permite a 

organização como um todo. Os macroprocessos são um conjunto de processos que 

geralmente se identificam como a razão de ser da organização. Se classificam como 

macroprocessos gerenciais: os estratégicos, cuja finalidade é orientar e proporcionar as 

diretrizes de uma organização, definindo as estratégias da instituição, assim como aqueles 

que não estão relacionados diretamente com o paciente, mas que contribuem para sua 

atenção (OPAS, 2013). 

As atividades destes processos são: planejamento, implementação, gestão e 

acompanhamento dos serviços farmacêuticos, desenvolvimento e implementação de um 

sistema de qualidade para os serviços farmacêuticos, participação na seleção de 

medicamentos, oferecer informações sobre medicamentos, participar do desenho, 

monitoramento e acompanhamento dos ensaios clínicos, promoção de educação 

permanente dos recursos humanos. Os serviços farmacêuticos devem promover a 

capacitação de seus integrantes com o objetivo de gerar as competências necessárias para 
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realizar seu trabalho com excelência e ao mesmo tempo contribuir para a formação e 

educação permanente dos demais profissionais de saúde (OPAS, 2013). 

 Por outro lado, estão os macroprocessos operativos: processo chave, que estão 

dirigidos a prestação de serviços de saúde ao cliente final: estes processos representam a 

missão da organização. Por último, estão os macroprocessos de apoio, que fornecem apoio 

a elaboração e entrega do produto ao serviço. Todos esses processos estão inter-

relacionados e formam um Mapa de Processos (OPAS, 2013). 

A gestão por processos tem um papel inovador que propõe mudanças de forma 

participativa e agrega valor as atividades das instituições e propõe mudanças de forma 

participativa e agrega valor às atividades da instituição, como a otimização dos resultados 

alcançados com a redução de custos e especialmente promover a redução de erros, 

garantindo a segurança e a melhoria da qualidade de vida do usuário do serviço de saúde 

(MEINERS e cols., 2015) 

 

2.2.1 VANTAGENS DA GESTÃO POR PROCESSOS 

 

 A orientação por processos alterou a visão vertical (funcional) das empresas 

para uma visão horizontal (sistêmica), em que a integração das atividades passou a ser um 

fator chave. Mudar a estrutura funcional da empresa para uma orientação por processos 

pressupõe definir a responsabilidade pelo andamento do processo, minimizar as 

transferências (reduzir esperas e erros por exemplo), maximizar o agrupamento das 

atividades e diminuir o gasto de energia. Com isso, a estrutura por processos permite uma 

forma diferente de trabalho, em que se valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a 

responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho melhor (GONÇALVES, 

2000). 

Portanto, segundo Baldam (2014) a orientação por processos, permite que as 

organizações trabalhem com todas as dimensões do negócio, focando os esforços para 

adquirir vantagens competitivas associadas a visão processual que são 

 Melhor coordenação e integração do trabalho 

 Proporciona a organização com foco direcionado aos clientes 

 Tempos de resposta mais rápidos 

 Previne a ocorrência de erros 

 Auxilia a empresa a compreender melhor a sua cadeia de valor 
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 Permite antecipar e controlar mudanças 

 Permite uma visão sistêmica das atividades da organização. 

Geralmente, as organizações possuem uma visão focada nas funções exercidas pelos 

colaboradores. Essa visão ainda é muito utilizada, levando a uma gestão hierárquica, 

departamental e vertical. Com a informatização, a visão por processos se torna cada vez 

mais necessária na busca por melhores resultados (BALDAM, 2014). 

As empresas tradicionais foram projetadas com uma visão interna centrada e voltada 

para sua própria realidade. O foco no cliente na gestão das empresas exige que se faça o 

redesenho dos processos de negócio, o que está ligado ao funcionamento da própria 

organização (DREYFUSS, 1996). 

A orientação por processos difere da gestão funcional clássica por pelo menos três 

motivos: possuir objetivos externos, os funcionários e recursos serem agrupados para 

produzir um trabalho completo, e a informação seguir para onde é necessária, sem o filtro 

da hierarquia dos departamentos (SHEWART, 1992). 

A visão por processos procura entender “o que precisa ser feito e como fazê-lo. 

Nessa visão, as tarefas não são definidas em função dos departamentos da organização. Um 

processo pode cruzar departamentos e fazer solicitações, dependendo da atividade a ser 

executada. Além disso, a visão por processos relaciona as atividades que fazem a 

organização funcionar, não se limitando aos departamentos ou organogramas, valorizando 

também a cooperação, o trabalho em equipe e a responsabilidade de cada colaborador 

(BALDAM, 2014). 

Uma vantagem da abordagem de processo é o controle contínuo que ela permite 

sobre a ligação entre os processos individuais dentro do sistema, bem como sua 

combinação e interação (ISO 9001-2008). 

A organização por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma 

diferente, e valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade individual e a 

vontade de fazer um trabalho melhor (GONÇALVES, 2000). 

As pessoas cumprem tarefas, mas têm uma visão mais ampla e pensam a respeito 

dos processos (HAMMER, 1998). 
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2.3 CICLO DA GESTÃO POR PROCESSOS 

O ciclo da gestão por processos é composto pelas seguintes etapas: modelagem, 

identificação e mapeamento dos processos, análise e redesenho, treinamento da equipe, 

implantação e monitoramento (PRADELLA, 2012). 

 

2.3.1. MODELAGEM 

 A modelagem de processos é um mecanismo essencial para entender, documentar, 

analisar, automatizar e medir as atividades de negócio ao mesmo tempo em que serve para 

medir os recursos que dão suporte às atividades e às interações entre as atividades e seu 

ambiente (PRADELLA, 2012).  

 

2.3.2. IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

O mapeamento de processos representa uma importante ferramenta gerencial 

analítica de comunicação que tem por finalidade melhorar os processos existentes 

(VILLELA, 2000). 

O mapeamento inicia com os objetivos do processo, sendo o próximo passo para a 

decomposição do objetivo em atividades e tarefas (VILLELA, 2000). 

As atividades podem ser definidas como o conjunto de instruções (conhecidas 

como:  procedimentos, normas e regras), mão de obra e tecnologias, cujo objetivo é o de 

processar as entradas para produzir parte de um produto/serviço de um processo, a fim de 

atender aos objetivos de sua função, dentro de uma organização (CRUZ, 2003). 

Mapear implica em maior precisão do que um diagrama e a tendência será adicionar 

mais detalhes não apenas sobre o processo, mas também sobre os relacionamentos mais 

importantes com outros elementos, como atores, eventos, resultados, entre outros. Mapas de 

processos fornecem uma visão de entendimento para todos os componentes principais do 

processo, mas variam entre níveis mais altos e mais baixos de detalhamento (PRADELLA, 

2012). 

    De acordo com Hunt (1996), o mapeamento de processos deve: 

 Expor os detalhes do processo 

 Possuir concisão e precisão na descrição 

 Focar a atenção nas interfaces do processo 

 Fornecer uma análise de processos consistente 
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 Enfim, o diagrama permite tornar claros os processos, identificar oportunidades de 

melhoria (complexidades, desperdícios, ineficiências e gargalos) e apresentar o 

funcionamento do processo (PRADELLA, 2012). 

 

2.3.3. ANÁLISE E REDESENHO DE PROCESSOS 

Para estabelecer um novo processo é necessário atualizar um processo já existente e 

criar um entendimento comum do estado atual com o objetivo a ser alcançado. A criação 

desse entendimento é a análise do processo. A análise de processos é uma ferramenta que 

permite identificar como ocorre a transformação das entradas em saídas num determinado 

negócio. Assim a análise cria um entendimento e uma forma de medir a eficiência e a 

eficácia do processo. A eficácia de um processo é a medição do alcance dos propósitos ou 

necessidades do projeto. Enquanto a eficiência indica o nível dos recursos utilizados no 

desempenho das atividades do processo (PRADELLA, 2012). 

Essa é uma das etapas mais relevantes da metodologia, pois é nesse momento que 

estão reunidos todos os participantes do processo para pensar em algo novo, inovador, 

analisando o processo em um novo olhar para que traga maiores resultados para o cliente e 

para a organização. Ela pode ser realizada por meio de entrevistas individuais “in loco”, de 

reuniões com todos os integrantes do processo ou por meio da combinação dessas técnicas 

entre outras (PRADELLA, 2012; OLIVEIRA, 2012). 

Segundo os mesmos autores, para a identificação e a solução de problemas, as 

seguintes técnicas podem ser utilizadas: 

 Estabelecimento de relações de causa e efeito 

 Elaboração de planos de ação- identificação dos 5W1H (What? Why? Who?    

Where? When? How?) 

 Controle estatístico do processo 

 Uso das ferramentas da qualidade como por exemplo, o ciclo PDCA, brainstorming 

(dinâmicas de equipes de trabalho), checklist (lista de verificação), diagrama de 

Ishikawa (diagrama de causa e efeito). 
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2.3.4. MELHORIA CONTÌNUA 

 

Consiste em um processo contínuo de estabelecimento de objetivos e oportunidades 

de melhoria pelo uso de análise de dados, pelo uso em auditorias, e muito aplicada em 

gerenciamento de processos (BARBARÁ et al, 2006). Em situações de muita complexidade 

metas de melhoria de 5 a 10 % anuais podem não atingir as metas de mercado 

(DAVENPORT, 1993). 

Acompanhar o desenvolvimento dos processos, permite verificar se eles estão 

funcionando de acordo com o esperado. O monitoramento dos processos pode ser 

verificado através do registro e controle dos desvios de desempenho, realizando auditorias 

do processo em uso, para verificar se o processo está sendo feito conforme o planejado ou 

obrigatório para fins de conformidade, além de oferecer oportunidades de melhoria 

(BALDAM, R, 2014) 

2.3.5. TREINAMENTO DA EQUIPE 

Com base no processo redesenhado, simulado e validado, chega o momento de 

capacitar as pessoas que vão operacionalizar o processo, bem como as pessoas que devem 

fazer a gestão do processo. 

A capacitação visa à formação de equipes de gestão por processos. Entretanto, a 

capacitação e o envolvimento das pessoas não podem acontecer apenas no momento da 

implementação do processo. Elas devem ser preparadas desde a situação atual para a 

situação do processo futuro (PRADELLA, 2012). 

Por fim, os fatores culturais têm grande impacto na efetividade dos métodos de 

melhoria de processos. A mudança cultural é um trabalho de convencimento (PRADELLA 

2012). 

 

2.3.6. IMPLANTAÇÃO 

Galvão e Mendonça (1996) citam que uma organização precisa de pautar suas ações 

nos princípios da Gestão pela Qualidade Total (GQT) que irão orientá-las, principalmente 

em relação à melhoria de processos.  

A Figura 1 ilustra o Ciclo de Deming (PDCA- plan, do, check, act/verificar, agir, 

planejar e fazer. 
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Figura 1: Ciclo de Deming (PDCA). Fonte: NEVES, 2007. 

 

 

O ciclo PDCA representa um método aplicável em todo e qualquer processo, 

independentemente de seu tamanho ou da organização a qual pertence. O ciclo, segundo 

Neves (2007), pode ser dividido em etapas como: 

 

Etapa 1: Conhecimento do processo 

Etapa 2: Identificação e Seleção do problema/desafio 

Etapa3: Busca e avaliação das causas 

Etapa 4: Geração e avaliação de alternativas de soluções 

Etapa 5: Implantação e normalização do processo 

 

Exemplo de metodologia: GEPRO 

A metodologia GEPRO está baseada em conceitos da gestão da qualidade e foi 

construída com base em diversos autores (CAMPOS, 2007). 

De acordo com Lima, Rocha e Pinsetta (2003), desenhar uma situação futura (ideal) 

criando soluções alternativas de melhorias do processo, que possibilitem aperfeiçoar a 

eficiência, a eficácia e a adaptabilidade da situação atual existente. Criar/mapear um novo 



24 
 

 

processo, definindo uma nova forma de executar as suas atividades, e analisar toda a 

demanda e recursos existentes. 

Esse novo processo deve ser definido detalhadamente, e dependendo do tamanho 

pode ser desmembrado em subprocessos. Mas como frequentemente a equipe tem um 

tempo limitado para analisar o processo, pode-se selecionar e priorizar áreas – chaves que 

possuem alto impacto no processo. 

A seguir, pode ser visualizado na Figura 2, o projeto do processo de redesenho 

proposto por Lima (1999), utilizado com base nessa metodologia. 

 

 

 

Figura 2: Projeto de Redesenho. Fonte: LIMA, 1999. 

A Figura 2 demonstra os três passos básicos da evolução do processo, quais sejam: 

(1) o mapeamento da realidade atual “É; (2) a identificação das desconexões e a devida 

resolução desses problemas; e (3) o redesenho do processo finalizado, como “Deve ser”. 

As etapas desenvolvidas para a aplicação do projeto do processo de redesenho, 

apresentado anteriormente, são realizadas a partir de reuniões com a participação de todos 

os envolvidos, sendo as etapas do roteiro de trabalho listadas a seguir (PRADELLA, 2012): 

 Elaboração do plano de trabalho 

 Busca de alternativas de mudanças 

 Revisão de conceitos 

 Teste de alternativas 

 Mapeamento do novo processo 

 Checagem de desconexões e requisitos 
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 Adequação do mapa de relacionamento 

 Preparação do sistema de medição 

 Planejamento da implementação do novo processo 

 Validação do novo processo. 

 

Na fase de modelagem do novo processo é construído o novo processo. Ela é 

conhecida como “Will be”, isto é, “Deve ser”. O Quadro 1 apresenta as fases para análise de 

processos (PRADELLA, 2012). 

Quadro 1: Fases para Análise de Processos. 

Fases para Análise de Processos  Ações 

 Etapa 1: Preparar a Análise de processos 

 

 Identificar a necessidade de melhoria 

 Obter o patrocínio da alta administração 

 Designar representantes setoriais para formar o 

comitê de mudanças 

 Implementação da ferramenta 

 Nivelamento sobre o trabalho a ser executado 

 Identificar as fases do ciclo de vida dos processos  

 Criar uma visão estratégica 

 Analisar o contexto do projeto 

 Implementar um programa gerencial de mudanças  

Etapa 2:  Seleção do processo a ser otimizado 

 

 Identificar e selecionar os processos de negócio a 

serem analisados 

 Definição de medidas de desempenho 

  

Etapa 3: Identificar as melhorias a serem implementadas  

 

 Identificar as necessidades dos clientes  

 Determinar o nível de melhoria a ser atingido 

 Avaliação de desempenho com outras 

organizações 

 Reengenharia do processo 

 Revisão dos modelos 

 Simulação das alternativas de melhoria 

  

Etapa 4: Implementação do processo otimizado 

 

 Disponibilizar a infra- estrutura necessária 

 Implementação. 

  

 

Fonte: Adaptado de PRADELLA, 2012. 
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Para OLIVEIRA (2012), citado por CARVALHO (2014), alguns conceitos 

precisam ser definidos para compreender o enfoque por processos. 

Esses conceitos são: 

 

-Organização – pode ser definida como: macro função administrativa, por exemplo: 

planejamento, organização, direção e controle como uma instituição, entidade ou empresa. 

Ou definida segundo a ISO 9000: 2005, como grupo de pessoas e instalações com 

responsabilidades, autoridade e relações definidas. 

-Visão é um componente do planejamento estratégico e pode ser utilizado nos processos 

para alinhar a visão da organização. Refere-se ao cenário de futuro que queremos construir 

para a organização. 

-Missão- é a razão da existência da organização. Representa um compromisso a uma 

orientação objetiva de como a organização deve atuar para cumprir o que está contido no 

pensamento estratégico, na visão e na definição de negócio. 

-Objetivos e metas – são alvos de resultados a serem alcançados para que a organização 

cumpra a sua missão. 

-Objetivos – são de longo ou médio prazo. Geralmente são de responsabilidade da alta 

administração (objetivos estratégicos) ou departamentos (objetivos funcionais). 

-Processos críticos – são aqueles que impedem ou dificultam que um dado objetivo 

estratégico seja satisfeito. Causam impacto direto na satisfação dos clientes e nos resultados 

das empresas (ISO 9000: 2000).  

-Metas – são de curto prazo, geralmente de responsabilidade de equipes e indivíduos. Elas 

auxiliam na busca contínua do alcance dos objetivos. 

-Eficiência e Eficácia – a eficácia refere-se a extensão no qual as atividades planejadas são 

realizadas e os resultados planejados são alcançados. A eficiência por outro lado, tem 

relação entre o resultado alcançado e os recursos usados no processo de produção de um 

bem ou desenvolvimento de um serviço. 

-Atividade-todo trabalho que é realizado em uma organização. Geralmente é aquilo que se 

deseja controlar. 

-Processo- é um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que transformam 

entradas em saídas. Possui característica de repetitividade. 

-Subprocesso – é um processo embutido em outro processo, ou seja, é uma subdivisão de 

processo, que pode ser subdividido em atividades de menor nível. 



27 
 

 

-Tarefa uma atividade elementar do último nível de um processo. 

-Macroprocesso- representa uma visão geral de um conjunto de processos. Geralmente é o 

maior nível de processos dentro de uma organização.  

 

2.3.7 – MONITORAMENTO 

 O monitoramento é um compromisso de longa duração, e por isso deve ser 

contínuo. 

Assim uma das metas de qualquer organização deve ser a habilidade de 

continuamente analisar processos à medida que eles são desempenhados através do uso de 

ferramentas e técnicas de monitoramento (PRADELLA, 2012). 

O controle dos processos permite aos tomadores de decisão (presidência, diretoria, 

gerência) informações sobre o comportamento dos processos se estão sendo realizados 

conforme o planejado e se tendem a se desviar do esperado, ou se podem ser melhorados. 

Para isso compara-se os dados obtidos em processos e utiliza-se indicadores que permitam 

avaliar o processo (BALDAM,R., 2014). 

Os indicadores podem ser de vários tipos: alinhados ao objetivo desejado (como 

custos, produção, riscos, qualidade) ou alinhados a algum objetivo direto de uma 

metodologia como por exemplo: indicadores financeiros, de clientes, de processos internos 

(BALDAM,R., 2014). 

Os indicadores de desempenho são considerados como ferramentas de 

acompanhamento dos processos e que permitem: corrigir desvios, medir as melhorias 

obtidas, motivar os trabalhadores na obtenção de objetivos específicos, identificar as 

atividades que precisam ser melhoradas e facilitar a implementação de ajustes aos 

processos (BALDAM, R., 2014). 

Os indicadores de desempenho devem possuir algumas características como: nome 

do indicador, descrição, unidade de medida, fórmula de cálculo, responsável, fonte de 

dados e objetivo final a atingir. O processo de seleção de indicadores deve seguir critérios 

como: confiabilidade (pode ser usado como referência), universalidade (pode ser 

comparado com similares de outros departamentos), mensurabilidade ( permite medir os 

dados que compõem o indicador), consistência (o indicador é persistente), disponibilidade 

(os dados estão disponíveis), relevância (o indicador irá trazer benefícios para a 

organização) e efetividade (o indicador é capaz de provocar mudanças no controle dos 

processos) (BALDAM, R.,2014). 
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2.4- FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

De acordo com a ISO 9000, o Controle de Qualidade é definido como sendo o 

conjunto de técnicas e atividades operacionais usadas para atender os requisitos da 

qualidade. 

As ferramentas da qualidade são importantes instrumentos para operacionalizar a 

teoria da qualidade. Essas ferramentas permitem de forma objetiva que se verifiquem, 

interpretem e solucionem problemas da qualidade. Tem como objetivos principais: facilitar 

a visualização e o entendimento dos problemas, desenvolver a criatividade das pessoas, 

permitir o conhecimento do processo, e fornecer elementos para a sua melhoria 

(OLIVEIRA, 2014). 

O brainstorming, comumente conhecido no Brasil, como “tempestade de ideias” é 

uma ferramenta de suporte à qualidade, destinada à geração de ideias/sugestões para 

solucionar os problemas das organizações. É um processo de grupo que expressam suas 

ideias em grande quantidade, sem críticas e no menor tempo possível (OLIVEIRA, 2014). 

Para melhorar sua performance é necessário que se verifique alguns itens como 

fluência (quantidade de idéias), flexibilidade (diferentes categorias e níveis de ideias), 

originalidade (ideias novas), percepção (rompimento dos limites) e a impulsividade (sem 

medo de errar) (WERKEMA, 1995). 

A equipe a ser treinada, deve ser bem orientada para o máximo rendimento dos 

resultados. O treinamento não deve interferir na criatividade e grande volume de idéias, por 

isso deve-se elaborar um roteiro, possuir um coordenador, secretario, apresentar o problema 

a ser solucionado, registrar as idéias em um relatório e controlar bem o tempo (OLIVEIRA, 

2014). 

Existem duas maneiras de se conduzir um brainstorming a condução estruturada e a 

não estruturada. No primeiro caso, todos os participantes devem expor suas ideias de forma 

ordenada, cada um apresentando uma idéia quando chegada a sua vez e aguardando a 

próxima, rodada para expor a idéia seguinte. Os participantes podem usar algum material de 

apoio para anotar idéias enquanto aguardam sua vez. No segundo caso, a exposição é livre 

(LINS, B.F.E,1993). 

As sete ferramentas da qualidade mais classicamente discutidas são: 

1-Diagrama de Pareto 

2-Diagrama de causa-efeito 

3-Histogramas 
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4-Folhas de Verificação 

5-Gráficos de dispersão 

6-Fluxogramas 

7-Cartas de controle 

 

 

 

2.4.1 - Diagrama de Pareto 

O diagrama de Pareto ou Curva ABC é um modelo de classificação de informações 

para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais geralmente ocorre 

em menor número (CARVALHO, 2002). 

Os itens são classificados como: 

1. De classe A: de maior importância, valor ou quantidade, o que corresponde a 

20% do total. 

2. De classe B: com importância, quantidade e valor intermediário, 

correspondendo a 30 % do total. 

3. De classe C: de menor importância, valor ou quantidade correspondendo a 

50% do total. 

Esses valores podem variar de organização para organização, e a análise 

desses parâmetros possibilita o trabalho de controle de itens cuja decisão 

pode-se basear nos resultados da curva ABC. Com isso se otimiza a 

aplicação dos recursos, evitando desperdícios ou aquisições indevidas e 

assim melhorando a produtividade e lucratividade. 

 

 

2.4.2 -Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de Ishikawa ou causa e efeito também conhecido como diagrama de 

peixe é uma representação gráfica que permite a organização de informações por 

semelhança a partir de seis eixos principais que são chamados de seis M (método, material, 

máquinas, meio ambiente, mão de obra e medição). Com isso é possível identificar as 

possíveis causas de um determinado problema ou o seu efeito, de uma maneira específica e 

direcionada (OLIVEIRA, 2014). 
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2.4.3 -Estratificação  

É uma ferramenta que permite separar visualmente e gerar soluções eficazes para os 

problemas. Muito utilizada para a identificação das oportunidades de melhoria da 

qualidade. Útil para dados de fontes distintas, mas agrupados em um mesmo banco de 

dados (OLIVEIRA, 2014). 

2.4.4- Folha de Verificação ou check list 

A folha de verificação, chamado de check list serve para coletar dados com base em 

observações amostrais referentes aos itens que apresentam resultados indesejáveis e 

observar com que frequência um determinado erro acontece em um determinado período de 

tempo (OLIVEIRA, 2014). 

2.4.5-Histograma 

O histograma é uma ferramenta estatística sob a forma de gráfico de barras que 

apresenta a distribuição de um conjunto de dados. Através de um histograma pode-se fazer 

referência a uma relação a natureza do processo e de suas possíveis perdas (OLIVEIRA, 

2014). 

2.4.6-Gráficos de controle ou caixas de controle 

O gráfico de controle ou caixa de controle é uma ferramenta estatística que possui 

duplo objetivo: apontar o que está acontecendo (efeito) e buscar os motivos (causas) que 

originam determinado comportamento. Nesta ferramenta, existe uma linha central que 

representa o valor médio das amostras, ou seja, a sua condição normal, e as ocorrências são 

apontadas ao longo do tempo, permitindo uma visão contínua do processo (OLIVEIRA, 

2014). 

2.4.7-Diagrama de dispersão 

O diagrama de dispersão é uma ferramenta que permite identificar a relação entre 

duas variáveis por meio de uma representação gráfica de eixos ortogonais. Em um dos 

eixos, marca-se os valores referentes à variável independente (eixo horizontal) e no outro, 

os valores referentes à variável dependente (eixo vertical) (OLIVEIRA, 2014). 
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2.5 - EDUCAÇÃO PERMANENTE x EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 

De acordo com Nunes (2002), as primeiras iniciativas de qualificação para o 

trabalho ocorreram através da educação continuada, entretanto a necessidade de que “os 

processos educacionais são contínuos ou permanentes”, fez com que a educação 

permanente entrasse em debate (RIBEIRO e MOTTA, 1996). 

A educação continuada se caracterizou como um processo de oferta eventual de 

cursos, congressos e outras atividades educativas realizadas fora do local de trabalho 

(MANDARINO, 2014). 

Entretanto vários pontos continuavam em discussão como: Mas será que o aumento 

ou atualização de conhecimentos é uma condição suficiente para a transformação das 

práticas institucionais? Será que o conhecimento atualizado se constitui em razão suficiente 

para modificação dos processos de trabalho e das relações de trabalho entre os 

profissionais? (RIBEIRO e MOTTA, 1996). 

Na década de 80, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) propôs então a 

educação permanente em saúde como estratégia para a organização dos processos 

educativos dirigidos aos trabalhadores de saúde. Através de evidências observaram que as 

“capacitações” tradicionais organizadas de modo vertical e dirigidas a públicos diversos 

traziam poucos resultados nas práticas dos trabalhadores de saúde (MANDARINO, 2014). 

Com a Lei Orgânica da Saúde em 1990, no seu artigo 14: dizia que deveriam ser 

criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino- profissional e superior, indicando que cada uma dessas comissões tivesse por 

finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada 

dos recursos humanos do SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à 

pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Esse texto não tinha um resultado 

em ações. Em 2004, através de uma conferência, a 12 Conferência Nacional de Saúde foi 

aprovado conselho, pactuação e a execução concreta do gestor federal (CECCIM, 2005). 

Assim sendo a educação permanente em saúde se reformulou como uma estratégia 

educativa que tem como ponto de partida reconhecer a micropolítica do trabalho em saúde, 

e é considerada como uma estratégia de gestão (MERHY, 2002). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), lançada pelo 

Ministério da Saúde, através da Portaria 198, de fevereiro de 2004, possibilitou a 

identificação das necessidades de formação e de desenvolvimento dos trabalhadores na área 

da saúde e a elaboração de estratégias e processos que qualificassem a atenção e a gestão 
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em saúde, promovendo o controle social com o objetivo de produzir um impacto positivo 

sobre a saúde individual e coletiva da população. 

“A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é uma proposta de ação 

estratégica que visa a contribuir para transformar e qualificar: a atenção à saúde, a 
organização das ações e dos serviços, os processos formativos, as práticas de saúde e as 

práticas pedagógicas. A implantação desta Política implica em trabalho articulado entre o 
sistema de saúde (em suas várias esferas de gestão) e as instituições de ensino, colocando 

em evidência a formação e o desenvolvimento para o SUS como construção da Educação 

Permanente em Saúde: agregação entre desenvolvimento individual e institucional, entre 
ações e serviços e gestão setorial e entre atenção à saúde e controle social” (PNEPS, 2004). 

O conceito de educação permanente em saúde constitui uma estratégia fundamental 

para as transformações do trabalho no setor para ter, uma atuação crítica, reflexiva, 

propositiva, compromissada e tecnicamente competente. A capacidade de descentralizar e 

disseminar a capacidade pedagógica entre os trabalhadores, entre os gestores de ações, 

serviços e sistemas de saúde permitiu idealizar um Sistema Único de Saúde como uma 

rede-escola (CECCIM, 2005). 

“Cada pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS será referência e se 

responsabilizará por um determinado território, que a ele se vinculará para apresentar 

necessidade de formação e desenvolvimento” (PNEPS, 2004). 

 

MERHY (2005) aponta que não é possível manter uma visão gerencial que se 

posiciona que a baixa eficácia das ações de saúde é devido a falta de competência dos 

trabalhadores e que podia ser suprida com cursos compensatórios. Diante do exposto se 

promoviam cursos em demasia o que consumiam muitos recursos, mas que não geravam 

efeitos positivos e mudanças nas práticas destes profissionais. Afirmou ainda que para 

construir a competência do trabalhador, enquanto um sujeito ético-político produtor do 

cuidado, foi necessário transformar a sua prática e de gerar problematizações como 

ocorreram nos pólos de Educação Permanente. 

A OPAS em 2013, propôs como uma das estratégias de implementação do novo 

modelo de reorientação farmacêutica, a oferta de programas de educação permanente para 

os profissionais em serviço através de cursos virtuais e presenciais e assim garantir o 

cumprimento das recomendações da OMS sobre o papel do farmacêutico e o seu 

compromisso com as metas de saúde e a estratégia da atenção primária em saúde (OPAS, 

2013). 
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O modelo de educação em saúde pode ser referido como modelo dialógico, por ser o 

diálogo seu principal instrumento. A construção de práticas educativas sensíveis as 

necessidades dos usuários insere-se no discurso emergente de educação em saúde – o 

modelo dialógico. Ainda segundo Bricenó – Leon (1996), em um modelo dialógico e 

participativo, todos, profissionais e usuários, atuam como iguais, ainda que com papéis 

diferenciados (ALVES,V.,S.,2005). 

O objetivo da educação dialógica não é o de informar para a saúde, mas de 

transformar saberes existentes. A prática educativa visa ao desenvolvimento da autonomia e 

da responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde e não mais no modelo de 

imposição de um saber técnico- científico detido pelo profissional de saúde (ALVES 

,V.,S.,2005). 

Neste novo modelo de comunicação, se valoriza que o profissional possa decidir 

quais as estratégias para promover, manter e recuperar sua saúde (CHIESA & VERÍSSIMO 

2003). 

No contexto das práticas educativas, considera-se que estas tanto podem ser formais 

e desenvolvidas nos espaços convencionais dos serviços, com realização de palestras e 

distribuição das cartilhas e folhetos, como também podem ser informais, desenvolvida nas 

ações de saúde cotidianas. Entretanto, dada a relevância da comunicação dialógica, 

valoriza-se o espaço das relações interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como 

contextos de práticas educativas (ALVES ,V.,S.,2005). 

 Neste sentido Labbate (1994) e Smeke & Oliveira (2001) concordam quanto à 

compreensão que todo profissional de saúde é um educador em saúde em potencial, sendo 

condição essencial a sua prática seu próprio reconhecimento enquanto sujeito do processo 

educativo, bem como o reconhecimento dos usuários em busca de sua autonomia (ALVES 

,V.,S.,2005). 
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2.6 - USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o uso racional de medicamentos 

como sendo a situação em que “o paciente recebe o medicamento apropriado a sua 

necessidade clínica, na dose e posologia corretas, por um período de tempo adequado e ao 

menor custo para sí e para a comunidade” (OMS, 2002, p.1). 

O uso racional de medicamentos, inclui alguns aspectos preconizados pela Política 

Nacional de Medicamentos, como: seleção adequada da terapêutica, medicamento 

apropriado à situação clínica do paciente, garantia de segurança e eficácia. Além disso, 

ressalta a importância da dispensação correta dos medicamentos, assim como as 

informações necessárias para garantir a adesão do paciente ao tratamento proposto, assim 

como as informações necessárias para garantir a adesão do paciente e, assim como a 

identificação de possíveis eventos adversos com o uso de medicamentos (PNS). 

A OMS em 2002, cita entre as intervenções necessárias para a promoção do uso 

racional de medicamentos, a importância da educação da população a respeito do 

tratamento medicamentoso e a importância da atenção farmacêutica, que foi oficializada no 

Brasil a partir das discussões promovidas pela OPAS, OMS e MS: 

“Um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência 

Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, 
compromissos e co-responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e 

recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do 
farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de 

resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. 

Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas 
as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de 

saúde" (OPAS, 2002, p. 16). 

 

 

Em um artigo de 2009, um grupo de estudo  apresentou a possibilidade de ação do 

farmacêutico enquanto profissional de saúde, interagindo com a comunidade e com outros 

profissionais de saúde. Os resultados apontaram que existe necessidade de 

acompanhamento regular do estado de saúde dos participantes e que houve modificação no 

uso de medicamentos (VINHOLES, 2009). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Aplicar a gestão orientada a processos a uma farmácia ambulatorial de um 

hospital universitário. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mapear o processo chave da farmácia ambulatorial. 

Analisar e redesenhar o processo chave 

Propor novos processos 
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4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada empregou um estudo de caso, em que o processos-chave da 

farmácia foi mapeado, analisado e redesenhado. O processo crítico foi identificado e 

mapeado para a melhoria do atendimento ao usuário. 

O estudo é do tipo descritivo quanto aos objetivos e um estudo de caso único 

(TOBAR e YALOUR, 2001), quanto aos meios empregados. 

O estudo de caso foi planejado utilizando a gestão por processos, e para descrever 

os eventos foram utilizados dados qualitativos. Os dados qualitativos representam a 

modificação dos processos na farmácia ambulatorial. 

A amostra constituiu-se de 04 funcionárias que trabalham na dispensação de 

medicamentos da farmácia ambulatorial. Só participaram mulheres porque no setor não tem 

funcionários do sexo masculino. 

São no total 04 funcionárias com formação de ensino médio. 

Os critérios de inclusão foram: funcionárias do serviço de farmácia ambulatorial que 

trabalham na dispensação de medicamentos e que aceitaram participar do projeto. 

O estudo foi dividido em três fases (Quadro 2). Na primeira fase foram realizadas 

visitas a farmácia ambulatorial e foram mapeados o processo chave/ processo crítico. O 

mapeamento foi feito com base na literatura e na observação direta da pesquisadora. 

A dispensação de medicamentos foi escolhida como processo chave, e foi elaborado 

um mapa de processos (Figura 5) da farmácia e diagramas e fichas dos processos e 

subprocessos. 

Na segunda fase, houve o redesenho dos processos, e sete indicadores foram 

sugeridos com base na literatura para monitorar e promover a melhoria do serviço. Foi 

proposto uma reunião com a equipe utilizando o brainstorming e a descrição do novo 

processo chave: a educação permanente em saúde. O brainstorming foi realizado no horário 

de melhor conveniência para as funcionárias (antes do início da jornada de trabalho) e 

realizado de forma estruturada e com marcação do tempo (quarenta minutos). 

O estudo utilizou o uso da ferramenta “brainstorming” ou “tempestade de 

idéias”para a tomada de decisões. O brainstorming utilizado foi do tipo estruturado, ou 

seja, a exposição das ideias ocorre de forma ordenada, cada um apresentando a sua idéia 

quando chega a sua vez e aguardando a próxima rodada para expor as ideias (LINS, B.F.E., 

1993). 
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O brainstorming foi dividido em quatro etapas (Quadro 3) e foram realizadas três 

perguntas para a equipe (Quadro 4) que por sua vez sinalizou o interesse de um treinamento 

sobre os medicamentos novos da hepatite C. 

Na terceira fase, foi construída uma matriz de responsabilidade (Quadro 5) que foi 

colocada no quadro de avisos da farmácia ambulatorial e foi realizado o treinamento da 

equipe com distribuição de um boletim informativo e entrega de certificado. 

A metodologia empregada foi dividida nas etapas descritas no Quadro 2. 

 

 

4.1. DESCRIÇÃO DO CENÁRIO 

 

A instituição tida como referência é a farmácia ambulatorial de um hospital 

universitário localizado no estado do Rio de Janeiro. 

A farmácia analisada é pólo de dispensação ambulatorial dos componentes 

estratégico, especializado e básico.. A farmácia é composta por 02 farmacêuticas, 02 

técnicas, 02 recepcionistas, 02 administrativas, e atende de segunda a sexta feira no horário 

comercial. A farmácia possui como tecnologia um sistema informatizado de controle de 

estoque.  

A farmácia do hospital recebe alunos de graduação e pós-graduação lato e stricto 

senso. 
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4.2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO (TRABALHO DE CAMPO) 

 

O presente estudo baseou-se no método utilizado por CARVALHO (2014), em sua 

dissertação de mestrado em que foi utilizada a gestão por processos para uma unidade de 

atenção primária à saúde.  

Neste estudo, ela utilizou o enfoque em processos baseado em SANZ (2002) e 

NETO e OLIVEIRA (2012) e YIN (2010), e assim, o estudo foi planejado como mostra o 

plano de trabalho de campo no quadro 02: 

Quadro 2: Plano de trabalho de campo. 

Fases do estudo Etapas do plano de 

aplicação de gestão 

por processos 

Técnicas utilizadas Fontes de evidências 

Objetivo específico 1 

Mapear o processo 

chave 

Mapear o processo 

chave  

-Mapeamento com 

base na bibliografia 

consultada 

-Observação direta do 

pesquisador 

Visitas à farmácia 

ambulatorial 

Bibliografia 

Objetivo específico 2 

Redesenhar o processo 

chave 

Propor um novo 

processo chave 

 

 

Reunião com a equipe 

de farmácia utilizando 

o brainstorming 

Descrição do novo 

processo 

Minuta das reuniões. 

Exposição do 

farmacêutico sobre os 

objetivos do trabalho 

proposto à equipe de 

trabalho 

 

Objetivo específico 3 

Propor novos 

processos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Construir matriz de 
responsabilidade 
 
-Treinamento da 
equipe 

-Utilização do 

referencial teórico 

proposto 

-Busca na literatura. 

-Reunião com a 

equipe de farmácia 

 

-Matriz afixada no 

quadro de avisos da 

farmácia ambulatorial 

-Minuta das reuniões  

-Visita a farmácia 

ambulatorial 
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Na fase 1, foram realizadas cinco visitas a farmácia ambulatorial, para o 

conhecimento das rotinas, verificação dos POPS (procedimentos operacionais padrão), 

acompanhamento do serviço. e verificou-se que as funcionárias apresentavam dúvidas 

durante o atendimento na dispensação de medicamentos. Foi feito então um mapa de 

processos da farmácia ambulatorial (Figura 4) e diagramas dos processos (Figura 5 a 13). O 

processo de dispensação foi então selecionado como processo chave visto que representa a 

entrega do serviço farmacêutico ao usuário do serviço de saúde (OPAS, 2013). 

 A partir disso, propôs-se uma reunião do tipo brainstorming (fase 2) e nessa 

reunião houve a apresentação do projeto de pesquisa, apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a proposta do novo processo: Educação 

Permanente em Saúde (EPS) conforme é mostrado no Quadro 5. Isso foi registrado como 

uma minuta de reunião. Nessa fase, os processos da dispensação foram mapeados através 

de diagramas e foram propostos novas atividades e processos. A educação em saúde 

voltada para o usuário do serviço de saúde foi sugerida como um novo processo chave e a 

educação permanente em saúde voltada para a equipe de saúde representa um novo 

processo estratégico, visto que não está diretamente relacionado com o paciente mas que 

contribui para sua atenção (OPAS, 2013), e foi proposto como um novo processo 

estratégico. 

Na fase 3, houve o treinamento da equipe com o tema proposto no brainstorming: 

medicamentos novos do tratamento da hepatite C, que foi então realizado com orientação 

verbal sobre o tema e distribuição de um boletim informativo (ANEXO 1) e entrega de 

certificado. Nessa fase foram propostos novos processos: educação permanente em saúde 

para a equipe de saúde e a educação em saúde para os usuários do serviço de saúde. Com 

isso foi realizado então a proposta da educação permanente em saúde para a equipe de 

saúde e foi construída uma matriz de responsabilidade, em que cada funcionário é 

representado com a sua função bem definida e colocado no quadro da farmácia (Quadro 5). 

 O novo processo estratégico proposto e realizado foi apresentado na forma de um 

fluxograma feito no software BIZAGGI (Figura 14). 
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Quadro 3: Etapas do Brainstorming  

Etapa 1  Apresentação do Projeto com suas definições, 

objetivos e metodologia 

Etapa 2 

 
 
 

 

 Apresentação do TCLE com seus riscos e benefícios, 

apresentando com clareza os meios para evitar 

algum inconveniente na pesquisa. 

  Entrega das vias do TCLE ao participante da 

pesquisa 

 Recolhimento das assinaturas do TCLE  

Etapa 3  Apresentação da entrevista do tipo “brainstorming” 

mostrando os objetivos e vantagens deste tipo de 

entrevista. 

Etapa 4  Início da entrevista com marcação do tempo e 

anotação das ideias. 

As etapas do brainstorming foram baseadas na Port.466/12 do Conselho Nacional  

de Ética em Pesquisa em que o participante deve estar bem informado sobre a pesquisa 

devendo formalizar sua participação através do seu consentimento, no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para Oliveira, 2014, o brainstorming bem estruturado deve seguir um roteiro para 

sua realização, devendo conter um coordenador que no caso do projeto é a própria 

pesquisadora, para promover a geração de ideias e fazer o controle do tempo 

O brainstorming por se tratar de uma ferramenta muito flexível, pode ser aplicada 

em variadas circunstâncias e com diferentes objetivos, como por exemplo: detalhamento de 

atividades e geração de soluções para problemas pontuais (OLIVEIRA, 2014), como pode 

ser visto no Quadro 4: 
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Quadro 4- Perguntas do Brainstorming 

1) Você apresenta alguma dificuldade no processo de dispensação de medicamentos? 

(    ) Não                  (     )Sim                               Quais? 

2) O sistema informatizado atende a necessidade do serviço? Existe alguma 

dificuldade? 

(    ) Não                   (     )Sim                               Quais? 

3) Em relação aos Programas aqui dispensados, existe alguma dúvida em relação aos 

medicamentos dispensados? 

(    ) Não                  (     )Sim                                Quais? 

 

 

5. RESULTADOS  

Na fase 1 do projeto foram realizadas as visitas à farmácia ambulatorial e foi feito o 

mapa de processos como é mostrado na figura 3: 

 

Figura 3: Mapa de Processos da Farmácia Ambulatorial. Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 5: Matriz de Responsabilidade Atual do Serviço de Farmácia Ambulatorial  

Macroprocessos Processos Responsáveis 

Estratégicos - Gestão Gerenciamento  

Ensino e Pesquisa 

 

Gestor da farmácia 

Farmacêutico 1 

Apoio -Logística Programação, aquisição e 
armazenamento 

Controle de estoque 

Farmacêutica 1 e 2 

Técnicas 1 e 2 

Chave-Dispensação de 
Medicamentos 

Recebimento, Separação e 
Entrega de Medicamentos 

Seguimento 
Farmacoterapêutico 

 

Administrativas e 
Recepcionistas 1 e 2 

Farmacêutica 1 

Fonte: Elaboração própria. 

Como se verificou na matriz de responsabilidade atual da farmácia, o farmacêutico 

1 está inserido nas atividades de gerenciamento, logística, seguimento e de ensino e 

pesquisa. 

O farmacêutico 2 está inserido apenas nas atividades de logística, não participando 

de nenhuma etapa de seguimento farmacoterapêutico e nem de ensino e pesquisa. 

Os técnicos são plantonistas e se distribuem no controle de estoque, e não 

participam da atividade de dispensação aos pacientes. 

O serviço administrativo é dividido entre as administrativas 1 e 2, e a dispensação é 

feita pelas recepcionistas 1 e 2. 

O ensino e a pesquisa são realizados pela farmacêutica 1, e a farmácia recebe alunos 

de estágio da graduação e pós-graduação:  lato e stricto sensu (residência multiprofissional, 

mestrado e doutorado). 
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Com base nas observações feitas na farmácia, e seguindo o modelo proposto por 

Sanz (2002) e Neto e Oliveira (2012) foi elaborado o mapa de processos (representação 

gráfica da estrutura de processos) (fase 2) dos processos atuais da farmácia ambulatorial 

(Figura 3).  

 Para se obter um modelo de grande valor, utilizou-se uma representação gráfica, um 

mapa de processos (Figura 3) que permitem a comparação entre os processos e a 

interpretação do seu conjunto (SANZ et al, 2000, OSORIO, 2008). 

O processo chave escolhido foi a dispensação de medicamentos, baseado na 

observação da pesquisadora e de acordo com OPAS (2013) que classifica a dispensação de 

medicamentos como o processo chave porque representa a entrega dos serviços 

farmacêuticos ao usuário do serviço de saúde. 

Após a construção da matriz de responsabilidade (Quadro 5) e do mapa de 

processos (Figura 3) foi possível: 

 Identificar os processos da farmácia 

 Identificar os responsáveis por cada processo 

 Identificar que os técnicos, administrativos e recepcionistas são responsáveis 

pelos processos de controle de estoque, armazenamento e dispensação 

 Observar que o farmacêutico 1 dedica-se as atividades dos processos de 

logística, acompanhamento farmacoterapêutico, ensino e pesquisa 

 Observar que o farmacêutico 2 dedica-se as atividades de gerenciamento e 

logística . 
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5.1 REDESENHO DO MAPA DE PROCESSOS DA FARMÁCIA 

 Para o redesenho dos processos da farmácia, utilizou-se a proposta da OPAS/2013 

em que os serviços farmacêuticos estão voltados para o indivíduo, família e comunidade, e 

a farmácia foi redesenhada em processos estratégicos, processos-chave e processos de 

apoio. Assim no redesenho dos processos, o novo processo-chave sugerido foi a educação 

em saúde voltada para os usuários do serviço de saúde e como processo estratégico a 

educação permanente em saúde para o treinamento da equipe, como pode ser observado na 

Figura 4. 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                   

Figura 4: Redesenho do Mapa de Processos da Farmácia. Fonte: adaptado de OPAS (2013). 

                                                                    

No quadro 6 foi identificado o macroprocesso de dispensação com seus processos e 

subprocessos:       

 

 

 

           

PROCESSOS ESTRATÉGICOS 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

PROCESSOS DE GESTÃO 

 

 

 

PROCESSO-CHAVE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 

 ACOMPANHAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSSOS DE APOIO 

PROCESSO DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

ENTRADA 

 

 

 

 

 

 SAÍDA 
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    Quadro 6: Macroprocesso de Dispensação 

                                   Macroprocesso de Dispensação 

Recebimento da 

Receita 

Separação dos 

Medicamentos 

Entrega dos 

Medicamentos 

Orientação ao 

Usuário 

Verificação se o 

cliente é de primeira 

consulta ou não 

Preenchimento da 

ficha de cadastro 

Identificação do 

medicamento, do 

Programa e o nome 

do usuário 

Conferência do 

medicamento 

atendido e do nome 

do usuário 

Encaminhado ao 

Farmacêutico 

quando o usuário 

apresenta dúvida 

sobre o tratamento 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Segundo Sanz (2002) após a identificação dos processos e subprocessos, o próximo 

passo é descrever as atividades de cada um dos processos, através do diagrama de processos 

O diagrama deve conter o fluxo das atividades, das entradas e saídas dos processos. 

    Quadro 7: Diagrama do processo de recebimento da receita 

Diagrama do processo de recebimento da receita 

Entrada Atividades Saída 

Cliente com a receita 

médica 

Verificação se o usuário é de 

qual programa: 

Tuberculose 

Antiretrovirais /kit SOS 

Tabagismo 

Talidomida 

Quimioterapia  

Componente especializado 

(Alzheimer,Parkinson.Hepatite) 

Receita cadastrada no 

Programa  

Medicamento proposto para 

seu tratamento 

Fonte: Elaboração Própria. 

O processo de recebimento da receita se divide em subprocessos que são os 

medicamentos de programas distintos que serão detalhados mais adiante. A saída desse 

processo representa a entrada do processo seguinte, que será mostrado no quadro 8: 



46 
 

 

Quadro 8: Diagrama do processo de separação dos medicamentos 

Diagrama do processo de separação dos medicamentos 

Entrada Atividades Saída 

Receita cadastrada no 

programa 

Separação do medicamento  Medicamento conferido 

Fonte: Elaboração Própria. 

No processo de separação de medicamentos, o medicamento conferido representa a 

saída de um processo e o início do seguinte., como pode ser verificado no Quadro 8 e 9. 

Quadro 9: Diagrama do processo de entrega dos medicamentos 

Diagrama do processo de entrega dos medicamentos 

Entrada Atividades Saída 

Medicamento conferido Registro de saída de cada 

medicamento 

Usuário com o medicamento 

para o tratamento proposto 

Fonte: Elaboração Própria. 

Quadro 10: Diagrama do processo de orientação ao cliente 

Diagrama do processo de orientação ao cliente 

Entrada Atividades Saída 

Usuário com dúvida Usuário encaminhado para 

orientação farmacêutica 

Agendamento de retorno do 

usuário 

Usuário orientado sobre o 

tratamento proposto 

Fonte: Elaboração Própria. 

Após a realização do diagrama de processos, o próximo passo é o diagrama de 

subprocessos de dispensação de quimioterápicos como é mostrado no quadro 11: 

A dispensação de medicamentos se trata de um processo interativo que ocorre entre 

o paciente e o farmacêutico e envolve acesso, qualidade e uso racional de medicamentos. 

Dessa forma, a dispensação deve estar baseada essencialmente sobre o paciente e não se 

limitar somente ao processo de entrega de medicamentos (OPAS, 2013),  
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A entrega dos serviços farmacêuticos representa o processo chave porque implica na 

relação direta com o usuário. Nesse processo fazem parte: atividades de promoção da 

saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, farmacovigilância e apoio a auto- medicação 

responsável (OPAS, 2013). Entretanto na prática essas atividades tornam-se limitadas, 

como pode ser visto na matriz de responsabilidade (Quadro 5) e no diagrama do processo 

de entrega de medicamentos (Quadro 9) em virtude de ter apenas um farmacêutico na rotina 

de orientação ao cliente e a farmácia estudada apresentar vários programas de alta 

complexidade como o programa de AIDS, hepatite, Alzheimer e oncologia por exemplo. 

Quadro 11: Diagrama do subprocesso de dispensação de medicamentos 

quimioterápicos e cuidados paliativos do Programa de Quimioterapia 

Diagrama do subprocesso  de dispensação de medicamentos quimioterápicos e 

cuidados paliativos do Programa de Quimioterapia 

Entrada Atividades Saída 

Receitas do 

atendimento diário 

Receitas em ordem alfabética 

Programa MV2000 

Registro de saída de cada 

medicamento 

Verificação se houve erro 

para posterior correção 

Movimentação diária em 02 

vias 

Uma via encaminhada ao 

arquivo da farmácia e a outra 

via ao faturamento 

 

Faturamento separa a via da 

quimioterapia ou cuidados 

paliativos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O subprocesso de dispensação de medicamentos da quimioterapia e cuidados 

paliativos apresenta um ponto de controle do processo de dispensação, que é checkagem de 

erro de saída de medicamento para posterior correção. Essa etapa pode ser melhorada com 

o uso de indicadores como taxa de erro na separação de medicamentos (CIPRIANO, 2008). 
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Foi elaborado o diagrama do subprocesso de dispensação de medicamentos do 

componente especializado: 

Quadro 12: Diagrama do subprocesso de dispensação de medicamentos do 

componente especializado (Alzheimer, Parkinson e Hepatite). 

Diagrama do subprocesso de dispensação de medicamentos do componente 

especializado (Alzheimer, Parkinson e Hepatite). 

 

Entrada Atividades Saída 

Usuário com receita 

médica e carteira do 

hospital 

Verificar se o médico está 

cadastrado ou não 

Caso não esteja, cadastrá-lo 

Procurar a LME na pasta 

Observar a data da última 

dispensação (25 dias) 

Preenchimento e assinatura 

da LME e receita (01via). 

Conferência e baixa dos 

medicamentos no sistema 

MV (códigos diferenciados 

para cada um dos três 

programas) e atenção a 

quantidade dispensada 

 

 

Usuário recebe a 2via da 

receita carimbada com o 

medicamento proposto 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No quadro 12 de dispensação de medicamentos do componente especializado, 

verificou-se nova conferência do subprocesso, o que possibilita o uso de indicador como 

um meio de monitorar o processo (CIPRIANO, 2008). 

O uso de indicadores permite o controle dos processos, e auxiliam na identificação 

de oportunidades de melhoria. O monitoramento e a medição dos indicadores devem 
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verificar sua capacidade de alcançar os objetivos propostos e apontar as oportunidades de 

melhoria, desenvolvendo um plano de ação corretiva (OLIVEIRA, 2014). 

Quadro 13: Diagrama do subprocesso de dispensação de medicamentos para o Programa de 

Tabagismo. 

Diagrama do subprocesso de dispensação de medicamentos para o Programa de 

Tabagismo. 

Entrada Atividades Saída 

Usuário com receita 

médica 

Verifica-se se o médico está 

cadastrado ou não 

Consulta o sistema MV 

Atendimento da receita para 

07 dias com assinatura do 

cliente 

Baixa do medicamento no 

MV 

Verificar o código com o 

nome do usuário 

Entrega do medicamento com 

cópia da receita carimbada 

Conferência do medicamento 

no ato da entrega 

 Usuário atendido para 07 

dias de tratamento 

Usuário com dúvida sobre 

seu tratamento encaminhado 

para orientação farmacêutica 

Fonte: Elaboração própria. 

Na dispensação de medicamentos para o controle do tabagismo verificou-se nova 

conferência do subprocesso o que sugere um novo indicador. 

Abaixo segue diagrama do subprocesso de dispensação do KITSOS. 
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Quadro 14: Diagrama do subprocesso de dispensação do KITSOS 

Diagrama do subprocesso de dispensação do KITSOS 

Entrada Atividades Saída 

Cliente com receita da 

ginecologia ou 

obstetrícia 

Retorno do cliente após 

7 dias com formulário 

da Coordenação de 

DST/AIDS 

Atendimento da receita para 7 

dias 

Entrega do formulário da 

Coordenação de DST/AIDS 

 Retorno da cliente após os 7 

dias 

Retorno da cliente a farmácia 

durante 4 semanas 

Fonte: Elaboração própria. 

Para o subprocesso de dispensação do KITSOS sugiro como nova atividade um 

folder explicativo para as clientes, visto que se trata de um tratamento com retorno, durante 

04 semanas, isso possibilitaria uma maior adesão a terapia medicamentosa e na promoção 

do uso racional de medicamentos. 

Segue abaixo o diagrama do subprocesso de dispensação da Talidomida para o 

mieloma múltiplo: 

Quadro 15: Diagrama do subprocesso de dispensação de Talidomida para o mieloma 

múltiplo. 

Diagrama do subprocesso de dispensação de Talidomida para o mieloma 

múltiplo 

Entrada Atividades Saída 

Usuário com receita 

especial de talidomida 

e documentos 

Cadastro do prescritor 

Uma via da Coordenação 

Estadual do Programa 

Uma via da Farmácia 

Baixa no sistema MV 

Conferência da quantidade 

dispensada 

 Usuário atendido para 30 

dias de tratamento 

Fonte: Elaboração própria 
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Devido à complexidade do tratamento com o uso de talidomida (Port.344/98) sugiro 

que seja oferecido ao cliente a possibilidade de orientação farmacêutica para esclarecimento 

de dúvidas sobre o medicamento. 

Após a realização do diagrama de processos, o próximo passo é a elaboração da 

ficha de cada processo. De acordo com Sanz (2002), a ficha deve ter dados como: 

responsável pelo processo, missão, fornecedores, clientes e indicadores. 

Os indicadores propostos foram baseados em Mangarinos e cols, 2007 e Cipriano 

2009, como é mostrado no Apêndice 12.1. Para a seleção de indicadores foram utilizados 

os seguintes critérios: ter maior relevância para a farmácia hospitalar auxiliando na tomada 

de decisão para melhoria da qualidade dos serviços prestados, ser de fácil mensuração para 

obtenção de resultados e ser indexado (taxa ou índice), cuja fórmula de cálculo seja uma 

relação matemática entre variáveis, gerando números relativos fáceis de comparação 

(CIPRIANO, 2009). 

Uma maneira de se obter um processo bem definido é o de estabelecer um 

responsável pelo processo, quais as atividades, os procedimentos documentados, requisitos 

de treinamento entre outros (OSORIO, 2008) 

Os quadros 16, 17,18 e 19 representam as fichas dos processos críticos da farmácia. 

Os processos de dispensação de medicamentos foram selecionados como críticos 

porque são extremamente importantes para o serviço de farmácia uma vez que eles 

representam a entrega do serviço farmacêutico ao usuário do serviço de saúde 

(OPAS,2013). 

Na ficha de processo do recebimento da receita (Quadro 16) foi proposto como 

indicador a taxa de avaliação farmacêutica porque a SBRAFH 2007, recomenda que 100 % 

dos pacientes tenham a prescrição avaliada pelo farmacêutico. 
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Quadro 16: Ficha do processo de Recebimento da Receita. 

Processo: Recebimento da receita Responsável: Recepcionistas e 

administrativas 

Missão: Receber a receita confirmando o 

nome do paciente com o tratamento 

proposto 

Documentação: 

POP n/ 

Alcance Inicial: recebimento da receita 

Final: receita atendida 

Entrada: clientes com receita médica 

Fornecedores: CAF 

Saída: cliente cadastrado no Programa  

Clientes: cliente cadastrado no Programa 

Recursos: relatórios de saída de cada 

medicamento 

Registros: sistema informatizado 

Variáveis de controle: Conferência no 

recebimento da receita 

Indicadores: taxa de avaliação farmacêutica  
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Quadro 17: Ficha do processo de Separação dos medicamentos. 

Processo: Separação dos medicamentos Responsável: Recepcionistas e 

administrativas 

Missão: Separar e conferir os medicamentos 

corretamente 

Documentação: 

POP n/ 

Alcance Inicial: Cliente cadastrado no Programa 

Final: Cliente com medicamento separado corretamente 

Entrada: clientes com receita médica 

Fornecedores: CAF 

Saída: medicamento separado 

Clientes: usuários do serviço de saúde 

Recursos: relatórios de saída de cada 

medicamento 

Registros: sistema informatizado 

Variáveis de controle: Conferência na 

separação dos medicamentos 

Indicadores: 

Taxa de erros na separação de medicamentos 
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Quadro 18: Ficha do processo de Entrega dos medicamentos. 

Processo: Entrega dos medicamentos Responsável: Recepcionistas e 

administrativas. 

Missão: Entregar e conferir os 

medicamentos garantindo que o 

medicamento certo seja entregue ao 

paciente certo. 

Documentação: 

POP n/ 

Alcance Inicial: Cliente cadastrado no Programa 

Final: Cliente com o tratamento atendido. 

Entrada: medicamento conferido 

Fornecedores: CAF 

Saída: cliente atendido com o medicamento 

Clientes: usuários do serviço de saúde 

Recursos: relatórios de consumo de cada 

medicamento 

Registros: sistema informatizado 

Variáveis de controle: Conferência na 

separação dos medicamentos 

Indicadores: taxa de falta de medicamentos 
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Quadro 19: Ficha do processo de Orientação ao cliente. 

Processo: Orientação ao cliente Responsável: Farmacêutico 

Missão: Oferecer ao cliente a informação 

necessária sobre o uso correto e seguro de 

medicamentos 

Documentação: 

POP n/ 

Alcance:Inicial: Cliente cadastrado no Programa 

Final: cliente orientado sobre seu tratamento 

Entrada: clientes com dúvidas sobre seu tratamento 

Fornecedores: CAF 

Saída: cliente orientado sobre seu tratamento 

Clientes: usuários do serviço de saúde 

Recursos: relatórios de saída de cada 

medicamento 

Registros: sistema informatizado 

Variáveis de controle: oferecer o serviço ao 

cliente 

Indicadores: Taxa de satisfação dos clientes 

Índice de notificação de reações adversas a 

medicamentos 

Percentagem do número de horas do 

farmacêutico na assistência farmacêutica 

 

Segundo Oliveira (2014), o treinamento pode ser considerado como uma das mais 

importantes ferramentas para guiar os funcionários ao aprendizado a à adaptação aos novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

O sistema de farmacovigilância preconiza a participação do farmacêutico na busca 

ativa de intercorrências com o paciente por problemas relacionados a medicamentos. 
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Para os quadros 16,17,18 e 19 propôs-se o uso de indicadores como: taxa de  

avaliação farmacêutica, taxa de erros na separação de medicamentos, taxa de falta de 

medicamentos, taxa de satisfação dos clientes, percentagem do número de horas do 

farmacêutico na assistência farmacêutica e índice de notificações de reação adversa a 

medicamentos. De acordo, com Barbará (2008), a escolha de indicadores eficientes 

representa um desafio para as organizações. 

No quadro 20, propôs-se um novo processo: a educação permanente em saúde, 

como resultado da observação direta da pesquisadora, verificou-se a necessidade de 

melhoria contínua e de oferecer treinamento á equipe. Sugere-se que a educação 

permanente seja periódica. 

Foi idealizada a possibilidade de implantação de um novo processo – chave: a 

educação permanente em saúde. Para esse processo foi desenhado um fluxograma 

conforme mostra a Figura 5 e uma ficha do processo como mostra o Quadro 20. 

 

Figura 5: Fluxograma do Novo Processo- Chave, a Educação Permanente em Saúde. 

O Quadro 21 mostra a ficha de um novo processo: educação em saúde voltada para 

o usuário do serviço de saúde. A OPAS/2013 ressalta a importância das atividades de 

promoção da saúde e do uso racional de medicamentos para a reorientação dos serviços 

farmacêuticos baseados no indivíduo, família e comunidade. 
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O Quadro 22 apresenta a especificação da ficha técnica para a construção dos 

indicadores. 

Os indicadores de desempenho são como ferramentas de acompanhamento dos 

processos com o objetivo de situar-se em relação aos valores nominais definidos e corrigir 

eventuais desvios. Medir as melhorias obtidas. Motivar e empenhar os trabalhos na 

obtenção de objetivos claramente definidos, Identificar as atividades/ procedimentos que 

não estão obtendo os resultados esperados. Facilitar a implementação e os ajustes 

necessários a novos processos. Os indicadores devem possuir: nome, descrição, unidade de 

medida, fórmula de cálculo, frequência, responsável, fonte de dados, dentre outros 

(BALDAM, 2014). 

A ficha técnica para construção de indicadores deve ser cuidadosamente especificada de 

forma a proporcionar uma padronização na obtenção dos resultados, tornando-os confiáveis 

para que possam ser utilizados como medidas comparativas (CIPRIANO, 2009). 

O Quadro 23 apresenta o modelo de ficha técnica para construção dos indicadores. 

O Quadro 24 a 30 representam a ficha técnica dos indicadores propostos. 
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Quadro 20: Ficha do novo processo: Educação Permanente em Saúde. 

Processo: Educação Permanente em Saúde Responsável: Farmacêutico 

Missão: Gerar qualificação para os 

trabalhadores da saúde, segundo os 

princípios da EPS 

Documentação: 

POP n/ 

Alcance:Inicial: promover treinamento  

Final: melhorar o serviço de saúde 

Entrada: recepcionistas que atuam na dispensação de medicamentos 

Fornecedores: farmácia 

Saída: profissionais mais capacitados 

Clientes: usuários do serviço de saúde 

Recursos: reuniões com a equipe de saúde Registros: obtidos nas reuniões do tipo 

brainstorming. 

Variáveis de controle: educação permanente 

periódica 

Indicadores: Taxa de satisfação dos clientes 

Índice de treinamento dos profissionais da 

farmácia. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 21: Ficha do novo processo: Educação em Saúde. 

Processo: Educação em Saúde Responsável: Farmacêutico 

Missão: Gerar orientação aos usuários do 

serviço de saúde para promover saúde e o 

uso racional de medicamentos. 

Documentação: 

POP n/ 

Alcance:Inicial: promover orientação ao usuário 

Final: melhorar o entendimento e o estado de saúde do usuário 

Entrada: usuários com dúvida 

Fornecedores: farmácia 

Saída: usuários fazendo uso racional de medicamentos 

Clientes: usuários do serviço de saúde 

Recursos: reuniões com a equipe de saúde Registros: obtidos no atendimento de 

dispensação 

Variáveis de controle: educação em saúde 

periódica 

Indicadores: Taxa de satisfação dos usuários 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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  Quadro 22: Especificação da ficha técnica para construção dos indicadores 

ITEM ESPECIFICAÇÃO PROPOSTA 

NOME DO INDICADOR Escrever o nome do indicador por extenso 

SIGLA Criar uma identificação abreviada para o indicador 

FÓRMULA Método de cálculo para orientação do indicador 

TIPO Definir se o indicador é uma taxa, índice ou um valor 

absoluto 

OBJETIVO Descrever a razão principal para a utilização do indicador 

ATIVIDADE Citar a atividade da farmácia hospitalar para o qual o 

indicador foi construído 

META Deve ser estabelecida segundo os critérios e diretrizes da 

instituição 

ÁREA OU SERVIÇO RELACIONADO Identificar as áreas ou serviços que se relacionam com a 

construção do indicador 

COLETA DE DADOS  Orientar quanto a fonte de dados, o método a ser seguido e a 

amostra a ser considerada 

EXPLICAÇÃO DA FÓRMULA Detalhamento da fórmula a ser utilizada na construção do 

indicador 

FONTE DE INFORMAÇÃO Registrar as fontes de informação escritas e /ou eletrônicas. 

MÉTODO Descrever como os dados devem ser tratados para a 

construção do indicador 

AMOSTRA Determinar a amplitude da coleta de dados (total ou parcial) 

FREQUËNCIA DE AVALIAÇÃO Definir o período em que o indicador deverá ser analisado 

RESPONSÁVEL Definir o responsável pela criação e atualização do indicador 

REVISÃO DATA Mostrar a data da última revisão da ficha de construção do 

indicador 

Fonte: CIPRIANO, SL, 2009. 
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Quadro 23: Modelo de Ficha Técnica para Construção dos Indicadores 

NOME DO 

INDICADOR 

 SIGLA: 

OBJETIVO  TIPO:  

FÓRMULA  

ATIVIDADE  INICIAL:  

ÁREA OU 

SERVIÇO 

RELACIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

Explicação da Fórmula :  

 

Fonte de Informações :  

Amostra:  

Coleta de Dados:  

 

Frequência: 

RESPONSÁVEL: 

 

REVISÃO DATA: 

------/-----/----- 

Fonte: CIPRIANO, SL, 2009. 
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Quadro 24: Ficha Técnica da Taxa de Avaliação Farmacêutica 

NOME DO  

INDICADOR 

Taxa de Avaliação Farmacêutica SIGLA: 

TAF 

OBJETIVO Monitorar o número de pacientes com prescrição avaliada TIPO: Taxa 

FÓRMULA N° de pacientes c/ dose avaliada x 100 

N° total de pacientes no período 

ATIVIDADE Seguimento farmacoterapêutico INICIAL 06 

meses 

ÁREA OU SERVIÇO 

RELACIONADO 

Dispensação de medicamentos 

 

Explicação da Fórmula : Avaliação farmacêutica: abrange a avaliação 

farmacêutica da receita médica quanto a dose, posologia, via de 

administração e forma farmacêutica. 

Fonte de Informações : Receita médica e prontuário médico 

Amostra: Inicialmente um programa atendido no hospital avaliado. 

Verificar o n° total de pacientes atendidos no período. 

Coleta de Dados : Anotação dos dados em fichas 

Frequência: coleta mensal 

RESPONSÁVEL 

Farmacêutico 

REVISÃO DATA: 

----/------/----- 

Fonte: CIPRIANO, SL ,2009. 
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Quadro 25: Ficha Técnica da Taxa de Satisfação dos Clientes 

NOME DO 

INDICADOR 

Taxa de Satisfação dos Clientes SIGLA:: TSF 

OBJETIVO Monitorar o grau de satisfação dos clientes para os quais a farmácia fornece 

produtos e serviços 

TIPO: Taxa 

FÓRMULA N° total de respostas satisfatórias x 100 

N° total de respostas no período 

ATIVIDADE Gerenciamento INICIAL: 06 

meses 

ÁREA OU 

SERVIÇO 

RELACIONADO 

Dispensação de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

Explicação da Fórmula : Cliente: usuário do serviço de saúde 

N° total de respostas satisfatórias por questão: soma de todas as respostas favoráveis (ex: ótimo, 

muito bom, bom) obtidas em cada questão da pesquisa 

N° total de respostas obtidas: soma de todas as respostas obtidas 

Fonte de Informações: Questionários de pesquisa de satisfação respondidas pelos usuários. 

Amostra: Inicialmente um Programa atendido no hospital avaliado durante 01 mês. Pelo menos 

50% +1 (maioria simples) dos clientes com os questionários respondidos 

Coleta de Dados: Anotação dos dados em fichas. Elaborar e aplicar o questionário de pesquisa de 

satisfação dos clientes. Totalizar o n/ de questões enviadas. Totalizar o n° de questões respondidas e 

verificar se atende a maioria simples. Totalizar o n° de respostas satisfatórias por questão e totalizar 

o n° de respostas obtidas. Aplicar a fórmula. 

 

Frequência: Mensal 

RESPONSÁVEL: 

Farmacêutico 

REVISÃO DATA: 

------/-----/----- 

Fonte: CIPRIANO, SL, 2009. 
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Quadro 26: Ficha técnica de Índice de Notificação de Reações Adversas a Medicamentos 

NOME DO  

INDICADOR 

Índice de Notificação de Reações Adversas a 

Medicamentos 

SIGLA:IRAM 

OBJETIVO Monitorar a incidência de notificação de reação adversa a 

medicamentos 

TIPO: Índice 

FÓRMULA N° de notificações de RAM em pacientes atendidos no ambulatório x 1000 

N° de pacientes no período 

ATIVIDADE Seguimento farmacoterapêutico INICIAL 06 

meses 

ÁREA OU SERVIÇO 

RELACIONADO 

Dispensação de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

Explicação da Fórmula : RAM (Reação Adversa a Medicamentos) : é uma resposta 

nociva e não intencional ao uso de um medicamento e que ocorre em doses 

normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de 

doença. 

N° de notificações de RAM em pacientes internados: soma das notificações de RAM 

espontâneas ou por busca ativa realizadas no período. 

N° de pacientes atendidos no período: soma do número de pacientes atendidos na 

farmácia ambulatorial no período determinado. 

Fonte de Informações: Ficha de notificação de evento adverso impresso ou eletrônico ( 

Modelo da Anvisa) 

Amostra: 100 % das notificações de RAM  em usuários atendidos na farmácia 

ambulatorial 

Coleta de Dados: Totalizar o n° de notificações de RAM em pacientes internados no 

período. Aplicar a fórmula. 

FREQÛÊNCIA: Mensal 

RESPONSÁVEL: 

Farmacêutico/ Gerência de 

risco 

REVISÃO DATA: 

------/-----/-------- 

Fonte: CIPRIANO, SL, 2009. 
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Quadro 27: Ficha Técnica da Taxa de Erros na Separação de Medicamentos 

NOME DO 

 INDICADOR 

Taxa de Erros na Separação de Medicamentos SIGLA: 

TESM 

OBJETIVO Monitorar o número de pacientes com prescrição avaliada TIPO: 

 Taxa 

FÓRMULA N° de pacientes c/ dose avaliada x 100 

N° total de pacientes no período 

ATIVIDADE Seguimento farmacoterapêutico INICIALl:  

06 meses 

ÁREA OU SERVIÇO 

RELACIONADO 

Dispensação de medicamentos 

 

 

 

 

Explicação da Fórmula : 

Número de itens separados incorretamente: são itens separados em discordância (erro na 

separação, conferência com a receita médica) 

Número de itens solicitados na receita médica 

Fonte de Informações: Receita médica ( manual ou eletrônica). Planilha de registro  de 

itens separados incorretamente e total de itens solicitados. 

Amostra: 100 % das receitas atendidas em um programa 

Coleta de Dados: Elaborar planilha para registro das discordâncias e número total de 

itens prescritos 

Totalizar os dados e aplicar a fórmula 

Frequência: Mensal 

RESPONSÁVEL 

Farmacêutico 

REVISÃO DATA: 

-----/-----/------- 

Fonte: CIPRIANO, SL, 2009. 
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Quadro 28: Ficha Técnica da Taxa de Falta de Medicamentos 

NOME DO  

INDICADOR 

Taxa de Falta de Medicamentos SIGLA: TFM 

OBJETIVO Monitorar a falta de medicamentos padronizados prescritos e não 

atendidos no horário ao usuário atendido na farmácia ambulatorial. 

TIPO: 

 Taxa 

FÓRMULA N° de medicamentos padronizados não atendidos na farmácia ambulatorial x 100 

N° total de medicamentos solicitados no período 

ATIVIDADE Distribuição INICIAL: 06 

meses 

ÁREA OU SERVIÇO 

RELACIONADO 

Dispensação de medicamentos 

 

 

 

 

 

Explicação da Fórmula : N° de medicamentos padronizados não atendidos na farmácia 

ambulatorial. Soma dos medicamentos padronizados não atendidos na dispensação 

gerando a não ministração ao usuário do serviço pela falta do produto. Não deve ser 

considerado como não atendido o medicamento que foi substituído. 

N° total de medicamentos solicitados: soma de todos os medicamentos prescritos 

padronizados. 

Fonte de Informações: Receitas médicas, planilha de registro de medicamentos 

padronizados não atendidos e planilha de registro de medicamentos padronizados 

solicitados. 

Amostra: 100 % das receitas médicas 

Coleta de Dados: Totalizar o n° de medicamentos padronizados prescritos e não 

atendidos na receita. Totalizar o n° de medicamentos padronizados solicitados nas 

receitas. Aplicar a fórmula. 

Frequência: Mensal 

RESPONSÁVEL 

Farmacêutico 

REVISÃO DATA: 

-----/----/----- 

Fonte: CIPRIANO, SL, 2009. 
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Quadro 29: Ficha Técnica de Percentagem do n° de horas do farmacêutico na assistência 

farmacêutica 

NOME DO  

INDICADOR 

Percentagem do n° de horas do farmacêutico na 

assistência farmacêutica 

SIGLA 

HFAF 

OBJETIVO Correlacionar as horas prestadas pelo farmacêutico com o número 

de usuários atendidos no ambulatório para obter o 

dimensionamento de pessoal em atividade de assistência 

farmacêutica 

TIPO:  

Taxa 

FÓRMULA N° de horas  do farmacêutico no ambulatório 

N° total de usuários no período 

ATIVIDADE Gerenciamento INICIAL: 06 

meses 

ÁREA OU SERVIÇO 

RELACIONADO 

Farmácia ambulatorial 

 

 

 

 

 

Explicação da Fórmula :  

Número de horas do farmacêutico: soma do número de horas trabalhadas pelo 

farmacêutico em determinado período 

Número de usuários atendidos no período: soma do número de usuários atendidos no 

ambulatório 

 

 

Fonte de Informações: Registro das horas do farmacêutico na assistência farmacêutica 

Amostra: Farmacêuticos que trabalham na farmácia ambulatorial 

Coleta de Dados: Totalizar as horas trabalhadas pelo farmacêutico que atende as 

atividades de assistência farmacêutica no período. Aplicar a fórmula 

Frequência: Mensal 

RESPONSÁVEL 

Farmacêutico 

REVISÃO DATA: 

-----/----/------ 

Fonte: CIPRIANO, SL, 2009. 
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Quadro 30: Ficha Técnica de Índice de Treinamento dos profissionais da farmácia 

NOME DO 

 INDICADOR 

Índice de Treinamento dos profissionais da farmácia SIGLA: 

 ITPF 

OBJETIVO Monitorar as atividades de treinamento, capacitação e 

desenvolvimento dos colaboradores 

TIPO: 

 Taxa 

FÓRMULA ∑(N°de funcionários participantes em atividades de treinamento x carga horária da 

atividade 

N° de funcionários ativos no período 

ATIVIDADE Ensino INICIAL: 06 

meses 

ÁREA OU SERVIÇO 

RELACIONADO 

Gerenciamento 

 

 

 

 

 

Explicação da Fórmula : Atividades de Treinamento: considerar cursos, palestras, 

seminários, treinamentos técnicos-operacionais comprovados por meio de diplomas, 

certificados, lista de presença, livro de registro. 

∑(N°de funcionários participantes em atividades de treinamento x carga horária da 

atividade): somatório de horas – homem no treinamento para todas as atividades de 

treinamento desenvolvidas, multiplicando o n° de funcionários envolvidos pela carga 

horária da atividade (ex: 1 curso de 3 horas frequentado por 3 colaboradores, totaliza 9 

horas-homem de treinamento. 

N° de funcionários ativos no período: todo funcionário que não se encontre em licença 

INSS (superior a 15 dias) verificado no período 

Fonte de Informações: Diplomas, certificados, lista de presença, livros de registros de 

treinamento. 

Amostra: 100 % das atividades de treinamento evidenciadas 

Coleta de Dados: Elaborar uma planilha de registro de treinamento com título de 

atividade: carga horária, n° de colaboradores e total de horas-homem de treinamento 

(carga horária da atividade x número de colaboradores). Registrar em planilha de cada 

atividade de treinamento realizada. 

Frequência: mensal 

RESPONSÁVEL: 

Farmacêutico 

REVISÃO DATA: 

----/----/---- 
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Na fase 3 do projeto, foi elaborado um brainstorming para as funcionárias do 

serviço e foi realizado em 04 etapas mostradas no quadro 04. Foi realizado pela própria 

pesquisadora e foi realizado controle do tempo aproximadamente quarenta minutos.  

O brainstorming consistiu em quatro etapas, sendo a última formada por três 

perguntas. As quatro participantes responderam não ter dúvidas em relação ao processo de 

dispensação de medicamentos e também não tinham dúvidas em relação ao sistema 

informatizado. Porém quando questionadas sobre os medicamentos dispensados, uma das 

participantes relatou ter dúvidas nos medicamentos novos da hepatite C, e as demais 

concordaram que também tinham a mesma dúvida. O brainstorming se mostrou uma 

ferramenta muito útil na geração de ideias para problemas pontuais (OLIVEIRA, 2014) e se 

tornou factível como foi observado por uma equipe de enfermagem que evidenciou a 

viabilidade da aplicação do método como estratégia de melhoria da qualidade dos serviços 

de enfermagem (DOS SANTOS, 1995). 

Foi proposto então o treinamento em serviço, realizado no melhor horário de 

conveniência para as funcionárias (horário de manhã antes do início do trabalho) e também 

uma exigência do CEP. Nesse treinamento foi feito uma orientação verbal e entrega de um 

boletim informativo sobre o tema proposto e depois houve entrega de certificado. 

As funcionárias demonstraram grande interesse, e sugeriram um novo treinamento 

para medicamentos novos do programa de AIDS, que a farmácia ainda está aguardando o 

recebimento. 

O treinamento foi proposto como Educação Permanente em Saúde que foi 

apresentado como um novo processo  mostrado na ficha 20 e foram sugeridos, baseados na 

literatura (Apêndice 8.3) indicadores de taxa de satisfação dos clientes e índice de 

treinamento dos profissionais de farmácia. Outro processo sugerido foi a Educação em 

Saúde proposto na ficha 21 e proposto como indicador: taxa de satisfação dos usuários. 

O indicador de índice de treinamento dos profissionais da farmácia reflete a 

importância do indicador quanto à análise das atividades de treinamento realizadas estarem  

direcionadas ás necessidades apontadas nas reuniões de trabalho (CIPRIANO, 2009).  

A proposta da educação permanente vai de encontro a OPAS/2013 como uma das 

propostas apontadas na reorientação dos serviços farmacêuticos e na Política de Educação 

Permanente preconizada para a saúde desde a sua implantação em 2004. 
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6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a gestão orientada por processos foi possível fazer um levantamento da 

situação atual da farmácia ambulatorial de um hospital universitário. Foi construído então 

um mapa de processos, fichas e diagramas dos processos e a dispensação de medicamentos 

foi eleita como processo chave e processo crítico. 

Na análise e redesenho dos processos foram sugeridos: um folder explicativo para a 

dispensação do KIT SOS e orientação farmacêutica para esclarecimento de dúvidas sobre a 

dispensação da talidomida. Foi observado que devido a farmácia estudada apresentar 

somente um farmacêutico na orientação, o seguimento farmacoterapêutico é ainda limitado. 

Mas pode ser ampliado, visto que o hospital é de ensino e possui muitos alunos de 

graduação e pós-graduação que poderiam colaborar com essa rotina. 

Os processos foram mapeados, redesenhados e proposto novo processo chave ; a 

educação em saúde voltada para os usuários do serviço de saúde e educação permanente em 

saúde para o treinamento da equipe de trabalho. Foram sugeridos sete indicadores de 

desempenho para melhoria do serviço (Apêndice 8.1) e selecionados pela literatura. Foram 

construídas fichas técnicas para os indicadores selecionados (Quadro 24 a 30). Foi 

redesenhado novo processo: a educação permanente em saúde através de software 

BIZAGGI para o treinamento das funcionárias do serviço. 

Realizou-se um brainstorming, que é uma ferramenta da qualidade para verificar 

qual a necessidade de treinamento para o serviço, e verificou-se a necessidade de orientação 

para os medicamentos novos da hepatite C. Para isso, foi realizado um treinamento com 

orientação verbal e entrega de um boletim informativo sobre o tema proposto e entrega do 

certificado. 

A educação permanente em saúde possibilitou a criação de espaços para a reflexão 

do trabalho na unidade de saúde e promoveu uma maior participação e responsabilização da 

equipe. A educação em saúde sugerida para o usuário do serviço de saúde representa uma 

oportunidade dele ter um melhor entendimento do seu tratamento e assim o farmacêutico 

contribuir para a promoção da saúde e promover o uso racional de medicamentos, como é 

preconizado pela reorientação dos serviços farmacêuticos da OPAS/2013. 
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Verificou-se então que os objetivos propostos foram atingidos e como sugestão a 

implantação e o monitoramento dos indicadores selecionados e a continuidade do processo 

realizado: a educação permanente em saúde como um processo a ser realizado 

periodicamente para o treinamento da equipe e a educação em saúde para o usuário como 

proposta de melhoria do serviço oferecido pela farmácia ao usuário do serviço de saúde. 
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8. APÊNDICES 
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8.1. Planilha dos indicadores selecionados para os processos críticos da farmácia. 

 

Denominação do 

indicador 

Objetivo Método de Cálculo 

1-Taxa de avaliação 

farmacêutica 

Monitorar a dispensação Número de pacientes com prescrição avaliada x100 

dividido pelo número total de pacientes dia no 

período 

2-Taxa de erros na 

separação de 
medicamentos 

Monitorar a separação de 

medicamentos 

Número de itens dispensados incorretamente x100 

divididos pelo número total de itens da dispensação 

3- Taxa de falta de 

medicamentos 

Monitorar a dispensação Número de medicamentos em falta pelo menos 1 

vez x 100 divididos pelo número de medicamentos 
padronizados 

4-Ìndice de notificações 

de reação adversa a 
medicamentos 

Monitorar a orientação 

ao cliente 

Número de notificações RAM em pacientes x 1000 

divididos pelo número de pacientes dia no período 

5-Percentagem do 

número de horas do 
farmacêutico na 

assistência farmacêutica 

Monitorar a orientação 

ao cliente 

Número total de horas do farmacêutico dividido 

pela multiplicação do número total de leitos x taxa 
ocupacional 

6-Índice de treinamento 

dos profissionais da 

farmácia 

Monitorar o ensino Número de horas de treinamento realizados (por 

pessoa) x100 divididos pelo número total de horas 

(pessoas) de treinamento necessário. 

7-Taxa de satisfação dos 

clientes 

Monitorar o ensino Número de clientes x 100 dividido pelo número de 

clientes pesquisados 

Fonte: CIPRIANO,SL, 2009 e MANGARINOS e cols ., 2007. 
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8.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Dados de identificação 

Título do Projeto: Gestão por processos aplicada a farmácia ambulatorial de um hospital 

universitário. 

Pesquisador Responsável: Patricia Marques Soares Valente 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Farmácia -UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (021) 964147653 – (021) 25701757 

Nome do voluntário: 

_________________________________________________________________________

_____ 

Idade: _____________ anos                                                                 R.G. 

__________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

_______________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

  

            O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Gestão 

por processos aplicada a farmácia ambulatorial de um hospital universitário”, de 

responsabilidade da pesquisadora Patricia Marques Soares Valente.  

 O objetivo principal deste projeto é aplicar a gestão orientada a processos aplicada a uma 

farmácia ambulatorial de um hospital universitário. A gestão por processos permite fazer 

um levantamento da situação atual do processo, desenhar um novo processo e propor 

melhorias no serviço de saúde oferecido na farmácia ambulatorial do hospital universitário 

Antônio Pedro (HUAP). Será realizado uma entrevista do tipo brainstorming, que é uma 

entrevista em que todos participam com idéias e sugestões, e em que os entrevistados serão 

informados sobre o projeto. Após a entrevista será oferecido ao entrevistado uma 

capacitação através de treinamento da equipe visando a melhoria do processo. Embora não 



81 
 

 

se observe um dano ou risco inerente ao projeto de pesquisa.  Toda a pesquisa oferece risco, 

e nesse caso risco mínimo por se tratar de entrevista e treinamento. Pode ocorrer um 

desconforto pelo tempo exigido ou vazamento de informações por isso os participantes da 

pesquisa tem a liberdade de escolher o melhor horário para fazer a entrevista, suspendê-la a 

qualquer momento e recusar-se a participar da pesquisa ou de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. Todos 

os dados obtidos com a entrevista serão utilizados somente para fins acadêmicos (item IV, 

1 f..da Resolução CNS/MS N° 466/12)e deve receber uma cópia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido na íntegra por ele assinado (item IV2 d, de Resolução 

CNS/MS N°466/12). O projeto de pesquisa através da gestão por processos permite a 

melhoria dos processos do serviço de farmácia. O processo escolhido foi a dispensação de 

medicamentos e para melhorar esse processo propõe-se a entrevista com as funcionárias do 

serviço para explicar sobre a proposta do projeto e em seguida o treinamento na forma de 

aula expositiva. Isso agrega uma melhoria do serviço e conseqüentemente um melhor 

atendimento ao usuário do serviço de saúde. Em caso de dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos e benefícios do projeto, estão disponibilizados os telefones de contato da 

pesquisadora. A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo, sem prejuízos ao trabalho ou qualquer outra penalização.As informações 

aqui geradas serão confidenciais e estará garantida a privacidade do sujeito da pesquisa. 

 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

mailto:etica@vm.uff.br
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____________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________                

____________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal                            Nome e assinatura 

do responsável por obter o consentimento 

_________________________________                

____________________________________ 

                         Testemunha                                                                                              

Testemunha 
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9. ANEXOS 
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9.1 Boletim Informativo 

Universidade Federal  Fluminense 

Mestrado profissional em administração  e 

gestão da assistência farmacêutica 

Aluna: Patricia Marques Soares Valente 

Boletim informativo 

Medicamentos Novos para 

Hepatite C 

SOVALDI 

O medicamento SOVALDI 
(Sofosbufir)recentemente aprovado e 
distribuído pelo ministério da saúde (MS) 
é um agente antiviral que age diretamente 
contra o vírus da hepatite C. 

Ele é indicado para o tratamento de 
infecções de hepatite C crônicas como um 
agente de combinação do regime de 
tratamento antiviral.  

A eficácia de SOVALDI foi estabelecida 
em pacientes com genótipos (material 
genético) específico como: 1, 2 ou 3 do 
vírus da hepatite C (HCV), incluindo 
aqueles pacientes com co -infecção 
(HCV/HIV)A resposta ao tratamento 
varia de acordo com as características dos 
pacientes e os fatores relacionados ao 
vírus Não é recomendada a monoterapia 
com SOVALDI para a infecção crônica 
de hepatite C.A análise do medicamento       
na população indicada não indicou 
nenhuma diferença nos efeitos clínicos 
relacionados com a raça, sexo ou idade. 
Os comprimidos de SOVALDI são 
brancos, na forma de cápsulas revestidas. 
Cada frasco contém 28 comprimidos, um 
dessecante com sílica gel para evitar a 
umidade e fechado com uma tampa 
resistente a crianças. 

Os comprimidos podem ser administrados 
junto com alimentos ricos em gorduras 
que não sofrem alterações na absorção. 

Cuidados com o uso 

O SOVALDI deve ser armazenado a 
temperatura ambiente (T=15 a 30°C), 

Deve ser dispensado apenas na 
embalagem original 

Não utilizar o medicamento se o lacre 
tiver rompido ou quebrado ou faltando 

Após a abertura do frasco, utilizar o 
medicamento em até 45 dias 

Não usar o medicamento com o prazo de 
validade vencido e manter na embalagem 
original 

Antes de usar, observe o aspecto do 
medicamento, caso haja alguma alteração 
procure o médico ou farmacêutico 

Todo medicamento deve ser mantido fora 
do alcance das crianças e animais 
domésticos. 
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DAKLINSA 

O medicamento DAKLINZA (daclatasvir) em 

combinação com outros agentes é indicado 

para o tratamento de infecção crônica pelo 

vírus da hepatite C (HCV) em adultos com 

doença hepática compensada( incluindo 

cirrose). 

Este medicamento diminui a quantidade de 

vírus da hepatite C em seu corpo e remove o 

vírus de seu sangue ao longo do tempo. Após 

infectar a pessoa ela pode se tornar 

portadora crônica deste vírus. A doença  

crônica pode levar a uma inflamação do 

fígado, podendo chegar ao estágio conhecido 

como cirrose onde o fígado devia 

desempenhar suas funções normalmente 

podendo haver complicações que podem 

levar o paciente a morte. 

Este medicamento é utilizado para os 

genótipos: 1,2, 3 e 4 do HCV. 

O medicamento DAKLINZA deve ser utilizado 

em combinação com Sofosbuvir ou associado 

com Alfapeginterferona e Ribavirina. 

Cuidados com o uso 

O  DAKLINZA não deve ser utilizado com os 

medicamentos para crise epiléptica, 

tuberculose, processos alérgicos, 

antiinflamatórios e fitoterápico devido a 

interações entre estes medicamentos. 

Para pacientes grávidas, não deve tomar o 

medicamento ou se estiver planejando 

engravidar. Se houver possibilidade de 

engravidar, deve-se evitar a gravidez até 5 

semanas após o término de DAKLINZA. 

Este medicamento pode ser utilizado com 

ribavirina porém a ribavirina pode causar 

problemas ao feto. 

Como não se sabe se DAKLINZA passa para o 

leite materno, não se deve amamentar 

enquanto estiver usando o medicamento. 

Alguns pacientes relataram tontura, 

dificuldade de concentração e problemas de 

visão, não se deve dirigir ou operar 

máquinas. 

Este medicamento deve ser conservado em 

temperatura ambiente (T=15 a30 °C) por até 

24 meses. 

Não usar este medicamento com prazo de 

validade vencido. Guardar em sua 

embalagem original. 

DAKLINZA é um comprimido de cor verde, 

biconvexo, formato pentagonal com “BMS” 

gravado de um lado e “215” gravado no 

outro lado. 

Observe o aspecto do medicamento e caso 

observe alguma alteração, consulte o 

farmacêutico. 

Todo o medicamento deve ser mantido fora 

do alcance das crianças e animais 

domésticos. 

A dose recomendada é de um 

comprimido revestido de DAKLINZA uma vez 

ao dia. Este medicamento pode ser tomado 

com ou sem alimentos. 
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Todo o medicamento deve ser mantido fora 

do alcance das crianças e animais 

domésticos. 

A dose recomendada é de um 

comprimido revestido de DAKLINZA uma vez 

ao dia. Este medicamento pode ser tomado 

com ou sem alimentos. 

 

 

 

 

 

OLYSIO 

O medicamento OLYSIO (Simeprevir) 
associado a outros medicamentos é 
indicado para o tratamento de Hepatite C 
crônica. 

Ele impede a multiplicação do vírus 
auxiliando no combate da infecção pelo 
vírus da hepatite C. Quando utilizado em 
combinação  com outros medicamentos 
para tratamento da hepatite C crônica, 
auxilia na eliminação do vírus do seu 
organismo. 

É utilizado para os genótipos 1a e 1b 
recombinantes. 

Cuidados com o Uso 

Este medicamento pode causar fotos-
sensibilidade (sensibilidade a luz)e evite 

usar equipamento de bronzeamento 
artificial 

O tratamento combinado de OLYSIO 
pode afetar a capacidade de dirigir ou 
operar máquinas, 

OLYSIO deve ser conservado em 
temperatura ambiente entre 15 e 30 ° C 
protegido da luz. Não use esse 
medicamento com o prazo de validade 
vencido. Guarde-o em sua embalagem 
original. As cápsulas de OLYSIO são 
brancas. 

A dose recomendada é uma cápsula de 
150 mg 01vez ao dia, via oral. A cápsula 
deve ser tomada inteira, com algum 
alimento, que a alimentação não interfere 
na absorção. 
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