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RESUMO 

 

A especialização nos moldes de residência é uma estratégia de formação educacional, que 

permite a melhoria do processo de aprendizagem através do treinamento em serviço. A 

residência na área de farmácia surge no cenário hospitalar como uma forma de reorganização 

dos serviços de saúde, focada na prática integrada, onde o profissional farmacêutico é inserido 

diretamente no ambiente de trabalho. Dessa forma, a caracterização desses serviços se mostra 

importante com propósito de atingir um mínimo de homogeneidade na oferta desses 

treinamentos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo contribuir com a 

identificação da percepção de preceptores e chefes de serviço sobre o impacto da residência 

no cenário da farmácia hospitalar. A metodologia se baseou na construção de um questionário 

estruturado, a partir de uma revisão de literatura, identificando dimensões pertinentes à 

residência farmacêutica, ligadas ao processo do serviço e ao desenvolvimento ensino-

pesquisa. Trata-se de um estudo transversal, com característica descritiva e abordagem quali-

quantitativa, realizado junto aos farmacêuticos chefes de serviços e preceptores que atuam nos 

programas de residências multiprofissionais e uniprofissional inseridas na farmácia hospitalar 

no estado do Rio de Janeiro. A aplicação do questionário ocorreu por e-mail através da 

plataforma “SurveyMonkey”. A maioria dos profissionais que responderam ao questionário 

era de pessoas do sexo feminino, o número de farmacêuticos em cada unidade variou entre 

treze e vinte e oito farmacêuticos. A maioria dos chefes de serviço e preceptores concordou 

plenamente com o impacto positivo da residência sobre as atividades desenvolvidas e 

ressaltou que a contratação de um ex-residente traria contribuições para o serviço de farmácia 

hospitalar. Das vinte e duas atividades apresentadas, catorze (64%) foram apontadas pelos 

entrevistados como totalmente adequadas para a formação dos residentes. O grau de 

satisfação com o treinamento foi favorável, e a maioria classificou os residentes como bem 

preparados para o mercado de trabalho. O estudo demonstrou que o treinamento de residência 

agregou resultados importantes para os serviços de farmácia hospitalar, principalmente com o 

resgate da farmácia clínica. A maioria das atividades apontadas foi considerada adequada para 

a formação dos residentes, apesar do tempo de treinamento variar em cada unidade 

investigada. 

 

Palavras-chaves: Avaliação de Serviços de Saúde; Serviço de Farmácia Hospitalar; 

Percepção de residentes; Ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 

The specialization in the molds of residence is a strategy of educational formation, that allows 

the improvement of the process of learning through the training in service. The residency in 

the pharmacy area appears in the hospital scenario as a form of reorganization of the health 

services, focused on the integrated practice, where the pharmacist is inserted directly into the 

work environment. Thus, the characterization of these services is important in order to 

achieve a minimum of homogeneity in the offer of these training. In this context, the present 

work aims to contribute to the identification of the perception of preceptors and heads of 

service on the impact of residence in the hospital pharmacy scenario. The methodology was 

based on the construction of a structured questionnaire, based on a literature review, 

identifying dimensions pertinent to the pharmaceutical residency, linked to the service process 

and the teaching-research development. This is a cross-sectional study with a descriptive and 

qualitative-quantitative approach, performed with pharmacists heads of services and 

preceptors who work in multiprofessional and uniprofessional residency programs in the 

hospital pharmacy in the state of Rio de Janeiro. The questionnaire was administered by e-

mail through the "SurveyMonkey" platform. Most of the professionals who answered the 

questionnaire were female, the number of pharmacists in each unit ranged from thirteen to 

twenty-eight pharmacists. Most of the heads of service and preceptors fully agreed with the 

positive impact of the residence on the activities developed and stressed that hiring a former 

resident would bring contributions to the hospital pharmacy service. Of the twenty-two 

activities presented, fourteen (64%) were identified by the interviewees as fully adequate for 

the training of residents. The degree of satisfaction with training was favorable, and most 

rated residents as well-prepared for the job market. The study demonstrated that residence 

training added important results to hospital pharmacy services, primarily with the rescue of 

the clinical pharmacy. Most of the mentioned activities were considered adequate for the 

formation of the residents, although the training time varied in each unit investigated. 

Keywords: Evaluation of Health Services; Hospital Pharmacy Service; Perception of 

residents; Teaching-learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A farmácia hospitalar desempenha um papel fundamental nas organizações de saúde, 

sobretudo no que se refere à promoção do uso racional e seguro de medicamentos. Algumas 

das prerrogativas de atuação na área da farmácia hospitalar, por muito tempo estiveram 

intimamente relacionadas apenas à execução de atividades de gestão dos medicamentos. No 

entanto, atualmente os processos gerenciais devem estar interligados as atividades clínicas 

desempenhadas pelos farmacêuticos, com objetivo de promover melhorias na qualidade da 

assistência prestada ao paciente (SBRAFH, 2013).  

Cada vez mais, a assistência farmacêutica prestada nos hospitais é estruturada a partir 

de preceitos baseados na economia da saúde, com provisão de produtos e serviços eficazes e 

seguros. Todas as atividades desenvolvidas devem estar voltadas para a otimização da terapia 

medicamentosa e norteadas com base nos conhecimentos técnico-científicos (OLIVEIRA et 

al., 2007). 

O papel do farmacêutico sofreu mudanças importantes nas últimas décadas, deixando 

o perfil de cunho administrativo e gerencial para o foco na atenção ao paciente e na 

valorização do ser humano (SBRAFH, 2017). A residência multiprofissional e em área 

profissional da saúde, veio agregar a formação do farmacêutico, possibilitando sua atuação 

nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde (ARAUJO et al., 2017). 

Os primeiros programas de residência na área de farmácia surgiram no Brasil por 

volta da década de 90, atendendo a Lei 8.080/90 que institui a formação de recursos humanos 

no Sistema Único de Saúde (SUS). As Residências Multiprofissionais e em Área Profissional 

da Saúde foram criadas por meio da Lei n° 11.129/2005. Os programas são pautados pelos 

princípios e diretrizes do SUS e incorporam todas as profissões da área da saúde, dentre elas, 

a Farmácia (BRASIL, 2005). A modalidade de formação em serviço surge no cenário 

hospitalar como uma estratégia de reorganização dos serviços de saúde, focada na prática 

integrada. Sob a supervisão de outro profissional, a residência agrega o processo de 

conhecimento à prática, de forma a vincular o ensino e o serviço envolvido no processo do 

cuidado (ARAUJO et al., 2017). 

A residência em farmácia hospitalar, no estado do Rio de Janeiro, já existe há vinte 

anos, sendo a Universidade Federal Fluminense (UFF) a primeira instituição a criar o curso. 

Atualmente a UFF disponibiliza 28 vagas para a residência em farmácia hospitalar, sendo 

financiadas 22 bolsas pelo Ministério da Saúde, com treinamento em serviço realizado em 
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hospitais da rede federal, e oito bolsas distribuídas na rede municipal, com financiamento 

através da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. Outras instituições passaram a 

oferecer essa modalidade de especialização com vagas para farmácia, inseridas em áreas de 

concentração distintas, porém todas com inserção em unidades hospitalares, como é caso da 

Fundação Osvaldo Cruz, o Instituto Nacional do Câncer, a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e a Universidade Federal Fluminense (Hospital Universitário). 

Nessa perspectiva, é possível destacar que os cenários hospitalares que oferecem o 

treinamento em serviço, na área de farmácia, apresentam quadros diversos em função das 

características peculiares de cada unidade hospitalar. Por isso, é necessário, destacar, a 

importância do mínimo de padronização dos serviços nos hospitais, para que o residente, 

independente da unidade hospitalar onde ocorra o treinamento, tenha a oportunidade de 

aprender e desenvolver as funções primordiais de um serviço de farmácia hospitalar.  

A residência na área da farmácia hospitalar é um processo crescente que vem se 

fortalecendo e promovendo mudanças no atual contexto da assistência farmacêutica. 

Recentemente, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) abriu uma consulta pública que 

avaliava estabelecer titulação mínima para a atuação do farmacêutico nos serviços de 

atendimento pré-hospitalar, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde. O documento 

abordava como um dos critérios mínimos para o exercício na função, a residência em 

farmácia hospitalar. 

No Brasil, o projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil representa o 

principal movimento no sentido de estabelecer uma metodologia para avaliar os serviços de 

farmácia hospitalar no país e mostrou que, apesar de ser considerada uma área estratégica para 

o hospital, esse serviço ainda era negligenciado (OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 

2004). Entretanto, ainda são escassas as informações sobre a percepção do impacto das 

residências em farmácias hospitalares na modificação deste cenário. 

A avaliação de projetos educacionais é uma prática importante e necessária para o 

conhecimento de aspectos inerentes adquiridos com a experiência. Na área da saúde, a 

especialização nos moldes de residência é uma estratégia de formação educacional que 

permite a melhoria do processo de aprendizagem através do treinamento em serviço, inserindo 

o profissional de saúde diretamente no ambiente de trabalho.  

Entretanto, ainda não foi realizado um estudo para analisar e compreender a 

percepção dos principais atores envolvidos sobre o papel da residência nas unidades 

hospitalares que constituem o cenário de prática destes cursos.  Não há na literatura nenhum 
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estudo que tenha mostrado o impacto dessa adoção de estratégia educacional nos serviços de 

farmácia hospitalar brasileiros. Diante desse cenário é interessante traçar um panorama sobre 

as ações e atividades desenvolvidas nesses serviços, com finalidade de fornecer subsídios para 

intervenções necessárias e até mesmo políticas setoriais determinantes para melhoria do 

processo de residência. 

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo contribuir com a identificação da 

percepção de preceptores e chefes de serviço de farmácia sobre o impacto da residência no 

cenário da farmácia hospitalar no estado do Rio de Janeiro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Farmácia Hospitalar 

 

2.1.1. Histórico 

 

Entre 1860 e a década de 1990 houve, nos Estados Unidos, uma transição nas 

práticas da profissão farmacêutica, que vão desde a manufatura de medicamentos até a 

manipulação, distribuição, atuação mais clínica e, finalmente, a atenção farmacêutica 

(HOLLAND e NIMMO, 1999).  

No início, a principal atribuição farmacêutica era a manufatura, sendo a farmácia 

uma indústria artesanal a serviço do indivíduo. O farmacêutico tinha um valor frente à 

sociedade claramente definido, onde os indivíduos recorriam a ele em busca de orientações 

sobre escolha e uso dos medicamentos (HOLLAND e NIMMO, 1999). 

A partir da década de 1870, com o surgimento da indústria farmacêutica, um número 

crescente de farmacêuticos deixou a manufatura e transferiu-se para a manipulação, ou seja, a 

mistura de medicamentos já fabricados com base na prescrição. Os pacientes até então, 

continuavam indo até o farmacêutico em busca de medicamentos e orientações sobre o seu 

uso, preservando seu valor social (HOLLAND e NIMMO, 1999) (PEREIRA & DO 

NASCIMENTO, 2011) 

Já na década de 1950, o papel principal da profissão passou a divergir, conforme o 

local de atuação. A prática da farmácia comunitária confinou-se na dispensação, tornando-se 

um canal de distribuição para a indústria farmacêutica, de forma que, aos poucos, o 

farmacêutico fosse perdendo o seu valor social. Já a farmácia hospitalar funcionava 

principalmente em um papel de suporte à gestão dos medicamentos. Suas atividades diárias 

incluíam a distribuição, a gestão, a manipulação de grandes volumes e a participação nas 

Comissões de Farmácia e Terapêutica. Assim como na farmácia comunitária, o foco estava no 

produto (HOLLAND e NIMMO, 1999). 

Posteriormente, na década de 1960, deu início ao processo de resgate do papel social 

da farmácia. Os farmacêuticos comunitários retomaram o fornecimento de informações sobre 

medicamentos. Enquanto isso, os farmacêuticos hospitalares, adicionaram a farmácia clínica 

ao seu papel prévio no suporte à distribuição, O conceito de Farmácia Clínica surgiu nos 

Estados Unidos, para garantir o uso correto de medicamentos no ambiente hospitalar vindo a 
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contribuir para as melhores escolhas sobre medicamentos por parte da equipe médica 

(HOLLAND e NIMMO, 1999) (ALMEIDA et al., 2014) 

A implantação da atenção farmacêutica, a partir da década de 1990, propõe que as 

tarefas associadas com a prática da farmácia comunitária e hospitalar se agregam. A prática da 

atenção farmacêutica passa a assumir responsabilidade pelos resultados da terapia 

medicamentosa. Dessa forma, os farmacêuticos passam a melhorar a qualidade do tratamento 

medicamentoso, criando sistemas de uso de medicamentos e avaliando regularmente seu 

desempenho. (HEPLER, 2004) 

No Brasil, o desenvolvimento da farmácia hospitalar iniciou-se na década de 1940, 

com a produção de sulfas em escala industrial pelos hospitais (MARIN et al., 2004). A partir 

da década de 1950 iniciou-se uma fase de grande desenvolvimento, com foco ainda na 

fabricação de medicamentos (GOMES e REIS, 2011).  

Em 1973, o Professor José Sylvio Cimino, cujo trabalho contribuiu efetivamente para 

o desenvolvimento da assistência farmacêutica hospitalar no Brasil, publicou o livro 

“Iniciação à Farmácia Hospitalar”, considerada a primeira obra científica na área. A 

Universidade Federal de Minas Gerais também foi a primeira a introduzir a disciplina de 

Farmácia Hospitalar no currículo do curso de farmácia, em 1975 (GOMES e REIS, 2011). Em 

1979, foi criado o primeiro Serviço de Farmácia Clínica do país, pelos professores Tarcísio 

José Palhano e Lúcia Noblat, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MARIN et 

al., 2004). 

Na década de 1980 foram implantados os cursos de pós-graduação em Farmácia 

Hospitalar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (GOMES e REIS, 2011). Foram anos 

marcados pelo surgimento de novos valores e intensas atividades acadêmicas (criação de 

disciplinas para a graduação, cursos de pós-graduação, seminários, cursos de atualização), 

sempre com o intuito de fortalecendo da área (MARIN et al., 2004). 

A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) foi fundada em 1995, 

publicando no ano seguinte os “Padrões Mínimos para a Farmácia Hospitalar”, em busca de 

uma atuação farmacêutica mais homogênea na área (MARIN et al., 2004). 

Com o objetivo de obter informações sobre a situação da farmácia hospitalar no país, 

foi realizado o projeto “Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil”. Este estudo revelou 

um valor baixo de cumprimento da maior parte dos indicadores selecionados para a avaliação 

de estrutura e processo, inclusive no que se refere às atividades básicas da farmácia hospitalar. 

Os componentes mais presentes foram a distribuição de medicamentos, o gerenciamento, a 
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logística (com predomínio do armazenamento, seguido pela aquisição e, em último, a 

programação) e a seleção. A informação, a farmacotécnica, o seguimento farmacoterapêutico 

e o ensino e pesquisa foram componentes poucos presentes nos serviços de farmácia 

analisados (MESSEDER, OSÓRIO-DE-CASTRO e CAMACHO, 2007). 

 

2.1.2. Definição 

 

A farmácia hospitalar pode ser definida como “uma unidade clínica, administrativa e 

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

integrada funcionalmente às demais unidades administrativas e de assistência ao paciente” 

(SBRAFH, 2017).  

A farmácia deve contribuir para uma assistência de qualidade ao paciente, por meio 

do uso adequado de medicamentos e dos produtos para saúde. A atuação da farmácia 

hospitalar se preocupa com os resultados da assistência prestada ao paciente e não apenas com 

a provisão de produtos e serviços (GOMES & REIS, 2011). Dessa forma, desenvolve ações 

assistenciais, econômicas, de pesquisa e ensino, sendo o farmacêutico hospitalar o ator 

principal desse cenário no desempenho de importantes funções clínicas, administrativas e 

consultivas (SBRAFH, 2017).  

A Resolução n°. 338, de 06 de maio de 2004, aprova a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF), definida como “um conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando a seu acesso e ao seu uso racional”. 

Participam deste conjunto de ações a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de 

medicamentos e insumos, assim como a seleção, programação, aquisição, distribuição, 

dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação da 

sua utilização, visando obter melhorias na qualidade de vida da população (BRASIL, 2004).  

Através da Portaria n°. 4.283, de 30 de dezembro de 2010, o Ministério da Saúde 

estabelece as diretrizes para assegurar o acesso da população à assistência farmacêutica de 

qualidade em hospitais. Estas diretrizes contemplam a gestão; o desenvolvimento de ações 

inseridas na atenção integral à saúde (gerenciamento de tecnologias – distribuição, 

dispensação e controle de medicamentos e de outros produtos para a saúde; manipulação e 

cuidado ao paciente); infraestrutura física, tecnológica e gestão da informação; além de 

recursos humanos; informação sobre medicamentos e outras tecnologias em saúde; bem como 

o ensino, pesquisa e educação permanente em saúde (BRASIL, 2010). Pode-se observar 
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através destas diretrizes a complexidade dos serviços prestados por uma farmácia hospitalar, 

caracterizando, assim, como um serviço de extrema importância para a população. 

 

2.2. Avaliação de Serviços de Farmácia Hospitalar no Brasil 

 

No ano de 1996, foi criado um grupo técnico para avaliar os serviços de farmácia 

hospitalar do Ministério da Saúde localizados na cidade do Rio de Janeiro. Esse grupo 

desenvolveu uma ferramenta de avaliação que originou um instrumento autoaplicável 

denominado “AVAFARMA/HOSP”, descrito no trabalho de Wilken e Bermudez (1999) 

intitulado A Farmácia no Hospital: Como Avaliar? Estudo de caso nos hospitais do Rio de 

Janeiro (MARIN et al., 2004). 

Em seguida, o I Seminário sobre estratégias de integração e desenvolvimento da 

farmácia hospitalar na América Latina foi realizado em 1999. Foi estabelecido pela 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) com o apoio do Ministério da Saúde e da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), tinha como objetivos analisar a situação da Farmácia 

Hospitalar na América Latina e apresentar estratégias para o seu fortalecimento. Deste evento, 

surgiu a recomendação para a elaboração do projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no 

Brasil, visando subsidiar a formulação de políticas públicas para a área (OSÓRIO-DE-

CASTRO e CASTILHO, 2004). 

A avaliação dos serviços de farmácia é uma prática comum em alguns países, sendo 

realizada por sociedades científicas isoladamente ou por colaboração dessas com o governo 

(MARIN et al., 2004). Esse processo contribui para a garantia da qualidade dos serviços 

hospitalares e no fornecimento de informações para o desenvolvimento de políticas setoriais. 

Entretanto, no Brasil, essa prática ainda é incipiente, predominando o desconhecimento sobre 

a prática da assistência farmacêutica hospitalar desenvolvida no país (OSÓRIO-DE-CASTRO 

e CASTILHO, 2004).  

 

2.2.1. Estudos na área de Farmácia Hospitalar 

 

O projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil, concluído em 2004, teve 

como objetivo principal conhecer a situação da farmácia hospitalar no país, principalmente 

descrevendo aspectos relacionados à: identificação das atividades desenvolvidas e adequação 

a parâmetros estabelecidos; verificação da relação entre as atividades desenvolvidas e a 

natureza e complexidade dos hospitais; verificação da disponibilidade de profissionais 
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adequados, em número e formação e verificação da adequação estrutural das atividades 

desenvolvidas (OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004).  

Através de revisão bibliográfica e consenso de especialistas, adotou-se um modelo 

lógico como abordagem metodológica. Os componentes (gerenciamento, seleção de 

medicamentos, logística, informação, distribuição de medicamentos, seguimento 

farmacoterapêutico e farmacotécnica) foram avaliados quanto ao objetivo da implantação, 

produto e efeito, sendo propostos pesos diferentes para cada componente, de acordo com sua 

importância relativa dentro do conjunto de serviços desempenhados. Indicadores específicos 

foram desenvolvidos para a avaliação de cada um dos componentes (OSÓRIO-DE-CASTRO 

e CASTILHO, 2004). 

A primeira fase do projeto foi conduzida como uma avaliação normativa, envolvendo 

a identificação da estrutura disponível (recursos materiais e humanos) e dos processos 

(serviços e atividades). A população do estudo foi de 250 hospitais, incluindo unidades 

públicas, privadas, filantrópicas e universitárias, de diferentes complexidades, a nível 

nacional. A segunda fase do projeto prevê a realização de estudos de casos dos resultados 

(OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004). 

A partir desse projeto, novos estudos foram desenvolvidos, com o objetivo de 

aprimorar a avaliação dos serviços de farmácia hospitalar. Messeder, Osório-de-Castro e 

Camacho (2007), com base na amostra representativa de hospitais do Diagnóstico da 

Farmácia Hospitalar no Brasil, apresentaram um método de hierarquização dos serviços de 

farmácia hospitalar em termos dos elementos de estrutura e processo. Foram construídos 

algoritmos para pontuação de acordo com o nível de complexidade hospitalar, e segundo os 

componentes obrigatórios para cada nível de complexidade.  

Magarinos-Torres, Osório-de-Castro e Pepe (2007), por sua vez, apresentaram 

critérios e indicadores de resultado para o serviço de farmácia hospitalar brasileiro, através de 

consenso de especialistas. Foram identificados 22 resultados da farmácia hospitalar, 

agrupados em sete aspectos da qualidade e originando 20 indicadores. Os autores estimaram 

que a avaliação dos resultados a partir dos aspectos da qualidade demonstrava melhor a 

contribuição da farmácia hospitalar no cuidado à saúde do que a observação do resultado 

apenas por componente.  

A avaliação dos serviços de farmácia dos hospitais estaduais do Rio de Janeiro foi 

realizada através de uma avaliação normativa, seguida de estudo de casos múltiplos. A 

avaliação normativa utilizou o mesmo modelo lógico usado no Diagnóstico da farmácia 

Hospitalar e para hierarquização dos serviços utilizou-se a metodologia proposta por 
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Messeder, Osório-de-Castro e Camacho (2007). O estudo de casos múltiplos, também foi 

realizado nesse estudo e incluiu o serviço de melhor e pior pontuação em cada nível 

hierárquico (SILVA et al., 2010). 

Nascimento e colaboradores (2013) avaliaram a existência de associações entre as 

variáveis relacionadas à assistência farmacêutica hospitalar, descritas no projeto Diagnóstico 

da Farmácia Hospitalar no Brasil, e buscaram caracterizar os perfis destes serviços no país. 

Para isso, foram empregadas técnicas estatísticas de análise de correspondência múltipla e 

análise de agrupamentos. Com isso, foi possível obter uma lista mais concisa de variáveis 

para a avaliação dos serviços de farmácia hospitalar.   

Vale destacar, no entanto, que apesar dos avanços com diversos estudos de caráter 

relevante, direcionados a princípio para o processo de avaliação dos serviços da farmácia 

hospitalar, conforme pontuados previamente; até o momento, ainda são escassas na literatura 

pesquisas envolvendo o processo de formação dos indivíduos para atuação na farmácia 

hospitalar. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar o surgimento nos cenários dos 

hospitais das residências na área farmacêutica, que vem ganhando notório destaque nos dias 

atuais, visto que, têm o potencial de contribuir verdadeiramente para o fortalecimento da 

farmácia hospitalar. 

 

2.3. Residência Farmacêutica 

 

 O primeiro curso de residência em Farmácia Hospitalar no Brasil foi implantado, em 

1997, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), no estado do Rio de Janeiro. A partir de 

2005, com a publicação da Lei 11.129, que instituiu a residência em área profissional da 

saúde e criou a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, foi 

regularizada a oferta dos programas de residência, e diversos programas, foram criados com 

vagas para farmacêuticos (SBRAFH, 2013). 

A participação da farmácia nos programas de residência inicialmente foi incorporada 

de forma uniprofissional, ou seja, por área profissional da saúde. No entanto, com a 

oficialização do programa em 2005, houve ampliação da modalidade de inserção de 

farmacêuticos, através da residência multiprofissional. Ambos os modelos, multiprofissional 

ou uniprofissional, constitui desde 2010 uma modalidade de ensino de Pós-graduação Lato 

Sensu, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por formação em serviço, em 

regime de tempo integral, com 60 horas semanais, sob dedicação exclusiva, e supervisão 
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docente-assistencial, totalizando cerca de 5.760 horas de atividade (BRANDÃO & RANGEL, 

2005; SBRAFH, 2013). 

Esse novo formato de capacitação profissional em serviço foi criado com intuito de 

estimular o desenvolvimento técnico-científico, ampliar a atuação do farmacêutico na área 

hospitalar e na equipe multidisciplinar, promover o ensino e a pesquisa e melhorar o serviço 

prestado pelas farmácias dos hospitais, assegurando uma assistência farmacêutica segura e 

racional (SBRAFH, 2013). Segundo dados da SBRAFH, em 2013, já existiam mais de 50 

programas de residência na área de farmácia hospitalar e serviços de saúde cadastrados no 

Ministério da Educação. 

Tendo em vista a expansão dos programas de residência no país, a SBRAFH divulgou 

em 2013, um documento para consulta pública que apontava os padrões para residência 

farmacêutica em hospitais e demais serviços de saúde. O documento aborda critérios mínimos 

a serem atendidos pelos programas de residência para a certificação pela SBRAFH, com 

propósito de nortear o objeto de estudo e a formação técnica dos profissionais envolvidos no 

programa, contribuindo para a qualificação e aperfeiçoamento dos serviços farmacêuticos. 

 

2.3.1 Áreas de Atuação do Farmacêutico na Residência  

 

Diversas são as áreas com especialidade para atuação do profissional farmacêutico. O 

aspecto multidisciplinar vem ganhando destaque nos últimos tempos, com objetivo de 

promover aos pacientes uma abordagem global e integrada nos cuidados em saúde. A maioria 

das vagas de residência para farmacêuticos ainda está concentrada nos grandes centros 

urbanos e geralmente está relacionada aos cenários hospitalares e ambulatoriais, voltados em 

sua maioria, para a área clínica. Um levantamento realizado através do portal de residências 

do Conselho Federal de Farmácia (CFF) mostrou que atualmente, são explorados diferentes 

campos de atuação. 

No que concerne às unidades hospitalares, são variadas as áreas de concentração, com 

residência em Farmácia, como: Saúde do Idoso, Atenção ao Paciente Crítico, 

Oncologia/Hematologia, Controle de Infecção Hospitalar, Saúde da Criança, Atenção Integral 

ao Paciente Adulto Cirúrgico, Saúde Mental, Saúde do Adulto, Cardiologia, Urgência e 

Emergência, Neurologia, Cancerologia Clínica, Atenção em Alta Complexidade em Saúde, 

Farmácia Hospitalar, Saúde da Criança e do Adolescente, Neonatologia, Saúde da Mulher, 

Farmácia Clinica, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, Transplante e Captação 

de Órgãos, Distúrbios Respiratórios Clínicos e Cirúrgicos, Ortopedia e Traumatologia, 
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Materno Infantil, Assistência Farmacêutica Hospitalar e Clínica, Atenção Farmacêutica, 

Terapia Intensiva, Gestão dos Serviços de Saúde e Redes de Atenção à Saúde, Saúde do 

Adulto com Ênfase em Doenças Crônicas Degenerativas, Atenção Hospitalar, Hematologia e 

Hemoterapia, Infectologia, Atenção Cardiopulmonar, Gestão Hospitalar para o SUS, Atenção 

em Clínica Médica e Cirúrgica, Transplante, Cardiopneumologia, Pediatria, Planejamento e 

Gestão de Serviços Farmacêuticos, Cuidados Paliativos, Nefrologia, Epidemiologia 

Hospitalar e Atenção Hospitalar à Saúde (CFF, 2017). 

No cenário ambulatorial é marcante a atuação nas subespecialidades da Saúde da 

Família e Comunidade e seus congêneres: Atenção Básica em Saúde, Atenção Básica em 

Saúde Coletiva, Atenção Básica/Saúde da Família, Saúde Coletiva e Atenção Primária, Saúde 

da Família com Ênfase na Saúde do Homem do Campo, Gestão de Redes em Saúde (CFF, 

2017). 

Um novo campo vem ganhando expansão também nesse contexto, as análises clínicas, 

área de concentração denominada em alguns locais como “Apoio Diagnóstico e Terapêutico”, 

com ênfase em setores como a Bioquímica Clínica, Microbiologia, Diagnóstico Especializado 

(Citometria de Fluxo e Biologia Molecular) (CFF, 2017). 

Na área da Saúde Pública, são disponíveis vagas no campo da Saúde Coletiva, 

Dermatologia Sanitária, Vigilância em Saúde, Saúde Comunitária, Vigilância Sanitária com 

Ênfase na Qualidade de Produtos, Ambiente e Serviços. 

O Programa de residência farmacêutica na área de Farmácia Industrial é inédito. 

Apesar de ser uma das áreas de atuação mais antigas da profissão, ainda constitui um novo 

campo na residência para farmacêuticos. A primeira residência em farmácia industrial está 

sendo realizada no estado do Paraná, através de uma parceria público-privada (CFF, 2017). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo principal 

 

Caracterizar a percepção dos profissionais farmacêuticos envolvidos com o processo 

de residência sobre as características e o efeito desse curso nas unidades hospitalares.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Traçar o perfil da farmácia hospitalar nos hospitais com programa de 

residência no Rio de Janeiro; 

• Identificar as atividades desenvolvidas pelos residentes nas unidades 

hospitalares;  

• Identificar a percepção dos profissionais envolvidos com a residência em 

relação às atividades necessárias para a formação em farmácia hospitalar; 

• Investigar a opinião dos profissionais envolvidos com a residência sobre a 

relevância destes programas para a farmácia hospitalar. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1.  Revisão na Literatura 

 

A revisão da literatura foi realizada através da busca de artigos disponíveis nas bases 

de dados: MEDLINE/PubMed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde, BVS-BIREME 

(Biblioteca Virtual em Saúde) e Periódicos CAPES. 

A estratégia de busca dos artigos ocorreu em todas as coleções disponíveis através do 

portal do periódico CAPES, via identificação da universidade, utilizando o cruzamento dos 

descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Serviços de Farmácia Hospitalar” (Hospital 

Pharmacy Services); “Avaliação de Serviços em Saúde” (Health Services Evaluation); 

Residências em Farmácia” (Pharmacy residencies) e usando o conector “and”. 

A busca inicialmente compreendeu todo o período de publicação, sem restrição de 

data. A seleção dos artigos foi baseada na leitura do título e abstract dos estudos encontrados 

na busca, por um único pesquisador. Na pesquisa foram incluídos os estudos nos idiomas 

inglês e português. Foi realizada ainda uma busca em documentos de referência sobre o tema, 

incluindo legislações específicas e orientações estabelecidas por sociedades da área.  

 

4.2. Elaboração do Questionário 

 

Com base nas informações obtidas do levantamento na literatura, foram selecionados 

os itens mais relevantes para a formulação do questionário. Inicialmente foram identificadas 

dimensões pertinentes à residência farmacêutica, ligadas ao processo do serviço e ao 

desenvolvimento ensino-pesquisa. Uma busca prévia na literatura possibilitou converter 

algumas variáveis em perguntas abertas e fechadas para construção do questionário. 

Documentos desenvolvidos pela SBRAFH, também contribuíram para a elaboração do 

questionário. 

  

4.3. Delineamento da pesquisa 

 

 Trata-se de um estudo transversal, com característica descritiva e abordagem quali-

quantitativa, realizada junto aos farmacêuticos chefes de serviços e preceptores que atuam nos 

programas de Residências Multiprofissionais e Uniprofissional inseridas na Farmácia 
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Hospitalar no estado do Rio de Janeiro. A lista dos nomes dos entrevistados foi obtida junto 

às instituições que desenvolvem os programas de residência nas duas modalidades. 

 

 4.3.1. População  

 

Há cinco instituições de ensino que oferecem programas de residência no estado do Rio 

de Janeiro: UFRJ, UFF, FIOCRUZ-IFF, FIOCRUZ-INCQS e FIOCRUZ-ENSP A 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferece seis vagas para Residência 

Multiprofissional em Saúde, sendo três vagas na área de Saúde da Criança e do Adolescente, 

pelo Instituto de Puericultura e Pediatria (IPPMG- UFRJ) e três vagas em Clínica Médica, 

através do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF-UFRJ). O Instituto 

Fernandes Figueira (IFF), associado à Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) oferta a Residência 

Multiprofissional em Saúde, na área de Saúde da Criança e do Adolescente com duas vagas. A 

FIOCRUZ oferece ainda a Residência Multiprofissional em Saúde da Família, pela Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP) disponibilizando cinco vagas e a Residência 

Multiprofissional em Vigilância Sanitária com três vagas, pelo Instituto Nacional de Controle 

de Qualidade em Saúde (INCQS). 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) proporciona as duas modalidades de 

residência. A Residência Multiprofissional em Saúde é vinculada ao Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP-UFF), disponibilizando cinco vagas para a farmácia, distribuídas da 

seguinte forma: 01 vaga para Atenção em Saúde da Mulher e da Criança, 02 vagas para 

Atenção em Oncologia, 01 vaga na Atenção em Terapia Intensiva e 01 vaga para Saúde do 

Idoso. Já na modalidade por Área Profissional da Saúde, também chamada de Uniprofissional 

são disponibilizadas 30 bolsas, onde oito delas são financiadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, a partir de um convênio firmado com cinco hospitais da rede 

municipal (Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), Hospital Municipal Lourenço Jorge 

(HMLJ), Hospital Municipal Carmela Dutra (HMCD), Hospital Municipal Miguel Couto 

(HMMC) e Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF). As outras 22 bolsas são ofertadas pelo 

Ministério da Saúde (MS) conveniadas ao NERJ (Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no 

Rio de Janeiro) com vagas em seis hospitais da rede pública federal (Hospital Federal dos 

Servidores do Estado (HFSE), Hospital Federal do Andaraí (HFA), Hospital Federal da Lagoa 

(HFL), Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO), Instituto Nacional de Cardiologia (INC) 

e Instituto Nacional de Infectologia (INI), além de duas vagas para o Hospital Naval Marcílio 

Dias. 
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O questionário foi aplicado a um preceptor e um chefe de serviço de cada unidade 

hospitalar, dado que ambos estão relacionados às atividades da residência. São exceções 

apenas a Residência Multiprofissional em Saúde da Família na ENSP e a Residência 

Multiprofissional em Vigilância Sanitária no INCQS, por não estarem inseridas no âmbito da 

Farmácia Hospitalar. Os hospitais da rede municipal, conveniados à UFF, não aceitaram 

participar desse estudo. O mesmo ocorreu com o Instituto de Puericultura e Pediatria (IPPMG- 

UFRJ). 

Dentro desse universo, um total de nove unidades hospitalares (HUCFF-UFRJ; IFF- 

FIOCRUZ; HUAP-UFF e MS-NERJ (HFSE, HFA, HFL, INTO, INC, INI) foram incluídas no 

estudo, totalizando 18 farmacêuticos, entre chefes de serviço e preceptores da residência. Nos 

casos de uma unidade ter mais de um preceptor, foi escolhido o mais antigo, no entanto, ficou 

a cargo da coordenação da residência sinalizar quem seria o preceptor. 

 

4.3.2. Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa todos os hospitais que possuem residência uniprofissional 

ou multiprofissional no âmbito da farmácia hospitalar no Rio de Janeiro em atividade no ano 

de 2017. Foram excluídos os hospitais que embora possuam a residência em farmácia 

hospitalar, não tenha concluído a primeira turma.  

 

4.4. Questões Éticas 

 

Por envolver a participação de voluntários na aplicação do questionário, em 

cumprimento à Resolução do Conselho Nacional de Saúde n. 466, de 12 de dezembro de 

2012, o presente projeto foi apresentado para aprovação do Comitê Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), sendo aprovado sob o nº 79435317.3.3005.0008. 

 

 4.5. Coleta dos dados 

 

 Os farmacêuticos foram convidados para participar do estudo a partir de uma carta 

convite, enviada por mensagem eletrônica individual, na qual foram explicados os objetivos 

da pesquisa e fornecidas as orientações para responder ao questionário, sendo informada a 

data limite para sua devolução (APÊNDICE A). Para aqueles que não responderam no prazo 

estipulado, foi enviado um novo e-mail lembrando da pesquisa e oferecendo um prazo 
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adicional. F o i  solicitado que o questionário fosse devolvido em até quinze dias. A estimativa 

de tempo para responder o questionário era de aproximadamente 30 minutos. 

 O endereço eletrônico individual para o qual foi enviado o convite para participar da 

pesquisa foi obtido por contato através do e-mail disponibilizado no sítio de divulgação do 

curso, ou diretamente com as coordenações de cada residência, onde foi requisitada a 

autorização para a realização do estudo juntamente com o endereço eletrônico dos 

farmacêuticos que atuam como preceptores ou chefes de serviço de cada unidade hospitalar de 

treinamento. 

 Os convidados receberam por e-mail a carta-convite e um link para entrar no sítio 

(SurveyMonkey) que dava acesso ao TCLE (APÊNDICE B). Após o envio do TCLE e, tendo 

concordado em participar, um novo e-mail foi enviado com o questionário contendo questões 

abertas e fechadas relativas ao perfil e percepção da residência e a caracterização das 

atividades desenvolvidas.  

Foram enviados dois questionários distintos um para o chefe de serviço (APÊNDICE 

C) e outro para o preceptor de residência (APÊNDICE D).   

 Ao devolver o questionário respondido para o endereço eletrônico da pesquisadora 

principal, o s participantes assumiam estar de acordo com os termos da pesquisa e a publicação 

dos dados, sem a identificação dos sujeitos, isentando a investigadora da coleta dos termos 

assinados em duas vias. Não foram antevistos quaisquer riscos para os participantes 

do estudo. 

A aplicação do questionário foi enviada através do programa “SurveyMonkey” 

disponibilizado aos farmacêuticos, via e-mail. Para cada farmacêutico era solicitado à 

indicação de relevância e a adequação de cada item proposto por meio de avaliação através de 

uma escala de Likert.  

A escala de Likert é um tipo de escala de resposta, usada regularmente em 

questionários, principalmente em pesquisas de opinião. Esse método permite aos participantes 

da pesquisa indicar seu nível de concordância relacionado a uma determinada afirmativa. Os 

critérios de resposta na escala de Likert variaram de não concordo totalmente a concordo 

totalmente e permitiram converter as respostas em valores numéricos (TASTLE e 

WIERMAN, 2007). O resultado final foi dado pela média obtida por cada item. 

O sigilo dos dados foi mantido e os mesmos foram trabalhados de forma 

consolidada, não havendo nenhuma vinculação entre as respostas fornecidas e a identificação 

dos respondentes. Desta forma, não se espera que haja qualquer risco ou constrangimento para 

os participantes. 
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 4.6. Análise dos dados  

 

O questionário de pesquisa foi disponibilizado via internet aos participantes, por 

meio da plataforma “SurveyMonkey”, no período de dois meses (25 de outubro a 25 de 

dezembro de 2017). Foram utilizadas planilhas (Microsoft Excell®) para geração de banco de 

dados e posterior montagem de tabelas e cálculos das variáveis como forma de visualização, 

comparação e análise das informações levantadas na pesquisa. Os dados foram tratados 

através de estatística descritiva, por meio de freqüências que caracterizavam os hospitais. A 

partir daí, foram realizados os cálculos das médias e o desvio padrão obtidos nas respostas dos 

preceptores e chefes de serviço.  

Foi incluída uma questão aberta no questionário, visando dar oportunidade aos 

participantes de complementar sua percepção e avaliar sua experiência com a residência em 

farmácia hospitalar. A avaliação por análise de conteúdo na questão aberta foi realizada 

identificando unidades temáticas a partir das respostas recebidas (CAMPOS, 2004). Cada 

participante foi identificado através de código alfanumérico. Desta forma, foi possível garantir 

o sigilo e o respeito aos procedimentos éticos em pesquisa, particularmente a preservação do 

anonimato dos participantes. 
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5. RESULTADOS 

 

 Dez hospitais federais foram selecionados inicialmente para participar do estudo, no 

entanto, uma unidade não concordou em participar, totalizando dessa forma, nove unidades 

hospitalares. Em uma unidade, dois farmacêuticos preceptores responderam ao questionário, 

perfazendo um total de 10. Um dos chefes de serviço não aceitou participar, ficando um total 

de oito chefes de serviço. Desta forma, foram entrevistados dezoito participantes, que 

atuavam em programas de residência uniprofissional ou multiprofissional.  

 

5.1. Perfil dos entrevistados  

 

 A tabela 1 apresenta as características dos profissionais que responderam ao 

questionário. A maioria (13) era de pessoas do sexo feminino. Do total de preceptores 

entrevistados 80% (8) eram mulheres, já o grupo constituído por chefes de serviço esse 

percentual foi de 62,5% (5). A idade dos preceptores variou de 31 a 50 anos de idade (média= 

37,7 anos, dp = 4, moda = 36 anos). Entre os chefes de serviço, a idade variou de 31 a mais de 

61 anos, (média = 49,2 anos e dp = 9, moda = 54 anos) 

 Entre os preceptores da residência o nível de formação se mostrou mais elevado do 

que entre os chefes de serviço de farmácia. Havia dois preceptores com doutorado e quatro 

com mestrado e apenas dois chefes de serviço com mestrado. 

 A maioria dos entrevistados, quatro preceptores e três chefes de serviço, referiram-se à 

farmácia hospitalar como ramo de atividade de escolha na sua formação, havendo seis 

preceptores com residência, cinco deles no programa de residência em Farmácia Hospitalar da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Um preceptor relatou cursar a residência no 

programa de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente no Instituto Fernandes Figueira 

(IFF), porém não foi concluída. Por outro lado, apenas três chefes de serviço tinham cursado a 

residência, no mesmo programa de residência em farmácia hospitalar da UFF.  

A experiência em farmácia hospitalar dos preceptores variou entre três e mais de 

quinze anos, já para os chefes de serviço, esse tempo foi maior, seis relataram atuar a mais de 

quinze anos na área, e dois atuam há cerca de dez anos (Tabela 1). 
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Tabela 1: Dados demográficos de preceptores e chefes de serviço de farmácia atuantes no programa 

de residência do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-2017 

Variáveis Preceptores (n=10) Chefes de Serviço (n=8) 

Idade   

31 a 40 anos de idade 8 2 

41 a 50 anos de idade 2 2 

51 a 60 anos de idade 0 3 

Maior que 61 anos de idade 0 1 

Gênero   

Feminino 8 5 

Masculino 2 3 

Maior Nível de Formação   

Graduação 1 1 

Residência 2 2 

Especialização em formato diferente da 

residência 
1 3 

Mestrado 4 2 

Doutorado 2 0 

Área de Formação   

Ciências farmacêuticas 1 0 

Assistência Farmacêutica 0 1 

Bioquímica Clínica 0 1 

Farmácia Hospitalar 4 3 

Farmacologia 1 0 

Indústria 0 1 

Microbiologia e Imunologia 1 0 

Neuroimunologia 1 0 

Química Orgânica 0 1 

Saúde Coletiva 1 0 

Saúde Pública 1 1 

Cursou residência?   

Sim 6 4 

Não 4 4 

Área da Residência   

Farmácia Hospitalar 5 4 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     Legenda: FH*- Farmácia Hospitalar 

     Fonte: Elaboração Própria 

 

 

5.2. Perfil dos hospitais 

 

 Todos os nove hospitais foram caracterizados como hospitais federais com CTI, sendo 

um de pequeno porte (até 50 leitos), um de médio porte (de 110 a 149 leitos) e os outros sete 

de grande porte (acima de 150 leitos). Quatro participantes descreveram suas unidades como 

hospital geral de ensino, um classificou como hospital geral (não de ensino) e os outros quatro 

consideraram os hospitais especializados.  

 O quantitativo de farmacêuticos oscilou entre treze e vinte e oito farmacêuticos por 

unidade (média = 19, dp = 6). O quantitativo de técnicos de farmácia variou entre cinco e 

trinta e cinco (média 16,4, dp = 10). Já os colaboradores da parte administrativa variaram 

entre três e quarenta e sete profissionais (média = 10,1, dp = 14) (tabela 2). Apenas uma 

unidade havia passado por um processo de acreditação hospitalar pela Joint Commission 

International (JCI).  

 

 

 

 

Variáveis Preceptores (n=10) Chefes de Serviço (n=8) 

Saúde da Mulher, Criança e Adolescente 

(não concluída) 
1 0 

   

Ano de conclusão da residência  
 

2004 3 2 

2005 1 0 

2006 1 0 

2010 0 1 

Tempo de Experiência com FH*   

3 anos 1 0 

5 anos 1 0 

7 anos 2 0 

10 anos 0 2 

14 anos 2 0 

15 anos 2 0 

Mais de 15 anos 2 6 
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5.3. Perfil das residências  

 

 Em relação ao tipo de residência, sete preceptores atuavam em hospitais com 

residência para farmacêuticos do tipo “uniprofissional”, vinculadas à UFF, com área de 

concentração na Farmácia Hospitalar. Os outros três estavam vinculados à residência 

multiprofissional: um na área de oncologia, outro no campo da clínica médica e o último na 

saúde da mulher, da criança e do adolescente. Dos chefes de serviço participantes, seis eram 

oriundos da residência em farmácia hospitalar da UFF e dois, atuavam em programas de 

residência multiprofissional, no âmbito da oncologia e da clínica médica. 

 

Tabela 2: Perfil das unidades hospitalares com programa de residência em Farmácia na 

cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-2017 

Tipo de Hospital Nº 

Hospital Federal com CTI 09 

Nº de leitos  

Menor ou igual a 50 leitos 1 

100 a 149 leitos 1 

150 a 199 leitos 3 

Mais de 200 leitos 4 

Descrição do Hospital  

Hospital Geral de Ensino 4 

Hospital Geral (não de Ensino) 1 

Hospital Especializado 4 

Nº de profissionais que atuam na farmácia  

Farmacêuticos  

Média 19 

Técnicos de Farmácia  

Média 16,4 

Administrativos  

Média 10,1 

Outros Profissionais 15 

Processo de Acreditação  

Sim 1 

Não 8 

Joint Commission International (JCI) 1 

                  Fonte: Elaboração Própria 

  

 O número de residentes farmacêuticos por hospital variou entre três e oito (média = 

5,5, dp = 2). Já o número de preceptores designados para acompanhar os residentes durante 
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seu treinamento em cada unidade, variou de dois até quinze profissionais, apresentando, em 

média, 6,6 preceptores por hospital (dp = 4). Quanto ao grau de formação desses preceptores 

constatou-se que, em todas as nove unidades, os cursos de pós-graduação eram frequentes, 

havendo um total de: três doutores, vinte e quatro profissionais com título de mestrado, vinte 

e nove tinham cursado a residência e dezesseis possuíam outro tipo de especialização. 

 Quanto ao exercício simultâneo da chefia e da preceptoria, observou-se que quatro 

chefes relataram exercer a preceptoria concomitantemente. No tocante ao tempo de programa 

de residência para farmacêuticos nas unidades hospitalares, os resultados mostraram que a 

duração variou de dois a vinte anos (média = 9,5 e dp = 6). Em média, o número de vagas 

ofertadas aumentou 1,6 vezes desde a inserção do curso.  

 Sobre o intervalo de tempo para a realização das atividades, seis preceptores alegaram 

que as atividades eram desenvolvidas somente nos dias de semana e quatro responderam que 

os residentes realizavam seu treinamento durante a semana e eventualmente nos finais de 

semana (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Perfil dos programas de residência na cidade do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro-2017. 

Variável Quantidade 

Formato da Residência  

Uniprofissional 
7 preceptores 

6 chefes de serviço 

Multiprofissional 
3 preceptores 

2 chefes de serviço 

Nº de Residentes  

0 a 4 residentes 3 

5 a 6 residentes 5 

8 residentes 2 

Nº de Preceptores  

0 a 4 preceptores 4 

6 a 8 preceptores 3 

9 a 15 preceptores 3 

Formação dos Preceptores  

Doutorado 3 

Mestrado 24 

Residência 29 

Especialização 16 
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Variável Quantidade 

Preceptores e chefes de FH  

Sim 4 

Não 4 

Tempo do programa de residência  

0 a 2 anos 1 

6 a 8 anos 6 

Acima de 15 anos 3 

Houve aumento de vagas?  

Sim 7 

Não 1 

Não sabe responder 2 

Nº de vagas aumentadas  

Média 1,6 vagas 

Carga horária dos residentes  

Somente nos dias de semana 6 

Durante a semana e eventualmente nos finais de semana 4 

           Fonte: Elaboração Própria 

 

5.4. Percepção sobre a residência  

 

 Com a intenção de acessar a percepção sobre o processo de residência, algumas 

afirmativas foram expostas no questionário, sendo solicitado a cada um dos voluntários da 

pesquisa, o grau de concordância a respeito de cada item. Ao serem questionados, sobre a 

percepção de que “a residência pode melhorar a qualidade da assistência farmacêutica 

prestada”, nove preceptores e oito chefes de serviço afirmaram concordar plenamente com a 

afirmativa (Tabela 4). Sete chefes de serviço e sete preceptores concordaram plenamente com 

a afirmativa de que a residência tem impacto positivo sobre as atividades desenvolvidas na 

farmácia hospitalar, vindo a colaborar e potencializar os processos produzidos na farmácia. 

 Com relação à “contribuição da residência em promover uma maior e melhor interação 

dos residentes farmacêuticos com a equipe multiprofissional do hospital”, os atores na sua 

grande maioria (13) enfatizaram que o treinamento em serviço colaborou de forma positiva na 

comunicação entre as equipes. Todos os dez preceptores entrevistados e cinco chefes de 
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serviço concordaram plenamente que a contratação de um ex-residente traria contribuições 

para o serviço de farmácia hospitalar, destacando dessa forma, sua acentuada colaboração 

para o serviço. 

 A contribuição da residência para o “fortalecimento da farmácia clínica”, atividade 

essa, de cunho exclusivo dos farmacêuticos nos hospitais, dividiu opiniões de chefes e 

preceptores da residência. Apenas quatro chefes de serviço e cinco farmacêuticos 

entrevistados nos dois grupos, julgaram que a farmácia clínica foi fortalecida plenamente com 

a implantação da residência no serviço de farmácia (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Percepção sobre o processo da residência. Rio de Janeiro – RJ. 2017 

A Residência... 
Preceptores 

N=10 

Chefes de Serviço 

N=8 

Melhora a qualidade da assistência farmacêutica prestada 

Concordo Plenamente 9 8 

Concordo Parcialmente 1 - 

Impacta positivamente as atividades desenvolvidas na FH* 

Concordo Plenamente 7 7 

Concorda Parcialmente 2 1 

Discordo Parcialmente 1 - 

Contribui para uma maior interação do residente com equipe multiprofissional 

Concordo Plenamente 6 7 

Concordo Parcialmente 3 1 

Não concordo nem discordo 1 - 

Contribui para o fortalecimento da farmácia clínica 

Concordo Plenamente 5 4 

Concordo Parcialmente 3 4 

Não concordo nem discordo 1 - 

Discordo Parcialmente 1 - 

Contratação de um ex-residente traz contribuição para o serviço 

Concordo Plenamente 10 5 

Concorda Parcialmente - 3 

       Legenda *FH- Farmácia Hospitalar 

       Fonte: Elaboração Própria 

  

  

 A maioria dos preceptores considerou que os residentes egressos estavam “muito 

bem” (2) ou “bem” (6) preparados para atuar no mercado de trabalho. Entre os chefes de 
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serviço, três consideraram os residentes “muito preparados” e cinco “preparados para o 

mercado de trabalho”. A maioria tanto dos preceptores quanto dos chefes de serviço se 

mostrou satisfeita com o programa de residência. 

 O preparo dos preceptores para o treinamento de residentes dividiu as opiniões (Tabela 

5). Somente um preceptor considerou estar “muito preparado para colaborar com o ensino da 

residência”, quatro julgaram-se “preparados”, três “nem muito preparado, nem pouco” e um 

considerou “ainda pouco preparado para colaborar com o ensino da residência”. Na visão dos 

chefes de serviço, o cenário foi semelhante: três chefes consideraram os preceptores “muito 

preparados”, quatro os avaliaram como “preparados” e apenas um chefe considerou que os 

preceptores não estão nem bem nem mal preparados. 

 

Tabela 5: Outros aspectos sobre o processo da residência. Rio de Janeiro – RJ. 2017 

 

Variável 

 

Preceptores 

N=10 

 

Chefes de 

Serviço 

N=8 

Avaliação de egressos da residência 

Muito bem preparados para atuar no mercado de trabalho 2 3 

Preparados para atuar no mercado de trabalho 6 5 

Razoavelmente preparados para atuar no mercado de trabalho 2 - 

Grau de satisfação com programa de residência 

Muito satisfeito 1 2 

Satisfeito 9 6 

Preparo de preceptores para treino de residentes 

Muito preparado para colaborar com o ensino da residência 1 3 

Preparado para colaborar com o ensino da residência 4 4 

Nem muito preparado, nem pouco para colaborar com o ensino da residência 3 1 

Ainda pouco preparados para colaborar com o ensino da residência 2 - 

Atuação clinica do “Staff” 

Alta 1 3 

Baixa 6 4 

Muito Baixa 2 1 

Não há atuação clínica 1 - 

Atuação clínica do Residente 

Muito Alta 3 - 

Alta 2 5 
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Baixa 4 2 

Muito Baixa - 1 

Não há atuação clínica 1 - 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Foi solicitado aos atores envolvidos avaliar a atuação clínica do chamado “Staff” e do 

residente em cada unidade. Seis dos dez preceptores entrevistados classificaram a atuação 

clínica dos staffs como “baixa”, dois como “muito baixa” e um relatou não haver atuação 

clínica por parte do staff no hospital. Apenas um preceptor considerou a atuação clínica do 

staff “muito alta”. Já quando questionados sobre a atuação clínica dos residentes, quatro 

preceptores julgaram como “baixa”, dois relataram ser “alta”, três conceituaram como “muito 

alta” e um referiu não ter atuação clínica por parte do residente. 

 Em resposta similar, quatro chefes de serviço avaliaram a atuação clínica do “staff” 

como “baixa”, um como “muito baixa”, mas ainda assim, três deles consideraram essa 

atuação como “alta”. Para os residentes, a classificação foi mais positiva, onde cinco chefes 

de serviço consideraram a atuação do residente “alta”, apesar de dois acharem “baixa” e um 

destaca ser “muito baixa”. 

 Ao serem questionados sobre a relevância da residência em Farmácia Hospitalar no 

Brasil, nove preceptores julgaram a residência “muito relevante” para a formação em farmácia 

hospitalar. Resposta similar foi compartilhada por seis dos oito chefes de serviço 

entrevistados. Apenas um preceptor e dois chefes de serviço a consideraram como relevante. 

 Outro tópico abordava a seguinte pergunta: Qual a relevância da residência para a 

formação de docentes e preceptores em Farmácia Hospitalar no Brasil? Sete chefes de serviço 

consideraram essa vertente como “muito relevante” e um como “relevante”. Em contrapartida, 

a opinião dos preceptores ficou igualmente dividida, onde 50% (4) classificaram esse aspecto 

como muito relevante e os outros 50% apenas como relevante. 

 

5.5.  Atividades dos residentes 

 

 5.5.1.  Tempo de Treinamento  

 

 O treinamento dos residentes nos hospitais proporciona o aprendizado em diversas 

atividades dentro do âmbito da farmácia hospitalar. No entanto, a caracterização dessas 

atividades ainda é escassa na literatura brasileira. Por esse motivo, é importante conhecer as 
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tarefas desempenhadas pelos residentes, bem como, o tempo destinado à prática de cada uma 

dessas funções. Dessa forma, foram relacionadas às principais atividades desempenhadas nos 

hospitais durante o treinamento da residência, sendo solicitado a cada participante envolvido, 

estimar o tempo médio de treinamento em cada uma das atividades apresentadas. O tempo de 

capacitação dos residentes foi determinado em semanas. A tabela 6 sumariza as respostas dos 

preceptores e dos chefes de serviço. 

 

Tabela 6: Tempo médio de treinamento por atividade dos residentes, segundo os preceptores (P) e chefes de 

serviço (CS). Rio de Janeiro - RJ. 2017 

 

Tempo de treinamento 

por atividade 

6 

semanas 

ou mais 

 

De 4 a 6 

semanas 

De 2 a 4 

semanas 

 

De 1 a 2 

semanas 

 

Não 

oferece 

essa 

atividade 

 

Média 
Desvio 

Padrão 

 

Participação em 

“Rounds” clínicos 

9 0 0 1 0 5,5 1,4 P 

3 1 1 3 0 3,4 2,8 CS 

Acompanhamento de 

pacientes ambulatorial 

8 0 0 2 0 5,1 1,9 P 

3 2 1 2 0 3,9 2,7 CS 

Monitoramento de 

pacientes durante 

internação (Farmácia 

Clínica) 

8 0 1 0 1 5,1 2,0 P 

3 2 1 0 2 3,5 3,1 CS 

Participação nas 

reuniões da CFT 

(Comissão de Farmácia 

e Terapêutica) 

0 0 1 6 3 1,2 0,9 P 

0 0 2 4 2 0,8 1,8 CS 

Treinamento na Central 

de Abastecimento 

Farmacêutico 

(aquisição, 

armazenamento, 

distribuição...) 

6 1 2 1 0 4,8 1,7 P 

3 1 2 1 1 3,1 3,3 CS 

Atuação na 

Farmacovigilância e 

Tecnovigilância 

3 0 3 3 1 3,1 2,2 P 

1 2 2 1 2 2,2 3,1 CS 
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Tempo de treinamento 

por atividade 

6 

semanas 

ou mais 

 

De 4 a 6 

semanas 

De 2 a 4 

semanas 

 

De 1 a 2 

semanas 

 

Não 

oferece 

essa 

atividade 

 

Média 
Desvio 

Padrão 

 

Monitoramento de 

Pesquisa Clínica 

1 0 0 0 9 0,6 1,9 P 

0 0 0 1 7 0,2 2,8 CS 

Manipulação de 

Medicamentos 

(Magistral) 

1 1 0 0 8 1,1 2,3 P 

2 1 0 0 5 2,1 2,9 CS 

Avaliação de 

prescrição médica 

9 0 0 1 0 5,5 1,4 P 

5 1 1 1 0 4,6 2,7 CS 

Atividades de gestão 

(ex: Construção e 

monitoramento de 

Indicadores) 

2 0 2 4 2 2,4 2,1 P 

1 0 2 3 2 1,3 2,6 CS 

Acompanhamento de 

ações da Comissão de 

Controle de Infecção 

Hospitalar 

0 2 1 2 5 1,6 2,1 P 

0 0 2 4 2 0,8 1,8 CS 

Gerenciamento de 

estoque de 

medicamentos 

(consumo, faltas...) 

5 2 1 1 1 4,4 2,2 P 

2 2 1 2 1 3,1 2,9 CS 

Sessões Clínicas na 

Farmácia (ex: 

discussão de artigos, 

seminários...) 

2 2 4 2 0 3,7 1,7 P 

3 1 1 3 0 3,4 2,8 CS 

Manipulação de 

nutrição parenteral 

0 0 0 0 10 0,0 0,0 P 

0 0 0 0 8 0,0 0,0 CS 

Produção de Trabalhos 

Científicos para 

congressos 

3 3 1 3 0 4,05 2,1 P 

3 2 1 2 0 3,9 2,7 CS 
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Tempo de treinamento 

por atividade 

6 

semanas 

ou mais 

 

De 4 a 6 

semanas 

De 2 a 4 

semanas 

 

De 1 a 2 

semanas 

 

Não 

oferece 

essa 

atividade 

 

Média 
Desvio 

Padrão 

 

Educação Continuada 

(ex: treinamento da 

equipe de saúde) 

2 2 2 3 1 3,25 2,1 P 

2 1 3 1 1 2,3 3,5 CS 

Manipulação de 

quimioterápicos 

4 1 0 0 5 2,9 3,1 P 

2 1 1 1 3 2,3 3,1 CS 

Reconciliação 

medicamentosa 

4 1 0 0 5 2,9 3,1 P 

2 0 2 2 2 1,9 3,1 CS 

Dispensação de 

medicamentos 

8 0 0 2 0 5,1 1,9 P 

3 3 0 1 1 4,3 2,3 CS 

Informação aos 

profissionais de 

enfermagem sobre 

diluição e 

administração de 

medicamentos 

3 1 2 3 1 3,3 1,4 P 

4 0 2 1 1 3,2 3,4 CS 

Participação na 

construção de 

protocolos clínicos 

0 1 1 2 6 1,1 1,7 P 

0 2 0 1 5 1,4 2,3 CS 

Comissão de parecer 

de licitação 

1 1 1 1 6 1,5 2,3 P 

0 1 3 1 3 0,8 2,6 CS 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 As frequências demonstram, segundo os preceptores, que atividades como: 

participação em “rounds” clínicos, acompanhamento de pacientes ambulatorial, 

monitoramento de pacientes durante internação, treinamento na central de abastecimento 

farmacêutico, avaliação de prescrição médica, gerenciamento de estoque de medicamentos e 
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dispensação de medicamentos são as atividades com maior duração de tempo de treinamento 

caracterizada por um período maior do que seis semanas. 

 Ainda segundo os preceptores, a realização de sessões clínicas na farmácia foi a 

atividade sinalizada com treinamento entre duas a quatro semanas. Já a participação nas 

reuniões da CFT, atividades de gestão e educação continuada foram apontadas como 

atividades proporcionadas aos residentes, apenas durante uma a duas semanas. 

 Atividades do tipo monitoramento de pesquisa clínica, manipulação de medicamentos 

(Magistral), acompanhamento de ações da comissão de controle de infecção hospitalar, 

manipulação de nutrição parenteral, manipulação de quimioterápicos, reconciliação 

medicamentosa, participação na construção de protocolos clínicos e comissão de parecer de 

licitação foram apontadas pela maioria dos preceptores como não ofertadas pelas instituições. 

 As práticas de atuação na farmacovigilância e tecnovigilância, produção de trabalhos 

científicos para congressos, e informação aos profissionais de enfermagem sobre diluição e 

administração de medicamentos demonstraram tendência de comportamento com variação 

relativa ao tempo de capacitação, conforme mostrado na frequência das respostas. 

 A opinião dos chefes de serviço divergiram em relação aos preceptores, no que se 

refere ao tempo de treinamento dos residentes. Enquanto 90% dos preceptores indicaram que 

a Participação em “Rounds” clínicos era uma atividade exercida por mais de seis semanas, 

apenas 30% dos chefes de serviço entrevistados apontaram o treinamento nesse mesmo 

período de tempo.     

 O gerenciamento de estoque de medicamentos foi salientado por 50% dos preceptores, 

como sendo exercida por mais de seis semanas, ao passo que apenas 20% dos chefes de 

serviço relataram esse mesmo tempo de treinamento. A mesma diferença de percepção 

ocorreu com a prática da dispensação de medicamentos, apontada por 80% dos preceptores 

como prática exercida por seis semanas ou mais, enquanto apenas 30% dos chefes indicaram 

esse mesmo período.  

 

 5.5.2.  Adequações das atividades 

 

 Visando avaliar a opinião dos entrevistados sobre a adequação do tempo de 

treinamento ofertado em cada tipo de atividade, solicitou-se que os mesmos indicassem o 

tempo que consideram adequados para o treinamento em cada uma das práticas. A tabela 7 

apresenta as frequências de resposta dos preceptores e dos chefes de serviço entrevistados. Foi 

calculada, a média e o desvio padrão de cada atividade. 
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Tabela 7: Grau de adequação do treinamento por atividade dos residentes, segundo os preceptores (P) e os chefes 

de serviço (CS). Rio de Janeiro - RJ. 2017 

 

Grau de 

adequação de 

atividades 

 

Totalmen

te 

adequada 

5 

Parcialmente 

adequada 

4 

Minimamente 

adequada 

3 

Pouco 

adequada 

2 

Totalmen

te 

inadequa

da 

1 

Média 
Desvio 

Padrão 

 

Participação em 

“Rounds” 

clínicos 

7 3 0 0 0 4,7 0,5 P 

8 0 0 0 0 5,0 0,0 CS 

Acompanhamen

to de pacientes 

ambulatorial 

6 2 1 1 0 4,3 1,0 P 

8 0 0 0 0 5,0 0,0 CS 

Monitoramento 

de pacientes 

durante 

internação 

(Farmácia 

Clínica) 

6 3 0 0 1 4,3 1,2 P 

8 0 0 0 0 5,0 0,0 CS 

Participação nas 

reuniões da 

CFT (Comissão 

de Farmácia e 

Terapêutica) 

3 2 0 4 1 3,2 1,5 P 

5 3 0 0 0 4,6 0,5 CS 

Treinamento na 

Central de 

Abastecimento 

Farmacêutico 

(aquisição, 

armazenamento

, distribuição...) 

9 0 0 0 1 4,6 1,2 P 

7 1 0 0 0 4,9 0,3 CS 

Atuação na 

Farmacovigilân

cia e 

Tecnovigilância 

5 3 1 0 1 4,1 1,2 P 

5 2 1 0 0 4,5 0,7 CS 

Monitoramento 

de Pesquisa 

Clínica 

1 2 2 2 3 2,6 1,4 P 

2 4 2 0 0 4,0 0,7 CS 

Manipulação de 

Medicamentos 

(Magistral) 

2 1 2 2 3 2,7 1,5 P 

5 2 0 0 1 4,3 1,3 CS 

Avaliação de 

prescrição 

médica 

8 2 0 0 0 4,8 0,4 P 

7 0 1 0 0 4,8 0,7 CS 
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Grau de 

adequação de 

atividades 

 

Totalmen

te 

adequada 

5 

Parcialmente 

adequada 

4 

Minimamente 

adequada 

3 

Pouco 

adequada 

2 

Totalmen

te 

inadequa

da 

1 

Média 
Desvio 

Padrão 

 

Atividades de 

gestão (ex: 

Construção e 

monitoramento 

de Indicadores) 

2 6 0 0 2 3,6 1,4 P 

6 1 1 0 0 4,6 0,7 CS 

Acompanhamen

to de ações da 

Comissão de 

Controle de 

Infecção 

Hospitalar 

4 3 1 0 2 3,7 1,5 P 

5 3 0 0 0 4,6 0,5 CS 

Gerenciamento 

de estoque de 

medicamentos 

(consumo, 

faltas...) 

8 1 0 0 1 4,5 1,2 P 

7 1 0 0 0 4,9 0,3 CS 

Sessões 

Clínicas na 

Farmácia (ex: 

discussão de 

artigos, 

seminários...) 

7 1 1 1 0 4,4 1,0 P 

7 1 0 0 0 4,9 0,3 CS 

Manipulação de 

nutrição 

parenteral 

0 2 2 2 4 2,2 1,2 P 

4 3 0 0 1 4,1 1,3 CS 

Produção de 

Trabalhos 

Científicos para 

congressos 

6 2 2 0 0 4,4 0,8 P 

6 2 0 0 0 4,8 0,4 CS 

Educação 

Continuada (ex: 

treinamento da 

equipe de 

saúde) 

5 1 2 1 1 3,8 1,4 P 

7 0 1 0 0 4,8 0,7 CS 

Manipulação de 

quimioterápicos 

3 2 3 1 1 3,5 1,3 P 

6 2 0 0 0 4,8 0,4 CS 

Reconciliação 

medicamentosa 

5 2 1 0 2 3,8 1,5 P 

6 1 1 0 0 4,6 0,7 CS 

 

Grau de 

Totalmen

te 

Parcialmente 

adequada 

Minimamente 

adequada 

Pouco 

adequada 

Totalmen

te 
Média 

Desvio 

Padrão 
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adequação de 

atividades 

 

adequada 

5 

4 3 2 inadequa

da 

1 

Dispensação de 

medicamentos 

8 2 0 0 0 4,8 0,4 P 

7 1 0 0 0 4,9 0,3 CS 

Informação aos 

profissionais de 

enfermagem 

sobre diluição e 

administração 

de 

medicamentos 

6 1 3 0 0 4,3 0,9 P 

7 1 0 0 0 4,9 0,3 CS 

Participação na 

construção de 

protocolos 

clínicos 

3 2 0 2 3 3,0 1,7 P 

6 1 1 0 0 4,6 0,7 CS 

Comissão de 

parecer de 

licitação 

2 2 2 2 2 3,0 2,1 P 

3 2 3 0 0 4,0 0,9 CS 

Fonte: Elaboração própria 

  

 

 Os resultados demonstram que os preceptores consideram a maioria das atividades 

importantes e necessárias para a formação dos residentes. Das vinte e duas atividades 

apresentadas, catorze (Participação em “Rounds” clínicos; Acompanhamento de pacientes 

ambulatorial; Monitoramento de pacientes durante internação; Treinamento na Central de 

Abastecimento Farmacêutico; Atuação na Farmacovigilância e Tecnovigilância; Avaliação de 

prescrição médica; Acompanhamento de ações da CCIH; Gerenciamento de estoque de 

medicamentos; Sessões Clínicas na Farmácia; Produção de Trabalhos Científicos para 

congressos; Educação Continuada; Reconciliação medicamentosa; Dispensação de 

medicamentos; Informação aos profissionais de enfermagem sobre diluição e administração 

de medicamentos ) foram apontadas pelos entrevistados como totalmente adequadas para a 

formação dos residentes, como demonstrado pela média dos resultados. 

 

 Vale ressaltar que as “atividades de gestão” foram apontadas pelos preceptores como 

uma atividade parcialmente adequada. Participação nas reuniões de CFT foi considerada 

pouco adequada e monitoramento de pesquisa clínica, manipulação de medicamentos 

(magistral) e manipulação de nutrição parenteral, segundo os preceptores, foi considerado 
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totalmente inadequado. Por outro lado, o item manipulação de quimioterápicos, dividiu as 

opiniões, 30% afirmaram serem totalmente adequados, já outros 30% optaram por marcar 

minimamente adequado. A participação na construção de protocolos clínicos segmentou os 

resultados nos dois extremos, 30% dos preceptores acharam uma atividade totalmente 

adequada, porém outros mesmos 30% consideram como totalmente inadequada. A atividade 

de comissão de parecer de licitação apresentou frequências mescladas, pelos dez preceptores.  

 A avaliação do grau de adequação das atividades pelos chefes de serviço foi um pouco 

mais otimista em relação à dos preceptores. Os oito chefes consideraram quase que a 

totalidade das atividades como totalmente adequadas. Apenas a atividade de monitoramento 

de pesquisa clínica foi pontuada como parcialmente adequada e o item comissão de parecer de 

licitação dividiu a opinião dos entrevistados entre totalmente adequada (30%) e minimamente 

adequada (30%).  

 

5.5.3. Percepção/ Experiência da residência  

 

 Ao final do questionário foi solicitado aos participantes que relatassem sua percepção 

sobre o processo da residência, juntamente com uma avaliação da sua experiência com a 

farmácia hospitalar. Os preceptores foram identificados como (P) e os chefes de serviço como 

(CS). 

 

 “A Residência tem sido de vital importância para alcançarmos espaços pouco 

explorados pelo serviço de farmácia, tendo em vista toda questão dos serviços já atribuídos 

aos staffs. Podemos explorar assim a farmácia clínica e uma maior atuação multiprofissional 

devido à presença do residente. ” (P01) 

 

 “A residência é muito importante para a formação em farmácia hospitalar, pois 

somente no dia-a-dia dos plantões e atividades hospitalares podemos aprimorar nossas 

condutas, relações interpessoais e saber lidar com os desafios de um serviço público. ” (P02) 

 

 “Os residentes contribuem de forma contínua para o desenvolvimento e melhoria dos 

processos assistenciais no hospital que atuo. Certamente que mais da metade das atividades 

clínicas da farmácia hospitalar são executadas por eles. ” (P03) 

 

 Os chefes de serviço também narraram suas opiniões, apesar de controversas: 
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 “Satisfatória com a residência multidisciplinar em oncologia, as outras não disseram 

para que vieram. ” (CS01) 

 

 “A residência possibilita capacitação para uma melhor qualificação de recursos 

humanos. Os profissionais chegam, na maioria das vezes, sem conhecimento prático devido a 

complexidade do Serviço e a deficiência na formação do profissional da área de saúde. Esta 

capacitação muitas vezes depende principalmente do profissional, exigindo envolvimento e 

responsabilidade nas tarefas que desempenha. O desempenho do profissional é observado até 

mesmo para ocupar uma vaga na Unidade após a residência. Alguns profissionais têm se 

destacado e tem trazido boas contribuições para o Serviço. Temos profissionais que fazem 

parte da equipe de farmacêuticos que fizeram residência na Unidade. Vejo a residência como 

uma oportunidade de desenvolver profissionais e trazer melhorias para o Serviço de 

Farmácia como um todo. ” (CS02) 

 

 “É importante a residência em farmácia pelos pontos apontados acima que é uma 

melhor qualificação do profissional frente ao mercado de trabalho e sua iniciação científica. 

Tenho tido excelentes resultados com todos os profissionais residentes que trabalhei fazendo 

um engrandecimento do nível profissional e intelectual dentro da unidade hospitalar e 

entusiasmando outros colegas farmacêuticos a cursarem a residência hospitalar. Todos os 

residentes que estiveram nessa unidade, sempre foram muito bem classificados em todos os 

concursos que fizeram e sempre são convidados a assumir cargos de chefias onde 

apresentam seus currículos. ” (CS03) 

 

 “Vejo a residência como uma ferramenta extremamente importante na formação do 

farmacêutico hospitalar. O residente pode transformar todo um serviço, tendo em vista que 

tira a equipe da zona de conforto, já que esta deverá acolhê-lo, treiná-lo e também ser 

acolhida e treinada. Como ex-residente, fico feliz em reconhecer que houve uma evolução no 

programa, desde o número de inscritos (a procura aumentou) até a aplicabilidade e 

relevância dos temas propostos nas monografias. Várias boas práticas iniciadas por 

residentes farmacêuticos são mantidas no (...), como a orientação ao paciente em alta 

hospitalar e a intervenção no Centro de Terapia Intensiva; assim como várias outras 

iniciadas por farmacêuticos foram retomadas, como a participação nos ambulatórios de 

internação e pré-internação. Que os próximos residentes continuem mantendo firme o 
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propósito de alinhar a produção, seja ela prática ou acadêmica, às necessidades do Sistema 

de Saúde, contribuindo com o desenvolvimento de suas unidades e serviços. ” (CS04) 

 

 “A residência é de valor imensurável para a formação e valorização do profissional 

Farmacêutico. ” (CS05) 

 

 “A Residência em farmácia foi um grande avanço na formação de farmacêuticos que 

desejam atuar na área hospitalar, por fornecer subsídios para a atuação profissional e 

destacar a importância da atuação do farmacêutico no processo de acompanhamento e 

tratamento do paciente. ” (CS06) 
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6. DISCUSSÃO  

 

A farmácia constitui uma unidade inserida no cenário hospitalar responsável pelo 

fornecimento seguro de medicamentos e insumos, além de desempenhar atividades ligadas ao 

segmento farmacoterapêutico voltadas ao cuidado do paciente (SILVA, 2010).  

Especialidades como a farmácia clínica e a atenção farmacêutica, são geralmente aperfeiçoadas 

durante o treinamento da residência nos ambientes hospitalares, com objetivo de promover a 

racionalização da farmacoterapia dos pacientes (CFF, 2017). 

A implantação da residência nos hospitais, segundo os entrevistados, melhorou a 

qualidade da assistência farmacêutica prestada, além de ter impactado positivamente nas 

atividades desenvolvidas na farmácia hospitalar. Outro fator de destaque apontado foi o 

fortalecimento da farmácia clínica. Um estudo de custo-benefício nos Estados Unidos avaliou 

o impacto dos serviços de controle da terapia medicamentosa realizados por um residente no 

hospital, concluindo que o residente possibilitou uma economia às unidades de US$ 1.550 

dólares. As intervenções realizadas ainda proporcionaram uma economia na aquisição de 

medicamentos, demonstrando que a redução de custos para o sistema de saúde foi relevante 

(MAACK et al., 2008). Daghtani & Patel (2012), mostrou resultado semelhante, destacando a 

economia viabilizada por meio das intervenções realizadas pelos residentes e a percepção 

positiva dos médicos sobre a ação do residente no atendimento aos pacientes. 

 A atuação do “staff” nas atividades de farmácia clínica foi considerada baixa. Em 

contrapartida, foi sinalizado que o residente era o profissional que desempenhava essa 

atividade de forma mais efetiva. Nesse contexto, é necessário destacar que a inserção de 

profissionais farmacêuticos atuando na farmácia clínica constitui um recente cenário. A 

formação dos profissionais staffs pode não dar suporte suficiente para que esse profissional se 

sinta seguro em atuar na área clínica. Por outro lado, a reforma curricular ocorrida no curso de 

farmácia há pouco tempo possibilitou ao menos um arcabouço teórico que colabora para esta 

atuação, proporcionado maior segurança para os residentes executarem mais efetivamente as 

atividades de farmácia clínica. 

O processo de aprendizagem por meio da residência é reconhecido em muitas 

publicações científicas. Por conta disso, tanto a ASHP quanto a ACCP publicaram 

declarações que indicam que o treinamento de residência em farmácia tem grande valor para 

os sistemas de saúde, pois capacitam os profissionais de forma adequada e melhoram 

substancialmente a qualidade do atendimento ao paciente quando acompanhados por 

farmacêuticos (ACCP et al., 2010; PEDERSEN et al. 2015). Diversos estudos demonstram 
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que o farmacêutico promove através da gestão dos medicamentos, a prevenção de doenças, a 

otimização do tratamento, além de evitar o desperdício, colaborando para segurança do 

paciente e seus resultados de saúde (NHS, 2013). Desta forma, é razoável supor que a 

inserção do residente contribui para o alcance dos objetivos traçados para a farmácia 

hospitalar. 

Em relação às vagas de residência para farmácia, ainda é muito limitado o número de 

oportunidades para farmacêuticos, se comparado, por exemplo, com a residência de 

enfermagem. Os dados mostraram que houve um aumento de apenas 1,6 vagas nas unidades 

avaliadas. Se levarmos em consideração o tempo de programa implantado, em média, de seis 

a oito anos, esse aumento é considerado relativamente pequeno. No entanto, cabe ressaltar, 

que são poucas as políticas públicas de investimento por parte do governo, com finalidade de 

disponibilizar o aumento de bolsas para financiar os programas de residência. 

 Por outro lado, fatores como a falta de profissionais qualificados nas unidades de 

treinamento, aliados a problemas estruturais dos hospitais, como por exemplo, a ausência de 

um local apropriado para atender os pacientes, que necessitam de um acompanhamento mais 

efetivo, pode colaborar para uma falha na formação dos residentes. Outro aspecto importante 

que pode vir a influenciar no comprometimento da qualidade do aprendizado do residente é a 

acreditação. Apenas uma unidade pesquisada possuía o selo de acreditação, que visa certificar 

a qualidade dos serviços de saúde. Contudo, vale salientar que a acreditação é um processo 

oneroso e que tem um valor altamente mercadológico para instituições privadas, podendo 

dessa forma, fundamentar sua ausência nas instituições públicas. (NETO, 2014) 

O Conselho de Credenciamento de Educação Farmacêutica (ACPE) nos EUA define 

um preceptor como um “profissional com função de educador disponível em tempo integral, 

ou tempo parcial, ou de forma voluntária que supervisiona os alunos em experiências práticas 

de farmácia dentro de um programa” (HAVRDA, et al., 2013). No entanto, no Brasil, um 

indivíduo envolvido no processo da preceptoria não é remunerado para exercer esta atividade, 

tão pouco tem carga horária específica destinada a esse fim.  Por isso, acredita-se que a não 

remuneração desses profissionais e de outros colaboradores envolvidos, ou ainda a ausência 

de uma política de planejamento de cargos e salários como fator estimulante para o 

desenvolvimento das atividades, pode contribuir para uma deficiência na qualificação dos 

estudantes. Não foi possível mensurar esse aspecto neste estudo, porém é razoável presumir 

que o quadro seja diferente para outras profissões que tenham esse plano de carreira já 

traçado. 
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Estudos mostraram que os residentes geralmente permanecem cerca de quatro 

semanas em cada circuito antes de mudarem para uma nova área de atendimento ao paciente 

(RABI & DAHDAL, 2007). A utilização do programa de residência como serviço piloto em 

várias áreas de assistência pode servir como um mecanismo eficiente de expansão de novos 

serviços, com alto valor significativo, onde determinem qual área de atendimento ao paciente 

tem maior probabilidade de se beneficiar de recursos adicionais da farmácia clínica. 

A abordagem centrada no indivíduo, de modo a envolver o paciente na decisão de 

tomar seus medicamentos, permitindo que levante questões e aponte problemas sobre seu 

tratamento farmacológico, é parte essencial do processo de reconciliação medicamentosa 

(NHS, 2013). Os resultados desse estudo mostraram que essa atividade não é, ainda, 

totalmente implantada em todas as unidades pesquisadas. Entretanto, os voluntários da 

pesquisa reconheceram a importância dessa atividade na formação dos residentes. 

O baixo percentual de atividades relacionadas à informação sobre medicamentos, 

apontadas no estudo é coerente com o observado no diagnóstico da farmácia hospitalar do 

Brasil que também apontou o componente “informação” como uma atividade que necessitava 

de melhoria (OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004). Estudo de Silva (2010), também 

observou a presença da atividade de informações sobre medicamentos em apenas duas das 

vinte unidades hospitalares investigadas.  

Estudo de Fuller e colaboradores (2012) reconheceram que a participação dos 

residentes da farmácia nos “rounds clínicos” reduziu os erros de medicamentos, além de 

colaborar na melhoria da qualidade do atendimento ao paciente e para a inovação dentro da 

instituição. A pesquisa demonstrou uma perspectiva positiva do treinamento de residência de 

farmácia por parte dos administradores de hospitais, diretores de farmácia e farmacêuticos 

participantes do estudo. 

A atividade de produção de trabalhos científicos para congressos é essencial na 

formação acadêmica dos residentes, uma vez que estimula o estudante a aprofundar seus 

conhecimentos na área da pesquisa e educação. No estudo de Murphy e colaboradores (2006), 

quase todos os projetos desenvolvidos na residência eram apresentados em conferências de 

residência, 38% eram apresentadas em reuniões profissionais nacionais e 13% publicados. 

Hasegawa (2012), em um estudo onde avaliou a publicação de projetos de residência, mostrou 

que a taxa de aceitação para artigos de revisão de autores residentes, cartas, colunas e 

documentos era alta (67%). Não há na literatura brasileira estudos que abordem a temática de 

publicações de residentes de farmácia, no entanto, a taxa de respostas desse estudo, possibilita 
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inferir que tanto os preceptores quanto os chefes de serviço veem essa prática como 

totalmente adequada e todos as executam nas unidades hospitalares. 

Murphy e Downhour (2001) realizaram uma pesquisa nos EUA sobre os projetos de 

pesquisa dos residentes. Os resultados destacaram que os projetos desenvolvidos na residência 

eram proveitosos tanto para o residente quanto para o sistema de saúde e enfatizaram que 

metade dos projetos resultaram em mudanças positivas nos serviços de farmácia. Esse mesmo 

estudo também destaca que os projetos de residência preparavam os residentes para realizar 

projetos futuros.  

O acompanhamento de pacientes em nível ambulatorial e o monitoramento de 

pacientes durante a internação foram apontados como práticas rotineiras na vivência dos 

residentes. A contribuição do farmacêutico nesse aspecto é essencial para o processo de 

revisão dos medicamentos, orientando o paciente, como, no caso de idosos, que podem 

apresentar problemas na deglutição, ou ainda tomar diversos medicamentos, ocasionando uma 

baixa adesão no tratamento (NHS, 2013).  

Estudo realizado por Philips & Williams (2012) mostrou que a implantação de um 

serviço de acompanhamento farmacêutico numa clínica ambulatorial conduzida por 

residentes, apresentou um aumento de 50% no número de pacientes que atingiram níveis de 

lipídios e pressão controlados e uma redução significativa nos valores de glicemia nos 

pacientes diabéticos. 

O monitoramento de eventos adversos e outros problemas relacionados aos 

medicamentos também é importante, para a promoção da saúde de forma segura, além de 

criar um elo entre paciente e o farmacêutico. Muitos medicamentos podem apresentar efeitos 

colaterais, inibir ou aumentar o efeito de outros medicamentos, afetando o curso das doenças. 

Estima-se que 50% dos medicamentos não são tomados conforme prescrito (NHS, 2013). 

Pedersen e colaboradores (2015) mostraram que, nos Estados Unidos, o monitoramento dos 

pacientes por farmacêuticos acontecia em 97,3% das unidades hospitalares. Nos hospitais 

estaduais do Rio de Janeiro, apenas 30% das instituições avaliadas desenvolviam alguma 

prática relacionada a esta atividade (SILVA, 2010). 

Shin e colaboradores (2015) relatam que nos EUA muitos programas de residência 

servem como um caminho de treinamento proeminente para os estudantes que tem interesse 

em carreiras acadêmicas. Os programas funcionam como uma oportunidade de proporcionar 

experiências de ensino através de conhecimentos de prática clínica.  

A American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) e o American College of 

Clinical Pharmacy (ACCP) são instituições reguladoras que fornecem diretrizes para o 
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desenvolvimento da residência em farmácia nos Estados Unidos. Essas organizações 

defendem que o treinamento de residentes e sua futura atuação como preceptores e 

educadores efetivos é essencial para atender as demandas na área de ensino e educação em 

farmácia. Foi incluída nas recomendações atuais da ASHP e ACCP, a atividade de 

“desenvolvimento de habilidades preceptoras”, no qual faz uso de técnicas, ferramentas e 

conhecimentos para o aprendizado. (ACCP et al., 2010; PEDERSEN et al. 2015) 

Esse estudo não avaliou o treinamento de residentes para desempenhar funções de 

preceptoria, no entanto, muitos dos ex-residentes, assumem cargos de preceptoria ou de 

gestão como apontado na fala de um dos chefes de serviço:  

 “(...) Todos os residentes que estiveram nessa unidade, sempre foram 

muito bem classificados em todos os concursos que fizeram e sempre são 

convidados a assumir cargos de chefias onde apresentam seus currículos. ” 

(CS03). 

DiPaula e colaboradores (2018) realizou um estudo com mais de 500 preceptores e 

diretores de programas de residência sobre o treinamento dos residentes como instrutores, e 

mostrou que mais da metade dos entrevistados (59%) indicaram que seus egressos dos 

programas de residência frequentemente aceitaram posições e cargos no mercado de trabalho 

que requeriam habilidades de ensino/educação. 

O perfil dos entrevistados mostrou um percentual importante de chefes de serviço e 

preceptores atuantes nas unidades, que tinham cursado a residência anteriormente. Ambos já 

possuíam experiência na área da farmácia hospitalar há mais de dez anos, e tinham o 

programa de residência implantando na unidade, a cerca de seis a oito anos. A média de 

residente, por hospital, foi de seis a oito residentes. Esses dados se assemelham ao estudo de 

DiPaula e colaboradores (2018), onde o número de residentes, em média, no seu estudo variou 

de dois a cinco residentes e os preceptores e diretores de programa tinham experiência de dez 

anos ou menos no cargo. Em relação ao tempo do programa de residência, 44% existiam a 

mais de dez anos.   

 A contratação de ex-residentes foi identificada como um ponto positivo pelos chefes 

de serviços e preceptores, no sentido de implantar melhorias para o serviço de farmácia.  

Fuller e colaboradores (2012) coletaram informações sobre o valor do treinamento de 

residência, por meio de entrevistas com diretores, administradores de hospitais e 

farmacêuticos de centros médicos.  Segundo os diretores de farmácia, uma das vantagens da 

contratação de profissionais que cursaram a residência está relacionada ao conhecimento 

clínico adquirido e a capacidade de trabalhar em equipe e de forma multidisciplinar. 
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Destacam ainda a contribuição na economia de custos e a melhor qualidade de atendimento 

aos pacientes. Esse dado é semelhante ao que foi achado nesse estudo, onde os preceptores 

entrevistados e os chefes de serviço concordaram que a residência oferece melhoria na 

qualidade da assistência farmacêutica prestada e colaborava para maior interação dos 

residentes com equipe multiprofissional. 

Nos EUA, a ACCP prevê que, até o ano 2020, todos os farmacêuticos que realizem 

atividades diretas de cuidados ao paciente devem ter completado o curso de residência de 

farmácia. A ASHP, do mesmo modo, reforça que 90% dos novos farmacêuticos que 

trabalham em hospitais ou serviços de saúde já teriam completado o treinamento de residência 

(ACCP et al., 2010; PEDERSEN et al. 2015).  

A residência foi apontada pelos entrevistados como um componente transformador 

do ambiente de trabalho, servindo como elemento estimulador para a produção de trabalhos 

científicos e resgate de atividades que deixaram de ser executadas. Os dados mostraram que 

há uma forte tendência do treinamento dos residentes para a atuação e produção de trabalhos 

voltados para a área clínica, como uma forma de inovação proporcionada aos farmacêuticos. 

Dessa forma, o processo de treinamento fundamentado no âmbito da gestão do medicamento 

passou a ser menos explorado. A deficiência no exercício das práticas voltadas para o controle 

e gerenciamento de medicamentos constitui uma falha grave no processo de formação do 

profissional residente dado que esse segmento é parte essencial para o ciclo da assistência 

farmacêutica. 
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7. CONCLUSÃO  

 

Os resultados encontrados nesse estudo mostraram que o treinamento da residência 

nos hospitais agregou resultados importantes para os serviços de farmácia hospitalar. O grau 

de satisfação com o treinamento foi bom e a maioria dos entrevistados classificou os 

residentes de suas unidades como preparados para o mercado de trabalho, com destaque no 

papel da residência em restabelecer algumas práticas, como a farmácia clínica.  

A maior parte das atividades apresentadas foi considerada totalmente adequada para 

a formação dos residentes. Foi possível perceber que algumas atividades não eram executadas 

nos hospitais, o que pode acarretar uma deficiência no processo para a formação em farmácia 

hospitalar. Houve ainda variação no tempo de treinamento em cada unidade investigada, 

acentuado a ruptura no processo de formação. 

Uma limitação desse estudo foi o tamanho da amostra dos farmacêuticos 

entrevistados (oito chefes de farmácia e dez preceptores de residência) o que, de certo modo, 

pode não ser representativo da percepção de farmacêuticos de hospitais em todo o país. No 

entanto, a amostra representada neste estudo atingiu uma boa taxa de resposta e a cobertura do 

estado do Rio de Janeiro. Um estudo de cunho nacional com farmacêuticos se faz necessário 

para verificar possíveis variações potenciais no benefício percebido do treinamento da 

residência em farmácia, principalmente na área hospitalar. 

 O estudo permitiu identificar habilidades consideradas indispensáveis na formação dos 

residentes, ressaltando que a residência tem um papel transformador nos serviços de farmácia 

e na própria formação dos estudantes. No entanto, não fez parte do escopo deste projeto 

averiguar a opinião dos residentes a respeito desse processo.  

Pesquisas futuras devem ser realizadas com residentes que já estão inseridos no 

mercado de trabalho, buscando conhecer as experiências no período da residência, ideias, 

avaliar falhas e conhecer as dificuldades ainda enfrentadas nas unidades de treinamento. Essa 

iniciativa pode melhorar a prática das atividades, colaborando para a formação de 

profissionais mais bem preparados. 
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9. APÊNDICES 

 

9.1. APÊNDICE A – Modelo da Carta Convite 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

ALUNA DE MESTRADO: THAIANE REIS MARTINS - TURMA – 2016 

 

CARTA CONVITE 

 

Prezado (a) 

Gostaríamos de convidar V.S. para participar como colaborador (a), no projeto de 

dissertação de Mestrado da aluna Thaiane Reis Martins, da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal Fluminense, intitulado “Percepção do papel da residência no cenário 

das farmácias hospitalares do Rio de Janeiro”. 

O principal objetivo do trabalho é caracterizar a percepção dos profissionais 

farmacêuticos envolvidos com o processo da residência sobre o impacto desse curso nas 

unidades hospitalares, no intuito de verificar a contribuição da residência para as unidades 

hospitalares identificando as ações consideradas prioritárias para esse processo de formação. 

Serão entrevistados os farmacêuticos de cada unidade hospitalar que oferece o curso 

de residência no âmbito da farmácia hospitalar: o chefe do serviço de farmácia e um preceptor 

da residência. Vale lembrar que os participantes não terão nenhum tipo de remuneração 

financeira, nem o direito de publicação de nenhum dos conteúdos enviados. Será garantida a 

confidencialidade das informações, pois em nenhum momento, o nome do farmacêutico será 

relacionado à informação fornecida. 

Sua participação, caso aceite, consistirá em responder um questionário que inclui 

perguntas fechadas. Ainda que o tempo a ser dedicado às respostas seja pequeno (estimado 

em 30 minutos), caso considere que possa impactar em suas atividades diárias, fique 

completamente à vontade para recusar a participação na pesquisa. Isso não trará nenhum tipo 

de prejuízo a você ou a seu hospital. 
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Vale ressaltar que sua participação é absolutamente voluntária e será firmada, por 

meio de assinatura em termo de consentimento livre e esclarecido, elaborado com base na 

Resolução 466/12, sendo garantido o direito de desistência a qualquer momento. 

 

Á disposição para quaisquer esclarecimentos, 

 

_____________________________________________ 

Pesquisadora/Aluna Responsável: Thaiane Reis Martins 

Aluna do Mestrado Profissional em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

thaiane.reis.ba@gmail.com.br 

Tel: 98367-4015 

Orientadora: Dra. Selma Rodrigues de Castilho 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

selmarc@globo.com 
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9.2. APÊNDICE B - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título da pesquisa: Percepção do papel da residência no cenário das farmácias hospitalares 

do Rio de Janeiro 

Pesquisador responsável: Thaiane Reis Martins  

Instituição: Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Farmácia 

 

O Sr. (a) está sendo convidado para participar do projeto de pesquisa: “Percepção do 

papel da residência no cenário das farmácias hospitalares do Rio de Janeiro”. Este documento 

visa firmar sua participação, uma vez que aceitou ao convite anteriormente enviado, como 

voluntário, no projeto de dissertação de Mestrado da aluna Thaiane Reis Martins, da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. 

O principal objetivo do trabalho é caracterizar a percepção dos profissionais 

farmacêuticos envolvidos com o processo de residência sobre o impacto desse curso nas 

unidades hospitalares, por meio de um consenso de especialistas, no intuito de verificar a 

contribuição da residência para as unidades hospitalares identificando as ações consideradas 

prioritárias para esse processo de formação. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder ao questionário, cujo 

preenchimento demorará cerca de 30 minutos, não havendo nenhuma outra forma de 

envolvimento ou comprometimento. O preenchimento do questionário será on-line e pode ser 

feito em qualquer momento, permitindo desta forma, o seu preenchimento nos momentos 

disponíveis do profissional, diminuindo o risco de interferência no processo de trabalho. 

Por intermédio deste Termo, são garantidos a V.S. os seguintes direitos: (1) solicitar, a 

qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esse estudo; (2) ampla possibilidade de negar-

se a responder a quaisquer questões ou fornecer informações que julgue prejudicial a sua 

integridade física, moral e social; (3) desistir a qualquer momento de participar e retirar o seu 

consentimento; (4) ter seu nome divulgado ou não junto com os resultados finais da pesquisa. 

Preencha por gentileza seu interesse, ou não, em ter seu nome divulgado na publicação 

final da pesquisa como parte do grupo de especialistas consultado. 
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(   ) Autorizo que meu nome seja divulgado junto com os resultados finais da pesquisa. 

(  ) Não autorizo que meu nome seja divulgado junto com os resultados finais da 

pesquisa. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 

a qualquer momento. A via original permanecerá arquivada com o pesquisador/aluno da 

Faculdade de Farmácia, responsável pelo estudo. 

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: 

Rua Marques do Paraná 303, 4º andar – Centro – Niterói – RJ – CEP: 24.030-210 

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. 

______________________________________________________________________ 

Pesquisadora/Aluna Responsável: Thaiane Reis Martins 

Aluna do Mestrado Profissional em Gestão e Administração da Assistência Farmacêutica 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

thaiane.reis.ba@gmail.com.br 

Tel: 98367-4015 

Orientadora: Dra. Selma Rodrigues de Castilho 

Faculdade de Farmácia – Universidade Federal Fluminense 

selmarc@globo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:selmarc@globo.com
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9.3. APÊNDICE C – Formulário dos chefes de serviços 

 

 

 

Olá, você aceitou participar do projeto: “Percepção do papel da residência no cenário 

das farmácias hospitalares do Rio de Janeiro”. Ele tem como objetivo caracterizar a percepção 

dos profissionais farmacêuticos envolvidos com o processo da residência sobre o impacto 

desse curso nas unidades hospitalares, no intuito de verificar a contribuição da residência aos 

hospitais e identificar as ações consideradas prioritárias para esse processo de formação. 

Sua participação é importante, pois estaremos identificando as atividades consideradas 

primordiais para os residentes de forma a permitir a construção de um modelo ou padrões 

mínimos para formação através da residência em farmácia hospitalar. 

 

 Queremos conhecer um pouco sobre algumas características dos chefes de farmácias 

hospitalares.  

Por favor, responda: 

 

1. Idade: 

A) (     ) 25 a 30 anos de idade 

B) (     ) 31 a 40 anos de idade 

C) (     ) 41 a 50 anos de idade 

D) (     ) 51 a 60 anos de idade 

E) (     ) > 61 anos de idade 

 

2. Gênero: 

A) (     ) Feminino         B) (     ) Masculino 

 

3. Formação 

Ano de graduação: _________________ 

Especializações e Residência:  

______________________________________________ Ano____ 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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______________________________________________ Ano____ 

 Mestrado e/ou Doutorado 

______________________________________________ Ano_____ 

______________________________________________ Ano_____ 

 

4. Quantos anos de experiência na prática de farmácia hospitalar: _____ anos 

 

5. Você exerce também a função de preceptor da residência? 

A) (     ) Sim         B) (     ) Não 

 

6. Formato da residência:      (   ) Uniprofissional         (   ) Multiprofissional 

 

Bloco I- Sobre a Percepção da Residência 

 

1. A criação dos programas de residência (uniprofissional/multiprofissional) foi um passo 

importante para a formação de recursos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

colaborando para o desenvolvimento do trabalho coletivo e fortalecendo a qualidade da 

atenção à saúde. Na sua opinião, a residência é um processo importante para a melhoria da 

qualidade da assistência farmacêutica prestada? 

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente 

 

2. A prática em serviço é um dos pilares da residência que resulta na harmonia entre trabalho 

e a formação profissional, de forma a contribuir significativamente com a produtividade no 

ambiente de trabalho, melhorando processos e métodos de trabalho. Na sua opinião, o fato de 

seu hospital ter farmacêuticos residentes impacta ou impactou positivamente nas atividades 

desenvolvidas pela farmácia hospitalar? 

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 
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E) (     ) Discordo totalmente  

 

3. O cenário de formação da residência permite que o profissional de saúde nele inserido 

desenvolva habilidades, conhecimentos e atitudes análogos aos princípios e diretrizes do SUS, 

de modo a qualificar os serviços de saúde e o conhecimento científico. Pensando nisso, você 

acredita que a contratação de um farmacêutico que fez residência traz contribuições para o 

serviço de farmácia? 

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente  

 

4. A inserção do residente nos serviços de saúde tem o papel de aproximar os profissionais de 

saúde no intuito de melhorar a comunicação e a relação multiprofissional voltada para a 

prática colaborativa da atenção prestada ao usuário. Na sua opinião, a residência é uma 

estratégia que contribui ou contribuiu para uma maior interação do farmacêutico com os 

demais membros da equipe multiprofissional? 

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente  

 

5. O papel clínico do farmacêutico tem sido enfatizado recentemente. A residência busca 

potencializar estratégias para resgatar essa função, com vistas à melhoria de resultados em 

saúde dos usuários. Como você avalia a atuação clínica do staff farmacêutico na sua unidade?  

E do residente? 

STAFF                                                                   RESIDENTE 

A) (     ) Muito Alta                                            A) (     ) Muito Alta  

B) (     ) Alta                                                       B) (     ) Alta 

C) (     ) Baixa                                                    C) (     ) Baixa 

D) (     ) Muito Baixa                                         D) (     ) Muito Baixa 

E) (    ) Não há nenhuma atuação clinica      E) (    ) Não há nenhuma atuação clinica 
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6. Você considera que a residência contribuiu para o fortalecimento da atuação clínica da 

farmácia em sua unidade?  

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente  

 

7. A carga horária da residência é bastante extensa e permite um aprofundamento do 

conhecimento científico e prático no dia a dia do serviço. Como você avalia o perfil dos 

egressos do programa de residência oriundos da sua unidade hospitalar? 

A) (     ) Muito bem preparados para atuar no mercado de trabalho 

B) (     ) Preparados para atuar no mercado de trabalho 

C) (     ) Razoavelmente preparados para atuar no mercado de trabalho 

D) (     ) Pouco preparados para atuar no mercado de trabalho 

E) (     ) Despreparados para atuar no mercado de trabalho 

 

8. A percepção do programa de residência é muito importante para a melhoria do processo de 

aprendizagem tanto dos preceptores quanto dos residentes no intuito de melhorar processos e 

serviços. Qual o seu grau de satisfação com o programa de residência no qual atua? 

A) (     ) Muito Satisfeito    

B) (     ) Satisfeito 

C) (     ) Indiferente 

D) (     ) Pouco Satisfeito 

E) (     ) Insatisfeito 

 

9. Os preceptores são profissionais que acompanham diretamente os residentes no processo 

ensino-serviço, aliando o aprendizado a prática diária. De um modo geral, como você 

classifica os preceptores da sua unidade: 

A) (     ) Muito preparados para colaborar com o ensino da residência 

B) (     ) Preparados  para colaborar com o ensino da residência 

C) (     ) Nem muito preparado, nem pouco para colaborar com o ensino da residência 

D) (     ) Ainda pouco preparados para colaborar com o ensino da residência 

E) (     ) Não são preparados suficientemente para colaborar com a residência 
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10. Em sua opinião, qual a relevância da residência para a formação em Farmácia Hospitalar 

no Brasil? 

A) Muito relevante 

B) Relevante 

C) Indiferente 

D) Pouco relevante 

E) irrelevante 

 

11. Qual a relevância da residência para a formação de docentes e preceptores em Farmácia 

Hospitalar no Brasil? 

A) Muito relevante 

B) Relevante 

C) Indiferente 

D) Pouco relevante 

E) irrelevante 

 

Bloco II – Caracterização das atividades dos residentes 

 

Em que grau você considera que as atividades executadas para os residentes são adequadas 

para sua formação? Com que frequência são oferecidas? 

ADEQUAÇÃO                                                  FREQUENCIA 

A) Totalmente adequada                                   A) Oferece sempre 

B) Parcialmente adequada                                B ) Oferece frequentemente 

C) Minimamente adequada                              C) Oferece às vezes 

D) Pouco adequada                                          D) Oferece raramente 

E) Totalmente inadequada                               E) Não oferece 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

ADEQUAÇÃO PARA A 

APRENDIZAGEM 

FREQUENCIA DA 

ATIVIDADE na UNIDADE 

A B C D E A B C D E 

Participação em “Rounds” clínicos           

Acompanhamento de pacientes 

ambulatorial 
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Monitoramento de pacientes durante 

internação (Farmácia Clínica) 

          

Participação nas reuniões da CFT 

(Comissão de Farmácia e Terapêutica) 

          

Treinamento na Central de 

Abastecimento Farmacêutico 

(aquisição, armazenamento, 

distribuição...) 

          

Atuação na Farmacovigilância e 

Tecnovigilância 

          

Monitoramento de Pesquisa Clinica           

Manipulação de Medicamentos 

(Magistral) 

          

Avaliação de prescrição médica           

Atividades de gestão (ex: Construção 

e monitoramento de Indicadores) 

          

 

Acompanhamento de ações da 

Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar 

          

Gerenciamento de estoque de 

medicamentos (consumo, faltas...) 

          

Sessões Clinicas na Farmácia (ex: 

discussão de artigos, seminários...) 

          

Manipulação de nutrição parenteral           

Produção de Trabalhos Científicos 

para congressos 

          

Educação Continuada (treinamento da 

equipe de saúde) 

          

Manipulação de quimioterápicos           

Reconciliação medicamentosa           
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Dispensação de medicamentos           

Informação aos profissionais de 

enfermagem sobre diluição e 

administração de medicamentos 

          

Participação na construção de 

protocolos clínicos 

          

Comissão de parecer de licitação           

 

Se desejar, complemente a sua percepção sobre a importância do processo da residência. Faça 

uma avaliação da sua experiência com a residência em farmácia hospitalar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9.4. APÊNDICE D – Formulário dos preceptores 

 

 

 

Olá, você aceitou participar do projeto: “Percepção do papel da residência no cenário 

das farmácias hospitalares do Rio de Janeiro”. Ele tem como objetivo caracterizar a percepção 

dos profissionais farmacêuticos envolvidos com o processo de residência sobre o impacto 

desse curso nas unidades hospitalares, no intuito de verificar a contribuição da residência nos 

hospitais e identificando as ações consideradas prioritárias para esse processo de formação.  

Sua participação é importante, pois estaremos identificando as atividades consideradas 

primordiais para os residentes de forma a permitir a construção de um modelo ou de padrões 

mínimos para formação através da residência em farmácia hospitalar 

 

 Queremos conhecer um pouco sobre algumas características dos preceptores de 

farmácias hospitalares.  

Por favor, responda: 

 

1. Idade: 

A) (     ) 25 a 30 anos de idade 

B) (     ) 31 a 40 anos de idade 

C) (     ) 41 a 50 anos de idade 

D) (     ) 51 a 60 anos de idade 

E) (     ) > 61 anos de idade 

 

2. Gênero: 

A) (     ) Feminino         B) (     ) Masculino 

 

3. Formação 

Ano de graduação: _________________ 

Especializações/Residência:  

______________________________________________ Ano____ 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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______________________________________________ Ano____ 

 Mestrado e/ou Doutorado 

______________________________________________ Ano_____ 

______________________________________________ Ano_____ 

 

4. Quantos anos de experiência na prática de farmácia hospitalar: _____ anos 

 

Bloco I- Características do Hospital 

 

1. Tipo de hospital:  

A) (     ) Hospital Federal com CTI  

B) (     ) Hospital Federal sem CTI 

C) (     ) Hospital Municipal com CTI 

D) (     ) Hospital Municipal sem CTI 

E) (     ) Hospital Estadual com CTI 

F) (     ) Hospital Estadual sem UTI 

G) (     ) Outros_____________ 

 

2. Número de leitos ativos: 

A) (     ) ≤ a 50 leitos 

B) (     ) 51 a 99 leitos 

C) (     ) 100 a 149 leitos 

D) (     ) 150 a 199 leitos 

E) (     ) acima de 200 leitos 

 

3. Descrição que melhor se adapta ao seu hospital: 

A) (     ) Hospital geral de ensino 

B) (     ) Hospital geral (não de ensino)  

C) (     ) Hospital de oncologia  

D) (     ) Hospital Especializado 

E) (     ) Outro:_________ 

 

4. Número de profissionais que trabalham na Farmácia Hospitalar (incluindo o chefe da 

farmácia): 
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A) Farmacêuticos: ________ 

B) Técnicos de Farmácia: ________  

C) Outros (Especificar): ________ 

 

5. A Farmácia hospitalar na qual atua, já passou por algum processo de acreditação? 

A) (     ) Sim           Qual?___________ 

B) (     ) Não           

 

Bloco II- Perfil da Residência 

 

1. Formato da residência:      (   ) Uniprofissional         (   ) Multiprofissional 

 

2. Quantos farmacêuticos residentes sua unidade possui? _______ 

 

3. Número de farmacêuticos designados para acompanhar os residentes (Preceptores): 

_______ 

 

4. Em relação à pergunta anterior, quantos desses farmacêuticos possuem: 

I) Doutorado: ______ 

II) Mestrado: ______ 

III) Residência: _____ 

IV) Especialização em formato diferente da residência: _____  

 

5. Algum preceptor da sua unidade exerce também a função de chefe da farmácia? 

A) (     ) Sim         B) (     ) Não 

 

6. Os farmacêuticos preceptores da sua unidade participaram de algum programa de 

residência durante sua formação? 

A) (     ) Sim                   Se Sim, quantos cursaram a residência?_______ 

B) (     ) Não       

 

7. Qual o grau de formação do(s) preceptor(es) da sua unidade? (Preencha apenas se houver 

mais de um preceptor, que não seja você) 

(   ) Doutorado        Área: ______________________________ Ano de conclusão: _____ 
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                               Área: ______________________________  Ano de conclusão: _____ 

                               Área: ______________________________  Ano de conclusão: _____ 

(   ) Mestrado          Área: ______________________________ Ano de conclusão: _____ 

                               Área: ______________________________  Ano de conclusão: _____ 

                               Área: ______________________________  Ano de conclusão: _____ 

(   ) Residência       Área: ______________________________ Ano de conclusão: _____ 

                               Área: ______________________________  Ano de conclusão: _____ 

                               Área: ______________________________  Ano de conclusão: _____ 

(   )Especialização  Área: ______________________________  Ano de conclusão: _____ 

                              Área: ______________________________   Ano de conclusão: _____ 

                              Área: ______________________________   Ano de conclusão: _____ 

 

8. Há quanto tempo sua unidade possui o programa de residência em farmácia?_____ 

 

9. Houve aumento do número de vagas de residentes ao longo dos anos? 

A) (     ) Sim        Se Sim, Quantas?   nº vagas iniciais:_____  nº vagas atual _____ 

B) (     ) Não   

C) (     ) Não sabe responder 

 

10. Em relação à carga horária, os residentes na sua unidade, desenvolvem atividades: 

A) (     ) Somente nos dias de semana 

B) (     ) Em dias de semana e finais de semana 

C) (     ) Durante a semana e eventualmente nos finais de semana 

D) (     ) Apenas nos finais de semana 

 

 

Bloco III- Sobre a Percepção da Residência 

 

1. A criação dos programas de residência (uniprofissional/multiprofissional) foi um passo 

importante para a formação de recursos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

colaborando para o desenvolvimento do trabalho coletivo e fortalecendo a qualidade da 

atenção à saúde. Na sua opinião, a residência é um processo importante para a melhoria da 

qualidade da assistência farmacêutica prestada? 

A) (     ) Concordo plenamente 
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B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente 

 

2. A prática em serviço é um dos pilares da residência que resulta na harmonia entre trabalho 

e a formação profissional, de forma a contribuir significativamente com a produtividade no 

ambiente de trabalho, melhorando processos e métodos de trabalho. Na sua opinião, o fato de 

seu hospital ter farmacêuticos residentes impacta ou impactou positivamente nas atividades 

desenvolvidas pela farmácia hospitalar? 

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente  

 

3. O cenário de formação da residência permite que o profissional de saúde nele inserido 

desenvolva habilidades, conhecimentos e atitudes análogos aos princípios e diretrizes do SUS, 

de modo a qualificar os serviços de saúde e o conhecimento científico. Pensando nisso, você 

acredita que a contratação de um farmacêutico que fez residência traz contribuições para o 

serviço de farmácia? 

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente  

 

4. A inserção do residente nos serviços de saúde tem o papel de aproximar os profissionais de 

saúde no intuito de melhorar a comunicação e a relação multiprofissional voltada para a 

prática colaborativa da atenção prestada ao usuário. Na sua opinião, a residência é uma 

estratégia que contribui ou contribuiu para uma maior interação do farmacêutico com os 

demais membros da equipe multiprofissional? 

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 
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C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente  

 

5. O papel clínico do farmacêutico tem sido enfatizado recentemente. A residência busca 

potencializar estratégias para resgatar essa função, com vistas à melhoria de resultados em 

saúde dos usuários. Como você avalia a atuação clínica do staff farmacêutico na sua unidade?  

E do residente? 

 

STAFF                                                                   RESIDENTE 

A) (     ) Muito Alta                                        A) (     ) Muito Alta 

B) (     ) Alta                                                   B)(     ) Alta 

C) (     ) Baixa                                                 C)(     ) Baixa 

D) (     ) Muito Baixa                                      D)(     ) Muito Baixa 

E) (    ) Não há nenhuma atuação clinica   E) (    ) Não há nenhuma atuação clinica 

 

6. Você considera que a residência contribuiu para o fortalecimento da atuação clínica da 

farmácia em sua unidade?  

A) (     ) Concordo plenamente 

B) (     ) Concordo parcialmente 

C) (     ) Não concordo nem discordo 

D) (     ) Discordo parcialmente 

E) (     ) Discordo totalmente  

 

7. A carga horária da residência é bastante extensa e permite um aprofundamento do 

conhecimento científico e prático no dia a dia do serviço. Como você avalia o perfil dos 

egressos do programa de residência oriundos da sua unidade hospitalar? 

F) (     ) Muito bem preparados para atuar no mercado de trabalho 

G) (     ) Preparados para atuar no mercado de trabalho 

H) (     ) Razoavelmente preparados para atuar no mercado de trabalho 

I) (     ) Pouco preparados para atuar no mercado de trabalho 

J) (     ) Despreparados para atuar no mercado de trabalho 
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8. A percepção do programa de residência é muito importante para a melhoria do processo de 

aprendizagem tanto dos preceptores quanto dos residentes no intuito de melhorar processos e 

serviços. Qual o seu grau de satisfação com o programa de residência no qual atua? 

A) (     ) Muito Satisfeito    

B) (     ) Satisfeito 

C) (     ) Indiferente 

D) (     ) Pouco Satisfeito 

E) (     ) Insatisfeito 

 

9. Os preceptores são profissionais que acompanham diretamente os residentes no processo 

ensino-serviço, aliando o aprendizado a prática diária. De um modo geral, como você 

classifica os preceptores da sua unidade: 

A) (     ) Muito preparados para colaborar com o ensino da residência 

B) (     ) Preparados  para colaborar com o ensino da residência 

C) (     ) Nem muito preparado, nem pouco para colaborar com o ensino da residência 

D) (     ) Ainda pouco preparados para colaborar com o ensino da residência 

E) (     ) Não são preparados suficientemente para colaborar com a residência 

 

10. Em sua opinião, qual a relevância da residência para a formação em Farmácia Hospitalar 

no Brasil? 

A) Muito relevante 

B) Relevante 

C) Indiferente 

D) Pouco relevante 

E) irrelevante 

 

11. Qual a relevância da residência para a formação de docentes e preceptores em Farmácia 

Hospitalar no Brasil? 

A) Muito relevante 

B) Relevante 

C) Indiferente 

D) Pouco relevante 

E) irrelevante 
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Bloco IV – Caracterização das atividades dos residentes 

 

Em que grau você considera que as atividades executadas para os residentes são adequadas 

para sua formação? Com que freqüência são oferecidas? 

 

ADEQUAÇÃO                                               FREQUENCIA 

A) Totalmente adequada                                A) Oferece sempre 

B) Parcialmente adequada                             B) Oferece frequentemente 

C) Minimamente adequada                            C) Oferece às vezes 

D) Pouco adequada                                        D) Oferece raramente 

E) Totalmente inadequada                             E) Não oferece 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

ADEQUAÇÃO PARA A 

APRENDIZAGEM 

FREQUENCIA DA 

ATIVIDADE 

A B C D E A B C D E 

Participação em “Rounds” clínicos           

Acompanhamento de pacientes 

ambulatorial 

          

Monitoramento de pacientes durante 

internação (Farmácia Clínica) 

          

Participação nas reuniões da CFT 

(Comissão de Farmácia e Terapêutica) 

          

Treinamento na Central de 

Abastecimento Farmacêutico (aquisição, 

armazenamento, distribuição...) 

          

Atuação na Farmacovigilância e 

Tecnovigilância 

          

Monitoramento de Pesquisa Clinica           

Manipulação de Medicamentos 

(Magistral) 

          

Avaliação de prescrição médica           
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Se desejar, complemente a sua percepção sobre a importância do processo da residência. Faça 

uma avaliação da sua experiência com a residência em farmácia hospitalar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Atividades de gestão (ex: Construção e 

monitoramento de Indicadores) 

          

 

Acompanhamento de ações da Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar 

          

Gerenciamento de estoque de 

medicamentos (consumo, faltas...) 

          

Sessões Clinicas na Farmácia (ex: 

discussão de artigos, seminários...) 

          

Manipulação de nutrição parenteral           

Produção de Trabalhos Científicos para 

congressos 

          

Educação Continuada (treinamento da 

equipe de saúde) 

          

Manipulação de quimioterápicos           

Reconciliação medicamentosa           

Dispensação de medicamentos           

Informação aos profissionais de 

enfermagem sobre diluição e 

administração de medicamentos 

          

Participação na construção de protocolos 

clínicos 

          

Comissão de parecer de licitação           
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9.5. APÊNDICE E - CARTA DE ANUÊNCIA  
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9.6. APÊNDICE F – DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE  
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9.7. APÊNDICE G – CARTA DE ANUÊNCIA 
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9.8. APÊNDICE H – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
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9.9. APÊNDICE I - PARECER SUBSTANCIADO PLATAFORMA BRASIL 
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