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RESUMO 

 

A farmácia hospitalar é importante tanto para a saúde quanto para a sociedade, por 
isso, desenvolver instrumentos capazes de avaliar os serviços de farmácia 
brasileiros mostra-se necessário. O projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no 
Brasil (DFH), uma iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde, foi realizado 
em 2004 com o objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas nesta área e 
conhecer a situação da farmácia hospitalar no Brasil. Desde a sua publicação, 
diversos estudos foram realizados tendo o diagnóstico como base. Portanto, viu-se a 
necessidade de detalhar os indicadores propostos pelo DFH com o intuito de torná-
los aplicáveis de acordo com a literatura brasileira e a legislação vigente. Este 
trabalho de conclusão de curso analisou e descreveu os indicadores de seleção de 
medicamentos, e a partir disso elaborou fichas de qualificação dos indicadores, 
segundo modelo RIPSA, utilizando-se de revisão bibliográfica. As fichas são 
extremamente úteis, pois reúnem informações relevantes como interpretação, como 
ser usado e suas limitações, podendo auxiliar qualquer profissional interessado. 
 

 

Palavras-Chave: avaliação de serviços de saúde; serviço de farmácia hospitalar; 

indicadores; seleção de medicamentos 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The hospital pharmacy is important not only for the health but also for society, 

therefore developing tools to evaluate Brazilian’s pharmacy services is necessary. 

The Diagnosis of Hospital Pharmacy in Brazil (DFH) project, a Pan American Health 

Organization initiative, was held in 2004 in order to support the formulation of public 

policies in this area and to know the situation of hospital pharmacy in Brazil. Since its 

publication, several studies have been performed having the diagnosis as the basis. 

Therefore, it is necessary to refine the indicators proposed by the DFH in order to 

make them applicable in accordance with Brazilian literature and the current 

legislation. This final project examined and described the indicators for the selection 

of medicines and, from this, has produced indicator’s qualification records in 

accordance with RIPSA model, using literature review. The records are extremely 

useful, because they have relevant information as interpretation, how to be used and 

its limitations, being able to assist any professional who is interested in. 

 

Key-words: evaluation of health services; hospital pharmacy service; indicators; 

selection of medicines 
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1) INTRODUÇÃO 

Os medicamentos são parte importante da atenção à saúde, porque além de 

salvarem vidas, também promovem à saúde, previnem epidemias e doenças. Seu 

acesso é direito humano e fundamental (WANNMACHER, 2010). Constituem a 

intervenção terapêutica mais utilizada no ambiente hospitalar e é a mais custo-

efetiva quando bem empregada. 

 A utilização de medicamentos tornou-se indispensável na contribuição para o 

aumento da qualidade e expectativa de vida da população. Mas também ocorrem 

muitos incidentes com medicamentos, os eventos adversos a medicamentos, são 

causas de muitas mortes e de internações. Os pacientes que sofrem eventos 

adversos em hospitais duplicam seu tempo de internação e aumentam os gastos 

públicos. Por isso é importante ter uma seleção racional de medicamentos para 

garantir uma distribuição segura, reduzindo custos e garantindo apropriada 

qualidade de atendimento (STORPIRTIS et al, 2011). 

Assim, a farmácia hospitalar tem importante papel no contexto assistencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS), porque é responsável por atividades relacionadas 

ao medicamento – instrumento terapêutico com forte impacto na saúde e no custo 

hospitalar (TORRES et al., 2007). A assistência farmacêutica hospitalar é primordial 

para garantir a efetividade e a segurança na utilização de medicamentos, otimizando 

os resultados econômicos e contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes. 

 A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) caracteriza a 

farmácia hospitalar como unidade clínico-assistencial: “unidade clínica, 

administrativa e econômica, dirigida por profissional farmacêutico, ligada 

hierarquicamente, à direção do hospital e integrada funcionalmente com as demais 

unidades de assistência ao paciente” (SBRAFH, 2007). A atuação da farmácia se 

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

a provisão de produtos e serviços. Como unidade clínica, a sua atenção deve estar 
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no paciente e suas necessidades, por isso é importante que os serviços 

desempenhem uma série de atividades de modo organizado (GOMES & REIS, 

2000). 

 Devido à importância da farmácia hospitalar, tanto para a saúde quanto para 

a sociedade, viu-se a necessidade de se desenvolver instrumentos capazes de 

avaliar os serviços de farmácia brasileiros, embora existam publicações 

internacionais destinadas à avaliação de uma maneira geral. Com o objetivo de 

suprir a carência de informações sobre os serviços de farmácia hospitalar, em 1999, 

no I Seminário Sobre Estratégias de Integração e Desenvolvimento da Farmácia 

Hospitalar na América Latina, realizado em Salvador recomendou-se a elaboração 

do Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil (OSÓRIO-DE-CASTRO, 2004). 

 O Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil estudou 250 hospitais com 

mais de 20 leitos. A primeira etapa do projeto foi concluída em 2004 e constituiu uma 

avaliação de estrutura (recursos materiais e humanos) disponível e dos processos 

(serviços e atividades) envolvidos na produção de efeito, naquele momento não 

foram levantados resultados (OSÓRIO-DE-CASTRO, 2004). 

 Foram propostos indicadores para cada componente da Assistência 

Farmacêutica analisado. São eles: gerenciamento, seleção, informação, seguimento 

farmacoterapêutico, logística (programação, aquisição, armazenamento), 

distribuição, farmacotécnica e ensino e pesquisa. Totalizando 62 indicadores, esses 

foram avaliados a partir de um questionário com 224 perguntas (OSÓRIO-DE-

CASTRO,2004). 

A seleção de medicamentos pode ser vista como o eixo do Ciclo da 

Assistência Farmacêutica. As demais atividades do ciclo são desenvolvidas com 

base nos medicamentos selecionados, tanto na atenção ambulatorial quanto na 

hospitalar (MARIN et al.,2003). 
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 A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a seleção de 

medicamentos o primeiro passo para executar uma efetiva política de 

medicamentos. Acompanhada da elaboração de um formulário terapêutico é a 

essência de um eficiente sistema de abastecimento de produtos farmacêuticos. 

Constitui uma das atividades básicas nos hospitais e o seu desenvolvimento deve 

ser prioridade nos serviços de farmácia (OPAS, 1997). 

Neste sentido, em 1998 o Ministério da Saúde iniciou as atividades de 

implementação da Política Nacional de Medicamentos com o propósito de garantir a 

necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, bem como, a promoção 

do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Neste 

contexto, ficou estabelecido que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), formulário que contem informações sobre medicamentos e instrumento 

importante para a orientação da prescrição e dispensação desses produtos, deverá 

ser a base para a seleção de medicamentos em hospitais e também em nível 

ambulatorial (BRASIL, 1998). 

 A seleção de medicamentos, portanto, é um processo contínuo, 

multidisciplinar e participativo que pretende assegurar à população o acesso aos 

fármacos mais necessários a um determinado nível de assistência, assegurando 

eficácia, segurança, qualidade e custos, e impulsionar o uso racional dos mesmos 

(STORPIRTIS et al, 2011).  

De maneira criteriosa e adequada, a seleção de medicamentos proporciona 

vantagens para o desenvolvimento de atividades administrativas e assistenciais da 

instituição pública ou privada. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde 

(1997) essas vantagens são: possibilidade de maior eficiência do ciclo da 

assistência farmacêutica; promover o uso racional de medicamentos e assegurar o 

acesso a fármacos seguros; racionalizar os gastos com saúde; promover mecanismo 

efetivo de aquisição, manutenção de estoque e controle de custos; padronizar 

condutas terapêuticas com base em evidências científicas; facilitar a atualização da 

equipe de saúde em relação ao uso apropriado dos medicamentos; promover o uso 

da denominação comum brasileira (DCB) nas prescrições e em processos 
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administrativos; facilitar o fluxo de informações para prescritores, dispensadores e 

usuários; propiciar condições para o desenvolvimento da Farmacovigilância e 

estimular o desenvolvimento de indústrias locais. 

 O Comitê de Farmácia e Terapêutica (CFT) é um dos requisitos 

indispensáveis para a seleção. De acordo com o Ministério da Saúde, o CFT tem por 

finalidade assessorar o administrador e a equipe de saúde em assuntos referentes a 

medicamentos, selecionando-os e elaborando o Formulário ou Guia 

Farmacoterapêutico (BRASIL, 2001). Seus membros desempenham suas funções 

baseados no perfil epidemiológico, na idade da população atendida pela instituição e 

na disponibilidade de medicamentos no mercado farmacêutico. Por isso a 

composição do CFT deve ser de um grupo multidisciplinar incluindo médicos, 

farmacêuticos e enfermeiros pelo menos (OPAS, 1997). 

 As funções da CFT vão além das atividades de seleção de medicamentos e 

da elaboração do Guia Farmacoterapêutico. Deve atuar de forma permanente em 

diversas atividades como: oferecer avaliação, educação e consultoria aos 

profissionais da instituição sobre todas as questões relacionadas ao uso de 

medicamentos; estabelecer programas e procedimentos sobre custo-efetividade dos 

fármacos, estabelecer programas de educação continuada sobre o uso de fármacos; 

participar na avaliação da qualidade relacionada à distribuição, à administração e ao 

uso de medicamentos entre outros (MARQUES, 2006).  

 É importante definir a periodicidade das reuniões, a qual deverá ser de acordo 

com a necessidade da demanda dos serviços. Mas é recomendado que o tempo 

decorrido entre duas reuniões nunca seja superior a dois meses (ORDOVAS, 2010). 

 Para que o processo de seleção de medicamentos seja considerado completo 

deve ser dividido em duas etapas: a seleção propriamente dita, a qual origina a lista 

de medicamentos que será utilizada para a compra dos medicamentos do hospital e 

a elaboração do formulário terapêutico (OPAS, 1997). 

 O Formulário ou Guia Farmacoterapêutico apresenta-se como um instrumento 

complementar à relação de medicamentos selecionados, disponibiliza informações 
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básicas e fundamentais sobre cada um dos medicamentos, orientando e 

subsidiando os prescritores na definição do tratamento mais adequado para cada 

paciente (OPAS, 1997).  

 Tendo em vista a importância da seleção de medicamentos e a participação 

efetiva do farmacêutico na equipe de saúde, este trabalho pretende elaborar uma 

ficha de qualificação para os indicadores propostos no estudo intitulado Diagnóstico 

da Farmácia Hospitalar no Brasil utilizados para avaliar a seleção de medicamentos.  
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2) JUSTIFICATIVA: 

 Conhecer melhor o que acontece nos serviços de saúde, qual a sua 

participação na dinâmica social e quais os seus efeitos, tanto positivos quanto 

negativos, para os indivíduos e para a sociedade tornou-se fundamental. Devido ao 

fato de nos últimos anos ter ocorrido uma expansão da atenção à saúde, oferta de 

novas tecnologias e desenvolvimento de modelos de assistência. Estratégias de 

avaliação, seja de serviços, políticas ou tecnologia em saúde, se tornaram uma 

ferramenta importante para permitir a racionalização das decisões e das práticas, 

visto que os resultados podem ser úteis para facilitar à tomada de decisão por parte 

dos gestores e subsidiar intervenções necessárias (MESSEDER, 2005). 

Atualmente a indústria farmacêutica disponibiliza novos medicamentos no 

mercado que contribuem para elevação dos custos da assistência à saúde. Os 

constantes avanços da terapia medicamentosa provocam uma série de benefícios e 

de problemas associados ao seu uso. Esses problemas podem estar relacionados 

com a necessidade, aspectos de segurança, ou efetividade do medicamento. A 

ocorrência dessas complicações surge por questões relacionadas ao medicamento 

ou ao usuário, como por exemplo, as reações adversas ou efeitos adversos a 

medicamentos (SILVA, 2010), provocando aumento no tempo de internação do 

paciente e elevando os gastos hospitalares. 

 A maioria desses “novos” medicamentos é resultado de pequenas mudanças  

nas suas estruturas moleculares que não proporcionam, nem representam melhorias 

ou ganhos substanciais sob o ponto de vista terapêutico, são os chamados “me too”. 

Porém, a comercialização de um número maior de medicamentos similares, de 

equivalentes ou alternativas farmacêuticas, associados ao intenso trabalho de 

marketing e disputa de mercado, criam grandes confusões nesse setor e, como 

resultado, estimulam a prescrição e o uso irracional de fármacos (MARIN et al., 

2003). Esses fatos demonstram a importância da realização de uma seleção de 

medicamentos eficiente. 
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 Devido a sua peculiaridade de ser dinâmico e participativo, o processo de 

seleção deve ser avaliado periodicamente (OPAS, 1997), com o objetivo de verificar 

a sua eficiência e o grau de efetividade alcançado, além das correções a serem 

adotadas (MARIN et al., 2003). 

 Para avaliar o processo é recomendado o uso de indicadores, levando-se 

sempre em consideração atributos relevantes tais como, clareza, utilidade, 

mensurabilidade, confiabilidade, validade e importância (TRONCHIN, 2009). 

 Avaliação consiste em atribuir valor a algo, ou seja, manifestar-se em relação 

a alguma coisa, sem compromisso, no entanto, com o fundamento desse juízo ou 

com um método específico. É essencial saber se o que se quer avaliar é um serviço 

na íntegra ou os elementos que o constituem, ou ainda a dimensão da qualidade, a 

qual se configura no âmbito das ideias e permeia tanto o serviço na totalidade 

quanto os seus elementos separadamente (UCHIMURA & BOSI, 2002). 

 A análise e a qualificação dos indicadores utilizados no DFH são importantes 

para deixá-los aplicáveis conforme a legislação vigente na atualidade. Os 

indicadores foram padronizados na ficha proposta pela RIPSA porque a mesma tem 

como propósito promover a disponibilidade adequada e oportuna de dados básicos, 

indicadores e análises sobre condições de saúde e suas tendências, visando 

aperfeiçoar a capacidade de formulação, gestão e avaliação de políticas e ações 

públicas pertinentes. 
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3) OBJETIVOS: 

3.1) Objetivo Geral 

 Elaborar ficha de qualificação dos indicadores propostos no Diagnóstico da 

Farmácia Hospitalar no Brasil para o componente seleção de medicamentos na 

assistência farmacêutica hospitalar. 

3.2) Objetivos Específicos 

1) Analisar os indicadores propostos para a seleção de medicamentos, 

ponderando frente aos dados da literatura e da legislação específica. 

2) Descrever os indicadores segundo o modelo proposto pela Rede 

Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) de acordo com os 

critérios específicos adotados com relação a: conceituação; interpretação; 

usos; limitações; fontes; método de cálculo; categorias sugeridas para 

análise; dados estatísticos e comentários. 
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4) METODOLOGIA: 

Como primeira etapa, foi necessário listar os indicadores propostos pelo DFH, 

a definição e o método de cálculo utilizados no estudo para que pudessem ser 

utilizados na construção das fichas (Quadro 1). 

QUADRO 1: Indicadores do componente Seleção de Medicamentos descritos no 

“Diagnóstico da Farmácia Hospitalar” (Osório-de-Castro, 2004). 

Número 

 
Indicador Definição Método de Cálculo 

30  

Porcentagem de hospitais que 

possuem Comissão de Farmácia e 

Terapêutica funcionando 

regularmente 

Comissão de Farmácia 

e Terapêutica é um 

órgão assessor formado 

por membros da equipe 

de saúde, incluindo, 

obrigatoriamente o 

farmacêutico e serve de 

linha de comunicação 

entre o corpo médico e 

o serviço de farmácia. É 

responsável por 

estabelecer a política de 

medicamentos do 

hospital. Entende-se por 

funcionamento regular 

uma reunião bimestral 

pelo menos. 

Número de hospitais 

que possuem 

formalmente Comissão 

de Farmácia e 

Terapêutica 

funcionando 

regularmente, dividido 

pelo número de 

hospitais visitados 

(x100) 

30a 

Porcentagem de hospitais que 

possuem Comissão de Farmácia e 

Terapêutica 

Comissão de Farmácia 

e Terapêutica é um 

órgão assessor formado 

por membros da equipe 

de saúde, incluindo, 

obrigatoriamente o 

farmacêutico e serve de 

linha de comunicação 

entre o corpo médico e 

o serviço de farmácia. É 

responsável por 

estabelecer a política de 

medicamentos do 

hospital. Entende-se por 

funcionamento regular 

uma reunião bimestral. 

Número de hospitais 

que possuem 

formalmente Comissão 

de Farmácia e 

Terapêutica dividido 

pelo número de 

hospitais visitados 

(x100) 
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31  

Porcentagem de hospitais que 

possuem Relação de 

Medicamentos atualizada 

Relação de 

Medicamentos é a 

seleção de 

medicamentos para 

tratar as enfermidades 

mais frequentes no 

hospital, elaborada pela 

CFT; atualizada, se foi 

elaborada uma versão 

dentro dos últimos 3 

anos. 

Número de hospitais 

que possuem Relação 

de Medicamentos 

dividido pelo número de 

hospitais visitados 

(x100) 

32  
Porcentagem de hospitais em que 

existem protocolos terapêuticos 

Protocolos Terapêuticos 

são normas de uso de 

medicamentos em que 

constam indicação, 

posologia, dose, para 

cada enfermidade. Para 

efeitos deste indicador é 

aceita a existência de 

pelo menos 1 protocolo, 

atualizado nos últimos 2 

anos. 

Número de hospitais 

que dispõe protocolos 

terapêuticos dividido 

pelo número de 

hospitais visitados 

(x100) 

33  

Porcentagem de hospitais em que 

existe formulário ou guia 

farmacoterapêutico 

O Formulário 

Terapêutico é uma 

compilação, 

continuamente revisada, 

de produtos 

farmacoterpêuticos que 

reflete a opinião clínica 

atual da equipe de 

saúde. 

Número de hospitais 

que dispõe de 

formulário 

farmacoterapêutico 

dividido pelo número de 

hospitais visitados 

(x100) 

Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 

 Após elencar os indicadores, foi realizada revisão bibliográfica observando 

todas as publicações disponíveis nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

com data entre os anos 2001 e 2012. 

 Para localização, foram usados descritores de assunto selecionados nos 

Descritores em Ciências da Saúde – Decs (http://decs.bvs.br) que se adequavam ao 

tema da pesquisa. São eles: 

http://decs.bvs.br/
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 Avaliação de Serviços de Saúde / Health Evaluation Services                  

Definição: Atividade que recorre a métodos e técnicas de investigação para 

determinar mais sistemática e objetivamente possível a relevância, efetividade 

e impacto das atividades exercidas no âmbito dos serviços de saúde, tendo 

em vista seus objetivos. 

 Assistência Farmacêutica / Pharmaceutical Services   

Definição: Serviços farmacêuticos totais oferecidos por farmacêuticos 

qualificados. Além da preparação e distribuição de produtos médicos, podem 

incluir serviços de consultoria para agências e instituições que não possuírem 

farmacêutico qualificado. Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento 

com insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este 

conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de 

medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, 

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

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

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.  

 Serviço de Farmácia Hospitalar / Pharmacy Service Hospital 

Definição: Departamento hospitalar responsável pela recepção, 

armazenamento e distribuição de material farmacêutico. 

 Indicadores / Indicators 

Definição: Índices que resumem situações importantes, cujo progresso ao 

longo do tempo é de interesse. São construídos a partir de informações 

disponíveis para tratar de questões específicas formuladas em um contexto 

específico e são o produto de uma seleção e desenvolvimento dentro das 

possibilidades de conjuntos de dados fornecidos pelos sistemas públicos e 

outros. Também permitem a análise dos resultados esperados ou desejáveis 

de uma variante, o estabelecimento de comparações justas e rigorosas 
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entre grupos populacionais e setores, áreas geográficas, a identificação de 

problemas e desigualdades sociais e do estudo de tendências, ou seja, seguir 

suas mudanças ao longo do tempo. 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica / Pharmacy and Terapeutics Committe 

Definição: Grupo consultor composto basicamente por médicos do corpo 

clínico e farmacêuticos que serve de comunicação entre o corpo clínico e a 

farmácia hospitalar. 

 Medicamentos Essenciais / Drugs, Essential 

Definição: Medicamentos considerados essenciais para atingir as 

necessidades de saúde de uma população bem como para controlar custo 

desses medicamentos. 

Após a escolha, os descritores foram aplicados no site de busca da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), com aspas duplas, e busca em todos os índices. Para 

refinar a busca, os descritores foram aplicados sempre em dupla uns com os outros 

(“Assistência Farmacêutica” juntamente com “Serviço de Farmácia Hospitalar” e 

assim sucessivamente em todas as possíveis combinações). Outra estratégia 

utilizada para identificar estudos foi estender a busca às referências bibliográficas 

dos artigos selecionados. Dessa maneira, foram resgatados 4 artigos a mais. 

O Projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil (DFH) foi 

desenvolvido a partir de uma Avaliação Normativa, onde é importante ponderar 

frente aos dados da legislação e da literatura brasileiras. Por esse motivo, o site da 

BVS Brasil foi escolhido para realizar a busca das publicações, já que contém as 

principais bases de dados onde os trabalhos brasileiros são publicados. 

O período escolhido para iniciar as buscas foi 2001, quando fechou-se o 

instrumento de coleta de dados do projeto DFH. 

Os critérios para seleção definidos foram artigos em português, espanhol ou 

inglês que discutiam e/ou avaliavam atividades da farmácia hospitalar direcionada a 
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seleção de medicamentos, considerando o contexto dos hospitais brasileiros. 

Excluíram-se as publicações anteriores ao ano de 2001 e as que foram encontradas 

em mais de uma busca para os descritores. Também foram descartadas referências 

sem resumo ou abstract, comentários de caráter geral, estudos que abordaram 

Assistência Farmacêutica sem foco específico no serviço de farmácia hospitalar.  

A busca e a análise dos textos apoiaram-se no Diagnóstico da Farmácia 

Hospitalar no Brasil, principalmente nos indicadores propostos para avaliar a seleção 

de medicamentos. 

A pesquisa da legislação brasileira sobre Farmácia Hospitalar foi realizada no 

site do Conselho Federal de Farmácia (http://www.cff.org.br/) e no Sistema de 

Legislação da Saúde (http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/). 

A revisão bibliográfica e da legislação brasileira teve a finalidade de selecionar 

publicações que pudessem auxiliar na análise de cada indicador para construção da 

ficha de qualificação e as discussões posteriores. 

A busca por teses e dissertações sobre o tema foram realizadas no banco de 

teses da Capes (http://capesdw.capes.gov.br/) e no banco de teses da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br). No campo “assunto”, 

na Busca Avançada foi utilizado o termo Farmácia Hospitalar.  

    A ficha de qualificação dos indicadores foi construída a partir do modelo 

proposto pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA. A ficha 

deve conter os seguintes itens: conceituação, interpretação, usos, limitações, fontes, 

método de cálculo, categorias sugeridas para análise, dados estatísticos e 

comentários. A RIPSA expõe os conceitos e critérios específicos adotados para 

cada indicador com relação a (http://www.ripsa.org.br):  

 Conceituação: informações que definem o indicador e a forma como ele se 

expressa, se necessário agregando elementos para a compreensão de seu 

conteúdo. 

http://www.cff.org.br/
http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/
http://capesdw.capes.gov.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://www.ripsa.org.br/
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 Interpretação: explicação sucinta do tipo de informação obtida e seu 

significado. 

 Usos: principais finalidades de utilização dos dados, a serem consideradas na 

análise do indicador. 

 Limitações: fatores que restringem a interpretação do indicador, referentes 

tanto ao próprio conceito quanto às fontes utilizadas. 

 Fontes: instituições responsáveis pela produção dos dados utilizados no 

cálculo do indicador e pelos sistemas de informação a que correspondem. 

 Método de cálculo: fórmula utilizada para calcular o indicador, definindo 

precisamente os elementos que a compõem. 

 Categorias sugeridas para análise: níveis de desagregação definidos pela sua 

potencial contribuição para interpretação dos dados e que estão efetivamente 

disponíveis. 

 Dados estatísticos e comentários: tabela resumida e comentada, que ilustra a     

aplicação do indicador em situação real observada. Idealmente, a tabela 

apresenta dados para grandes regiões do Brasil, em anos selecionados 

desde o início da série histórica. 

A criação de indicadores deve ser realizada levando-se sempre em 

consideração alguns critérios. Além daqueles propostos pela RIPSA, o objetivo do 

presente estudo, também é importante citar os 4 critérios considerados básicos pela 

OMS: validade, objetividade, sensibilidade e especificidade. Um indicador precisa ter 

clareza, ou seja, capacidade de ser facilmente compreendido. 

Os critérios e conceitos apresentados orientaram a construção das fichas de 

qualificação dos indicadores.  
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5) Resultados e discussão: 

5.1)Revisão Bibliográfica 

A busca bibliográfica resultou na seleção de 11 artigos condizentes com os 

critérios de inclusão e exclusão enunciados no método. O quadro 2 apresenta o 

número de estudos encontrados e selecionados na BVS de acordo com os termos 

utilizados. 

QUADRO 2:  Artigos selecionados a partir da busca na BVS 

Descritores Artigos Encontrados Artigos Selecionados 

Avaliação de serviços 

de saúde 

Assistência 

Farmacêutica 
45 1 

Avaliação de serviços 

de saúde 

Serviço de Farmácia 

Hospitalar 
3 1 

Avaliação de serviços 

de saúde 
Indicadores 77 2 

Avaliação de serviços 

de saúde 
CFT 0 0 

Avaliação de serviços 

de saúde 

Medicamentos 

essenciais 
1 0 

Assistência 

Farmacêutica 

Serviço de Farmácia 

Hospitalar 
147 1 

Assistência 

Farmacêutica 

 

Indicadores 

 

73 

 

1 

Assistência 

Farmacêutica 
CFT 0 0 

Assistência 

Farmacêutica 

Medicamentos 

essenciais 
103 2 

Serviço de Farmácia 

Hospitalar 
Indicadores 56 2 

Serviço de Farmácia 

Hospitalar 
CFT 0 0 

Serviço de Farmácia 

Hospitalar 

Medicamentos 

essenciais 
13 0 
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Indicadores CFT 0 0 

CFT 
Medicamentos 

essenciais 
2 1 

TOTAL 520 11 

 

 Muitos artigos foram encontrados na busca no site da BVS, mas poucos 

relacionados à seleção de medicamentos. A maioria dos artigos selecionados 

versam sobre a importância da seleção para o uso racional de medicamentos 

(URM), como, Mota, D,M et al., 2008 que analisa o URM sob o ponto de vista 

econômico.  Apenas 1 estudo detalha o processo de seleção de medicamentos em 

um hospital (TORRES et al.,2010). Em seu trabalho, ZUCCHI,2006, realizou uma 

comparação das CFT brasileiras com as de outros países. Os estudos que discutem  

a assistência farmacêutica hospitalar em todos os seus níveis também foram 

selecionados para confrontar com os mais específicos. 

A pesquisa por legislações brasileiras que tratem de farmácia hospitalar e/ou 

seleção de medicamentos foi realizada no site do Conselho Federal de Farmácia 

(http://www.cff.org.br/) e no Sistema de Legislação da Saúde 

(http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/). Foram selecionadas 8 legislações, as quais 

estão descritas no Quadro 3 de acordo com a fonte de busca. 

QUADRO 3: Legislações referentes a Farmácia Hospitalar e Seleção de 

Medicamentos 

Saúde Legis CFF 

Portaria 3916, 3º de outubro de 1998. Resolução 300, 30 de janeiro de 1997. 

Portaria 131, 31 de janeiro de 2001. Resolução 449, 24 de outubro de 2006. 

Resolução 338, 6 de maio de 2004. Resolução 492, 26 de novembro de 2008. 

Portaria 4283, 30/12/2010. Resolução 549, 25 de agosto de 2011. 

 

http://www.cff.org.br/
http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/
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Não há um número muito grande de legislações referentes à farmácia 

hospitalar principalmente com relação à seleção de medicamentos. A maioria das 

publicações diz respeito a atribuições sanitárias, as quais tem importância na 

regulamentação principalmente de farmácias e drogarias. 

 A pesquisa por teses e dissertações resultou em 12 publicações na BDT e 

em 283 no portal da Capes, destas apenas 5 foram selecionadas por estarem 

incluídas nos critérios estabelecidos. 

A maioria das teses encontradas diz respeito à avaliação e/ou análise da 

farmácia hospitalar de maneira geral, englobando todos os serviços realizados. 

Apenas uma analisou o componente seleção de medicamentos, bem como o 

envolvimento do farmacêutico. A autora utiliza questionários e indicadores para 

avaliar o eixo prioritário para as demais atividades que envolvem o Ciclo da 

Assistência Farmacêutica em hospitais de Santa Catarina, o resultado deste estudo 

revelou que, nos hospitais analisados a seleção de medicamentos não é realizada 

de forma sistemática. (MANFREDI, 2005). 

Um dado interessante é que todas as teses selecionadas tem como 

embasamento o DFH. No estudo realizado por Manfredi, 2005 adotou-se o modelo 

lógico para a criação de indicadores utilizados no Diagnóstico.  

Já a dissertação de mestrado intitulada “Avaliação de estrutura e processo de 

serviços de farmácia hospitalar segundo nível de complexidade do hospital” 

(MESSEDER, 2005), objetivou desenvolver uma metodologia que determinasse a 

tipologia dos serviços de farmácia hospitalar de acordo com o desempenho de 

atividades desenvolvidas pelos mesmos, considerando os níveis de complexidade 

hospitalar, o que não foi avaliado no DFH impossibilitando uma hierarquização dos 

serviços.  

O trabalho de Torres, 2006 desenvolveu indicadores de resultado para os 

componentes da farmácia hospitalar brasileira também com base no modelo lógico 

construído para o estudo.  
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O estudo de Silva, 2010 teve como objetivo elaborar um diagnóstico das 

farmácias hospitalares dos hospitais do Rio de Janeiro. Para entrevistar os 

profissionais que trabalham nas farmácias hospitalares, assim como os diretores das 

unidades, foi utilizado um questionário estruturado, adaptado do instrumento 

utilizado pelo DFH. 

Já a dissertação de mestrado intitulada “Avaliação de farmácias hospitalares 

brasileiras utilizando análise de correspondência múltipla” (NASCIMENTO, 2011) 

selecionou os 69 variáveis avaliadas no estudo a partir do banco de dados do DFH.   

 

5.2) Análise dos Indicadores 

 Os indicadores integram um rol de importantes ferramentas, destinadas a 

avaliar e monitorar a qualidade de um serviço, visando o acesso à eficiência, 

eficácia, confiabilidade e completude dos processos de trabalho, constituindo-se em 

uma prática importante para avalição dos serviços de saúde. A utilização de 

indicadores propicia a identificação de problemas, subsidia ações e decisões 

efetivas, monitorando o seu desenvolvimento. (TRONCHIN et al, 2009). 

 Para a elaboração da Ficha de Qualificação dos indicadores foi utilizado, 

quando possível, as informações fornecias pelo DFH. 

 É importante definir com sabedoria os critérios que serão utilizados, porque 

um número grande desses requisitos pode causar a perda do norte da avaliação 

pretendida. Mas um número restrito pode não refletir todos os aspectos relevantes a 

serem considerados.  

  

5.2.1) Indicadores 30  / 30a : Porcentagem de hospitais que possuem Comissão 

de Farmácia e Terapêutica funcionando regularmente / Porcentagem de 

hospitais que possuem Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 Esses dois indicadores foram analisados conjuntamente porque avaliam o 

mesmo assunto: a existência da CFT nos hospitais. O primeiro verifica a atuação da 

Comissão e a segunda apenas a presença dela. 

 Tendo-se em vista que a seleção de medicamentos envolve aspectos 

interdisciplinares e diferentes saberes, a sua implementação deve ser 
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descentralizada e participativa, porém, com uma coordenação única. Para tanto, 

recomenda-se a constituição e legitimação – através de Portaria ou medida 

equivalente – de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), com caráter 

multidisciplinar, contemplando profissionais das áreas de farmácia, medicina, 

enfermagem e outros. É importante destacar que a sua composição deve levar em 

consideração a complexidade dos serviços a serem cobertos, assim como o seu 

caráter funcional. Nesse sentido, uma vez garantida a multidisciplinaridade, a CFT 

deve ser o mais reduzida possível no que se refere ao número de integrantes 

permanentes, possuindo membros eventuais para participarem em situações 

específicas e mais complexas. A CFT deverá ser a responsável pela condução 

técnica, política e administrativa de todo o processo, tendo a sua composição, as 

atribuições e as responsabilidades bem definidas (MARIN, 2003). 

 A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) publicou, em 2009, 

o Guia de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, onde dedica 

um capítulo à seleção de medicamentos e afirma que a CFT é um instrumento para 

promover o uso racional e contribuir para tratar os problemas dos componentes do 

Ciclo da Assistência Farmacêutica (SBRAFH, 2009). 

 Apesar de sua importância, a CFT nem sempre é atuante nos hospitais 

brasileiros. No DFH observou-se que apenas 29 dos 250 hospitais visitados 

possuíam CFT, mas quando questionados se a mesma funcionava regularmente 

esse número reduziu para 9 hospitais. O mesmo resultado foi relatado na 

dissertação de mestrado intitulada “Análise da Seleção de Medicamentos nos 

Hospitais de Santa Catarina” (MANFREDI, 2005), 13 hospitais foram visitados, 

destes 31% declararam possuir CFT, entretanto apenas 8% funcionavam 

regularmente.  

 Messeder, 2005 em seu estudo apontou a redundância ou inconsistência do 

indicador 30a ,tanto que o retirou da análise do seu trabalho e ele não foi mais 

utilizado desde então. 

A regulamentação brasileira a respeito da incorporação da CFT nos serviços 

de saúde, tanto públicos quanto privados, apresenta algumas características 

distintas das observadas em outros países. No Brasil embora haja a recomendação, 
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não existe a obrigatoriedade da existência da CFT em serviços de saúde (ZUCCHI, 

2006). Como é o caso da Portaria nº 4283 de 30 de dezembro de 2010 que aprova 

diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações 

de serviço de farmácia no âmbito hospitalar e diz que o farmacêutico deve ter 

atuação efetiva na CFT. Já a Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, a qual institui 

normas para licitações e contratações, em seu artigo 15, inciso I diz que as compras 

devem seguir o princípio da padronização. Isso mostra a importância da CFT porque 

é a responsável por selecionar os medicamentos que serão padronizados no 

hospital. 

A Resolução 449, do Conselho Federal de Farmácia, de 24 de outubro de 

2006, definiu as atribuições do farmacêutico na CFT considerando a usa importância 

para o uso racional de medicamentos no hospital e também a necessidade de 

trabalho em equipe multiprofissional.  

 A Resolução 549, do Conselho Federal de Farmácia, de 25 de agosto de 

2011, dispõe que a CFT atua na exclusão ou inclusão de produtos médicos, no 

processo de seleção e padronização.  

 Os trabalhos e legislações encontradas auxiliaram na elaboração da ficha do 

indicador, apêndice 8.1. Em que foi possível descrever os usos, limitações, 

categorias sugeridas para análise e expor dados estatísticos, os quais elucidam de 

maneira clara a realidade das CFT nos hospitais brasileiros. 

 O Quadro 4 apresenta as perguntas que foram utilizadas no DFH para avaliar 

a presença da CFT, permitindo-se observar em quais hospitais ela realmente atua. 

QUADRO 4: Perguntas e respostas referentes a atuação da CFT nos hospitais 

Perguntas Respostas 

P100. Existe no hospital Comissão de Farmácia e 

Terapêutica? 

( )Sim      ( )Não 

P101. O farmacêutico participa como membro efetivo da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica? 

( )Sim      ( )Não 

P102. Quando ocorreu a última reunião? (confirmar a 

data no livro de atas) 

( )Sim       ( )Não 

Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia hospitalar no 
Brasil. R 
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io de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 

No questionário formulado para avaliar os serviços de farmácia brasileiros, 

apenas 3 avaliam a CFT. Essas conseguem de modo direto dizer quantos hospitais 

possuem CFT, mas não tem como saber se a CFT funciona regularmente. Porque a 

pergunta 102 questiona apenas quando foi a última reunião. A periodicidade 

sugerida para as reuniões é bimestral (ORDOVAS, 2010), a mesma utilizada no DFH 

para considerar que a CFT funciona regularmente. 

5.2.2) Indicador 31 : Porcentagem de hospitais que possuem Relação de 

Medicamentos atualizada 

 Esse indicador tem a intenção de avaliar quantos hospitais apresentam uma 

relação que compila os medicamentos selecionados pela CFT e objetiva tratar as 

enfermidades mais frequentes do hospital. 

 A Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria nº 3916, 

apresenta como uma de suas diretrizes a adoção da RENAME, com o objetivo de 

assegurar o acesso da população a medicamentos eficazes e de qualidade, ao 

menor custo possível e como uma de suas prioridades a revisão periódica desta 

Relação (BRASIL, 1998). 

 A OMS publica desde a década de 70 a sua lista de medicamentos essenciais 

e tem influenciado a elaboração de listas nacionais de medicamentos como diretriz 

fundamental das políticas de saúde (OPAS, 2001). 

 A Relação de Medicamentos no hospital é uma publicação que contem a lista 

atualizada dos medicamentos selecionados para uso na instituição. Deve ser 

concisa, completa e de fácil consulta, e a revisão deve ser realizada periodicamente, 

o DFH considerou a relação atualizada, se foi elaborada uma nova versão dentro 

dos últimos 3 anos (DFH, 2004). 

No ambiente hospitalar a RENAME e a lista da OMS, podem ser utilizadas 

como referência, com as adaptações necessárias à realidade de cada instituição, de 

acordo com suas características locais, perfil epidemiológico da população e da 

disponibilidade dos medicamentos no mercado (BRASIL, 2002). 
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 A relação de medicamentos fornece informações para sua prescrição, sempre 

com base em critérios científicos rigorosos, favorecendo assim, o uso racional de 

medicamentos por profissionais e usuários (STORPIRTIS, 2011).  

 Na revisão bibliográfica não foram encontrados muitos trabalhos que falavam 

sobre a relação de medicamentos nos hospitais, a maioria relata a importância da 

Relação Nacional de Medicamentos (RENAME). 

 De acordo com SILVA (2010), o processo de seleção de medicamentos deve 

garantir a racionalidade dos medicamentos padronizados pela instituição, 

implantando políticas de utilização que garantam uma terapia segura ao paciente, 

assegurando-se a disponibilidade de fármacos de qualidade, pelo menor custo 

possível, desde que mantida a efetividade clínica. Para tal, recomenda-se a 

preparação de uma lista de medicamentos padronizados, através da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica, que deverá dentre outros critérios considerar o perfil 

epidemiológico e farmacoterapêutico da instituição, a infraestrutura para o 

tratamento, o treinamento e a experiência da equipe de saúde. 

 Não há uma legislação sobre relação de medicamentos, tanto a Resolução 

449/06 quanto a Portaria 4283/10 relatam a importância da seleção de 

medicamentos e também a atuação do farmacêutico na CFT. A portaria sugere que 

os hospitais adotem a RENAME para realizar a seleção de medicamentos da 

instituição, permitindo o adequado desempenho das atividades da farmácia 

hospitalar. 

 A ficha de qualificação do indicador, apêndice 8.3, mostra que uma das 

limitações no uso do indicador é a impossibilidade de avaliar se a CFT utilizou a 

RENAME como referência para elaborar a relação de medicamentos do hospital.  

O Quando 5 apresenta as perguntas do questionário do DFH realizadas aos 

farmacêuticos dos hospitais para avaliar a presença de uma relação de 

medicamentos. 

 

QUADRO 5: Perguntas e respostas referentes a relação de medicamentos 

Perguntas Respostas 

P103. A farmácia possuiu relação de medicamentos ( )Sim      ( )Não 
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selecionados? 

P104. Costuma-se realizar a atualização desta 

relação? 

( )Sim      ( )Não 

 

 

 

P105. Qual a periodicidade para a atualização desta 

relação? 

( )Semestral 

( )Anual 

( )Bienal 

( )Quinquenal 

( ) Outra Qual?_____ 

( )NSI 

P106. Qual a data da última atualização?  

Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 

O DFH observou que apenas 68 hospitais possuem relação de medicamentos 

atualizada. Isso mostra a necessidade de políticas que incentivem os hospitais 

formularem listas próprias de padronização salientando a importância para o uso 

racional de medicamentos. 

 

5.2.3) Indicador 32 : Porcentagem de hospitais em que existem protocolos 

terapêuticos 

 Protocolos Terapêuticos constituem-se em posicionamentos ou 

recomendações sistematicamente desenvolvidos para orientar médicos, 

profissionais da saúde e pacientes acerca de cuidados de saúde apropriados em 

circunstâncias clínicas específicas (BRASIL, 2004). 

 Eles contemplam indicações e contraindicações, bem como benefícios 

esperados e riscos do uso de tecnologias em saúde (procedimentos, testes 

diagnósticos, medicamentos, etc) para grupos de pacientes definidos. Podem ser 

utilizados com os propósitos de garantia de qualidade e subsídio para a definição de 

políticas medicamentos e de reembolso ou cobertura (BRASIL, 2004). 

 A literatura médica está cheia de artigos demonstrando que a variabilidade da 

prescrição médica provoca grande impacto na qualidade da atenção prestada às 

comunidades e nos crescentes custos da atenção, podendo representar risco aos 
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usuários. Assim, os Protocolos Terapêuticos podem subsidiar a determinação de 

prioridades para a melhoria e padronização de cuidados específicos, bem como 

determinar a necessidade de estudos específicos relativos à efetividade de 

intervenções (BONAFONT, 2002). 

 A construção de protocolos terapêuticos tem como objetivos (OMS, 2000): 

 Limitar as variações da prática clínica que podem afetar a qualidade dos 

serviços; 

 Limitar as variações da prática clínica que podem afetar a qualidade dos 

serviços; 

 Conduzir os serviços médicos e farmacêuticos à decisões científicas , 

contribuindo para o desenvolvimento da cultura da evidência; 

 Facilitar aos profissionais o acesso às melhores práticas embasadas em 

evidências científicas. 

Os protocolos podem promover impacto em todo o ciclo da assistência 

farmacêutica, desde a seleção dos medicamentos até os momentos de dispensação 

e de uso. O desenvolvimento de Protocolos Terapêuticos representa uma atividade 

complementar a seleção de medicamentos que visa aumentar os ganhos 

pretendidos com a utilização da Relação de Medicamentos e do Formulário 

Terapêutico (MARÍN, 2003). 

Para elaborar protocolos terapêuticos é recomendável contar com um comitê 

multidisciplinar, que dará prioridade às enfermidades que mereçam ter protocolos, e 

considerará, em sua escolha, a complexidade, o caráter endêmico e o difícil manejo 

destas moléstias (MOSEGUI, 2002). 

 Quando bem elaborados, os Protocolos Terapêuticos trazem vantagens para 

todos envolvidos nos cuidados em saúde. Já que promovem práticas médicas 

eficazes, seguras e homogêneas, melhoram a qualidade da decisão clínica, servem 

como referência para programas de qualidade em saúde e auxiliam na otimização 

de recursos. Entretanto, atualmente ocorre uma explosão de criação de protocolos 

terapêuticos, podendo muitas vezes significar problemas. Estas ferramentas que 

deveriam servir como padrão para a prescrição, acabam perdendo sua função, 
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quando centenas de diretrizes, formuladas por organizações distintas, nem todas 

com a mesma finalidade, estão disponíveis (BRASIL, 2004). 

 Uma vez desenvolvido o Protocolo Terapêutico, a divulgação ativa do 

documento em ambiente hospitalar é essencial para a sua implantação e esta fase é 

considerada a mais difícil, já que a existência de protocolos não assegura o seu uso 

na prática diária dos profissionais da saúde (BONAFONT, 2002). 

 No DFH, para efeitos desse indicador foi a aceita a existência de pelo menos 

1 protocolo atualizado nos últimos 2 anos. Talvez essa não seja a periodicidade de 

atualização adequada, porque os protocolos devem ser revisados sempre que 

surgirem novas provas convincentes que alteram a eficácia das recomendações, ou 

seja, é necessária uma revisão periódica (MANFREDI, 2005). 

 A ficha de qualificação do indicador, apêndice 8.4, elenca como uma das 

limitações do uso do indicador o fato de não permitir avaliar se o Protocolo 

Terapêutico é atualizado. Porque o nome do indicador não remete à atualização, 

talvez fosse necessário alterá-lo. 

No quadro 6 estão descritas as perguntas realizadas nos hospitais visitados 

para avaliar a existência de protocolos terapêuticos nas instituições. 

 

QUADRO 6: Perguntas e respostas referentes aos protocolos terapêuticos 

Perguntas Respostas 

P107. Existem neste hospital protocolos escritos para o uso 

de medicamentos específicos? 

( )Sim      ( )Não 

P108. Existe uma periodicidade para a atualização destes 

protocolos? 

( )Sim      ( )Não 

 

 

 

P109. Qual a periodicidade para a atualização destes 

protocolos? 

( )Semestral 

( )Anual 

( )Bienal 

( )Quinquenal 

( )Outra Qual?______ 

( )NSI 

P110. Qual a data da última atualização?  
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Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 

 O resultado obtido pelo DFH para esse indicador não foi satisfatório, apenas 5 

dos 250 hospitais visitados possuíam protocolos terapêuticos. Isso mostra que a 

implantação de protocolos para o uso de medicamentos não é uma prática comum 

no Brasil diferente do que ocorre em outros países, como por exemplo, no Reino 

Unido, onde a preocupação com a efetividade das práticas médicas levou à 

disseminação de diretrizes clínicas nacionais, o que facilita e melhora a atuação de 

médicos (GOMES & REIS, 2000). 

 

5.2.4) Indicador 33 : Porcentagem de hospitais em que existe formulário ou 

guia farmacoterapêutico 

 Conforme diretrizes da OMS, a elaboração do formulário terapêutico é 

considerada um dos passos para a efetiva implementação de uma política de 

medicamentos. Atualmente, as informações que subsidiam a farmacoterapia são 

numerosas e a utilização pelos prescritores ao definirem o tratamento mais 

adequado para o paciente é imprescindível. Porém, as informações existentes são, 

na maioria das vezes, muito complexas e estão em constante processo de 

mudanças e atualização, o que ocasiona dificuldades na atuação do médico e outros 

profissionais da saúde que prescrevem medicamentos (ORDOVÁS, 2002). 

 Nesse contexto, o formulário terapêutico apresenta-se como um instrumento 

complementar a relação de medicamentos selecionados, disponibilizando as 

informações básicas e fundamentais sobre cada um dos medicamentos 

padronizados, orientando e subsidiando os prescritores através de uma visão crítica 

do tratamento mais adequado para o paciente (MARÍN, 2003). 

 O formulário ou guia farmacoterapêutico é geralmente elaborado pelo serviço 

de farmácia dos hospitais, a partir de um processo multidisciplinar de seleção de 

medicamentos. 

 A utilização do formulário terapêutico pelos profissionais prescritores das 

instituições de saúde deve ser incentivada constantemente e para tornar mais fácil o 

manuseio e a consulta às informações disponíveis, a estrutura, formato, tamanho e 
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texto devem ser adequados às necessidades específicas de cada hospital. Além 

disso, o formulário deve estar disponível em quantidades suficientes que assegure a 

sua ampla distribuição (WHO, 1997). 

 O quadro 7 apresenta as informações recomendadas pela OMS como 

conteúdo mínimo do Formulário Terapêutico. 

QUADRO 7: Conteúdo mínimo do Guia ou Formulário Terapêutico 

- Título, nome do hospital, ano de publicação, comissão ou serviço responsável pela 

edição; 

- Índice; 

- Informações sobre normas e procedimentos dos hospital: 

a) normas de prescrição 

b) normas de funcionamento da CFT 

c) normas para utilização do formulário terapêutico 

d) normas para utilização de medicamentos em pesquisa clínica 

- Descrição de cada especificidade farmacêutica; 

- Informação científica de todos os medicamentos incluindo: 

a) grupo farmacológico ao qual pertence o medicamento 

b) nome genérico 

c) forma farmacêutica 

d) via de administração 

e) dose usuais (máximas e pediátricas) 

f) indicações 

g) duração do tratamento 

h) contraindicações 

i) precauções 

j) efeitos adversos 

k) informações ao paciente (opcional) 

- Bibliografia utilizada; 

- Procedimento de atualização do formulário; 

- Índices de nomes comerciais (opcional). 

Fonte: AGUILAR, N.G.; BITTNER, R.D. Guía para el Desarollo de Servicios 
Farmacéuticos Hospitalarios: selección y formulario de medicamentos. OPAS/OMS, 

1997 
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 Nesse contexto é importante ressaltar que o Formulário Terapêutico deve 

apresentar um conteúdo atualizado e respaldado cientificamente. Sua elaboração 

apoia-se fundamentalmente em evidência científica, incorporando, em determinados 

casos, a opinião de especialistas. Também é necessário realizar extensa revisão 

das evidências disponíveis, oriundas de prolongados estudos farmacológicos, 

isentos e metodologicamente corretos, desenvolvidos para avaliar desfechos de real 

interesse e capazes de gerar recomendação de conduta terapêutica (MANFREDI, 

2005).  

 O DFH não considerou nenhuma periodicidade para atualização do 

Formulário Terapêutico, mas Aguilar, 1997 em seu guia diz que pelo menos a cada 2 

anos o formulário deve ser revisado. 

 A Comissão de Farmácia e Terapêutica tem papel fundamental no incentivo à 

utilização do Formulário Terapêutico pela equipe de saúde, devendo promover 

atividades educativas dirigidas principalmente ao médico visando informá-lo sobre 

os critérios de seleção utilizados e as vantagens terapêuticas e econômicas que o 

elenco de medicamentos padronizados possui quando comparado com outras 

alternativas terapêuticas (WHO, 2004). 

 À luz das legislações brasileiras, a Resolução 449 de 2010 define como 

atuação do farmacêutico na CFT a elaboração do guia farmacoterapêutico. A 

Política Nacional de Medicamentos, de uma maneira mais ampla apresenta como 

uma das prioridades a elaboração e divulgação do Formulário Terapêutico Nacional, 

ressaltando a importância para a orientação da prescrição e dispensação dos 

medicamentos.  

 No Quadro 8 encontra-se a pergunta do questionário do DFH, a qual buscou 

avaliar a existência de formulário ou guia terapêutico. 

QUADRO 8: Pergunta e resposta referente a formulário ou guia terapêutico 

Pergunta Resposta 

P111. Existe, para a equipe de saúde deste hospital 

documento com informações atualizadas sobre os 

produtos farmacêuticos (formulário ou guia terapêutico) 

elaborado pela farmácia hospitalar ou pela Comissão de 

 

( )Sim      ( )Não 
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Farmácia e Terapêutica? 

Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 

 O questionário não contemplou uma pergunta sobre a atualização do 

formulário ou guia farmacoterapêutico. O fato de não permitir avaliar a periodicidade 

de revisão do formulário foi elencada como uma das limitações do uso do indicador. 

A qual está descrita juntamente com os usos, dados estatísticos na ficha de 

qualificação do indicador, apêndice 8.5. 

O DFH observou que em apenas 14 hospitais existia formulário ou guia 

terapêutico. O resultado do último indicador não foi muito diferente dos demais, 

ficando evidente a necessidade de políticas que incentivem a implantação de 

ferramentas que melhorem o custo-efetividade da seleção de medicamentos e 

também promovam o uso racional de medicamentos. 
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6) CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Foi possível realizar a proposta do estudo, elaboração das fichas de qualificação 

dos indicadores. Mas é necessária uma análise mais detalhada porque, a partir da 

revisão bibliográfica, se observou deficiências quanto às informações que o 

indicador pode oferecer.  

A partir da revisão bibliográfica foi possível observar que são escassos os 

trabalhos que versam sobre atividades estruturais da farmácia hospitalar, como a 

seleção de medicamentos. Mas, mesmo assim, permitiu analisar e descrever os 

indicadores definidos no DFH para o componente seleção de medicamentos, e 

elaborar suas fichas de qualificação. As fichas podem ser um excelente instrumento 

para auxiliar no uso dos indicadores, pois contemplam informações relevantes como 

conceituação, usos, limitações. 

Muitas limitações foram descritas nas fichas, o que dificulta o uso do indicador 

em alguns casos. E os indicadores têm a função de monitorar a qualidade de um 

serviço, visando o acesso à eficiência, eficácia, confiabilidade e completude dos 

processos de trabalho. 

Um ponto importante que pôde ser observado no estudo relacionado às 

Comissões de Farmácia e Terapêutica foi o fato delas estarem aquém das diretrizes 

internacionais. No Brasil ainda faltam estudos sobre a existência, a estrutura, a 

metodologia de trabalho e a avaliação da qualidade das CFT.  

É necessário que haja uma política que defina a criação de CFT nos hospitais, 

devido aos efeitos benéficos em monitorar e promover a qualidade no uso de 

medicamentos e conter os gastos do hospital e em outros serviços de saúde. Além 

de possibilitar que os pacientes recebam o melhor e mais custo-efetivo tratamento 

através do acesso ao medicamento e do uso adequado. 

Como os indicadores identificam ou dirigem a atenção para assuntos específicos, 

é útil que sejam revistos. Até porque os do DFH foram propostos em 2002 e em dez 

anos novos estudos relacionados a indicadores para avaliar serviços de saúde e à 

seleção de medicamentos foram executados. 



41 

 

 

 

Para uma monografia de conclusão de residência não há tempo hábil para 

construir novos indicadores, ou alterar os que foram avaliados nesse estudo, pois 

antes da implantação, é imprescindível a efetivação do processo de validação dos 

indicadores.  
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8) APÊNDICES: 

 

8.1) Ficha do indicador 30  – Porcentagem de hospitais que possuem Comissão de 

Farmácia e Terapêutica funcionando regularmente 

 

Conceituação: 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica é a instância multiprofissional, consultiva, 

deliberativa e educativa instituída oficialmente dentro dos hospitais e outros 

serviços de saúde, responsável pela avaliação do uso clínico dos medicamentos, 

desenvolvendo políticas para gerenciar o uso, a administração e o sistema de 

seleção. Entende-se por funcionamento regular uma reunião bimestral pelo 

menos. 

 

Interpretação: 

 Indica a porcentagem de hospitais que possuem CFT instituída e funcionando 

regularmente.  

 

Usos: 

 Permite constatar que existe CFT atuante e o número de reuniões da CFT no 

último ano, a partir da confirmação das datas no livro de atas; 

 Demonstra o grau de interesse na política de uso racional de medicamentos do 

hospital e o compromisso dos seus membros e da instituição; 

 Contribuir para o planejamento e avaliação da qualidade das CFT dos hospitais 

brasileiros. Subsidiar processos de implementação da CFT e gestão para 

melhorar o número de comissões nos hospitais. 

 

Limitações: 

 Não permite mensurar os efetivos ganhos terapêuticos e econômicos coma a 

atuação da CFT. 
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Fonte: 

 Hospitais brasileiros  

 

Método de Cálculo: 

 Número de hospitais que possuem formalmente a CFT funcionando 

regularmente, dividido pelo número de hospitais visitados (x100). 

 

Categorias sugeridas para análise: 

 Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e municípios 

 Tipo de Estabelecimentos: hospitais filantrópicos, públicos, beneficentes e 

privados. 

 

Dados estatísticos: 

Porcentagem de hospitais que possuem Comissão de Farmácia e Terapêutica 

funcionando regularmente 

Brasil (DFH) 9/250 

Estado de Santa Catarina 1/13 

Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, 2004; Manfredi, M.A.B, 2005. 

. 

Referências bibliográficas utilizadas para construção das fichas:  

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução nº 449, de 24 de outubro de 

2006. Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico na Comissão de Farmácia e 

Terapêutica. 

MANFREDI, M. A. B. Análise da Seleção de Medicamentos em Hospitais no Estado 

de Santa Catarina. Santa Catarina, 2005. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – 

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 

2005. 

MARIN, N et al. Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Rio de Janeiro: 
OPAS/OMS, 2003. 

MARQUES, D. C. e  ZUCCHI P. Comissões Farmacoterapêuticas no Brasil: aquém 
das diretrizes internacionais. Rev Panam Salud Public, 1996. 
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OSÓRIO-DE-CASTRO, C; CASTILHO SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 
 
RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Disponível em: 
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8.2) Ficha do Indicador 30a : Porcentagem de hospitais que possuem Comissão de 

Farmácia e Terapêutica 

 

Conceituação: 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica é a instância multiprofissional, consultiva, 

deliberativa e educativa instituída oficialmente dentro dos hospitais e outros 

serviços de saúde, responsável pela avaliação do uso clínico dos medicamentos, 

desenvolvendo políticas para gerenciar o uso, a administração e o sistema de 

seleção. 

 

Interpretação: 

 Indica a porcentagem de hospitais que possuem CFT. 

 

Usos: 

 Constatar o número de hospitais que possuem CFT. 

 Identificar a necessidade de criação de CFT no hospital. 

 

Limitações: 

 Apesar de haver recomendação, no Brasil não existe uma legislação que obrigue 

a existência de CFT em serviços de saúde. 

 Falhas na interpretação de indicador porque se uma CFT não funciona 

regularmente não é necessário medi-la, já que sua atuação não contribuirá para 

o uso racional de medicamentos. 

 

Fonte: 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de Cálculo: 

 Número de hospitais que possuem formalmente a CFT, dividido pelo número de 

hospitais visitados (x100). 
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Categorias sugeridas para análise: 

 Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e municípios 

 Tipo de Estabelecimentos: hospitais filantrópicos, públicos, beneficentes e 

privados. 

 

Dados estatísticos e comentários: 

Porcentagem de hospitais que possuem Comissão de 
Farmácia e Terapêutica 

11,6% 
29/250 

Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 

 

Referências bibliográficas utilizadas para construção das fichas:  

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução nº 449, de 24 de outubro de 

2006. Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico na Comissão de Farmácia e 

Terapêutica. 

MANFREDI, M. A. B. Análise da Seleção de Medicamentos em Hospitais no Estado 

de Santa Catarina. Santa Catarina, 2005. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – 

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 

2005. 

MARIN, N et al. Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Rio de Janeiro: 
OPAS/OMS, 2003. 

MARQUES, D. C. e  ZUCCHI P. Comissões Farmacoterapêuticas no Brasil: aquém 
das diretrizes internacionais. Rev Panam Salud Public, 1996. 
 

OSÓRIO-DE-CASTRO, C; CASTILHO SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 
 
RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Disponível em: 
http://www.ripsa.org.br/php/index.php 
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8. 3) Ficha do indicador 31 : Porcentagem de hospitais que possuem Relação de 

Medicamentos atualizada 

 

Conceituação:  

 A Relação de Medicamentos, elaborada pela CFT, contém a lista atualizada de 

medicamentos selecionados para uso no hospital com o objetivo de tratar as 

enfermidades mais frequentes na instituição. Deve ser concisa, completa, de fácil 

consulta e a revisão realizada periodicamente. É considerada atualizada se foi 

elaborada uma nova versão dentro dos últimos 3 anos. 

 

Interpretação: 

 Indica a porcentagem de hospitais que possuem relação de medicamentos 

atualizada. 

 

Usos: 

 Avaliar o nível de preocupação dos hospitais com a racionalidade da seleção dos 

medicamentos utilizados e a consequência na prescrição 

 Avaliar se a relação é atualizada porque permite garantir o uso racional de 

medicamentos e os custos sociais e institucionais. 

 

Limitação: 

 O indicador não permite avaliar se a CFT utilizou a RENAME ou REMUME como 

referência para elaborar a Relação de Medicamentos do hospital. 

 

Fonte: 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de Cálculo: 

 Número de hospitais que possuem Relação de Medicamentos divididos pelo 

número de hospitais visitados (x100). 
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Categorias sugeridas para análise: 

 Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e municípios. 

 Tipos de Estabelecimentos: hospitais filantrópicos, públicos, beneficentes e 

privados. 

 
Dados Estatísticos: 
 

Porcentagem de hospitais que possuem Relação de Medicamentos atualizada 

Brasil (DFH) 68/250 

Estado de Santa Catarina 13/13 
Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, 2004; Manfredi, M.A.B, 2005. 

 

Referências bibliográficas utilizadas para construção da ficha: 

 
MANFREDI, M. A. B. Análise da Seleção de Medicamentos em Hospitais no Estado 
de Santa Catarina. Santa Catarina, 2005. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – 
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 
2005. 
 
MARIN, N et al. Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Rio de Janeiro: 
OPAS/OMS, 2003. 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Proposta da OMS para Revisão da 
lista modelo de medicamentos essenciais da OMS: discussão do processo de 
participação dos estados membros. 

 
OSÓRIO-DE-CASTRO, C; CASTILHO SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 
 
RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Disponível em: 
http://www.ripsa.org.br/php/index.php 
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8.4) Ficha do indicador 32 : Porcentagem de hospitais em que existem protocolos 

terapêuticos 

 

Conceituação: 

 Protocolos Terapêuticos são posicionamentos de recomendações desenvolvidas 

para orientar médicos e outros profissionais de saúde. Contemplam indicações, 

posologia, dose e duração do tratamento, bem como os benefícios esperados 

para cada enfermidade. Tem como característica focar na indicação terapêutica e 

não apenas no medicamento. 

 

Interpretação: 

 Indica a porcentagem de hospitais que possuem protocolos terapêuticos. 

 

Usos: 

 Indica a preocupação do hospital com cuidados de saúde apropriados em 

situações clínicas específicas; 

 

Limitação:  

 Não permite avaliar se o protocolo é atualizado. 

 

Fonte: 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de Cálculo: 

 Número de hospitais que dispõe protocolos terapêuticos dividido pelo número de 

hospitais visitados (x100). 

 

Categorias sugeridas para análise: 

 Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e municípios 

 Tipos de Estabelecimentos: hospitais filantrópicos, públicos, beneficentes e 

privados. 



54 

 

 

 

  
 

Dados Estatísticos: 
 

Porcentagem de hospitais em que existem protocolos terapêuticos 

Brasil (DFH) 5/250 

Estado de Santa Catarina 6/13 
Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, 2004; Manfredi, M.A.B, 2005.  

Referências bibliográficas utilizadas para construção da ficha: 
 
MANFREDI, M. A. B. Análise da Seleção de Medicamentos em Hospitais no Estado 

de Santa Catarina. Santa Catarina, 2005. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – 

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 

2005. 

MARIN, N et al. Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Rio de Janeiro: 
OPAS/OMS, 2003. 

OSÓRIO-DE-CASTRO, C; CASTILHO SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 
 
RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Disponível em: 
http://www.ripsa.org.br/php/index.php 
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8.5) Ficha do indicador 33 : Porcentagem de hospitais em que existe formulário ou 

guia farmacoterapêutico 

 

Conceituação: 

 Documento que disponibiliza informações básicas e fundamentais, como o nome 

da substância ativa, indicações, dose, contraindicações, efeitos adversos e a 

farmacocinética sobre cada um dos medicamentos padronizados. Tem como 

objetivo fornecer informações que permitem a equipe decidir melhor sobre a 

utilização de medicamentos. 

 

Interpretação: 

 Indica a porcentagem de hospitais que possuem formulário farmacoterapêutico. 

 

Usos: 

 Indica a preocupação do hospital em oferecer informações com o objetivo de 

racionalizar a prescrição e o uso de medicamentos; 

 

Limitações: 

 Não permite avaliar as fontes de informações utilizadas para desenvolvimento do 

formulário terapêutico 

 Não permite avaliar a periodicidade de atualização do formulário. 

 Não permite saber como é realizada a divulgação do formulário no hospital. 

 

Fonte: 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de Cálculo: 

 Número de hospitais que dispõe de formulário farmacoterapêutico dividido pelo 

número de hospitais visitados (x100). 
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Categorias sugeridas para análise: 

 Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e municípios 

 Tipos de estabelecimentos: hospitais filantrópicos, públicos, beneficentes e 

privados. 

 

Dados Estatísticos: 
 

Porcentagem de hospitais em que existe formulário ou guia 
farmacoterapêutico 

Brasil (DFH) 14/250 

Estado de Santa Catarina 2/13 
Fonte: Osório-de-Castro C, Castilho SR, 2004; Manfredi, M.A.B, 2005. 
 

Referências bibliográficas utilizadas para construção da ficha: 

MANFREDI, M. A. B. Análise da Seleção de Medicamentos em Hospitais no Estado 

de Santa Catarina. Santa Catarina, 2005. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – 

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 

2005. 

MARIN, N et al. Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Rio de Janeiro: 
OPAS/OMS, 2003. 

ORDOVÁS, J. P.; CLIMENTE, M.; POVEDA, J. L. Seleción de medicamentos y guia 
farmacoterapéutica. In: Sociedade Española de Farmacia Hospitalaria. Farmacia 
Hospitalaria. 3. ed. 2002. 
 

OSÓRIO-DE-CASTRO, C; CASTILHO SR, organizadores. Diagnóstico da farmácia 
hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2004. 
 
RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Disponível em: 
http://www.ripsa.org.br/php/index.php 

 


