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RESUMO 

 

A avaliação de instituições de saúde deve ser um instrumento constante de 
melhoria dos produtos e serviços prestados à população. O projeto Diagnóstico 
da Farmácia Hospitalar no Brasil (DFH), uma iniciativa da Organização Pan-
Americana de Saúde, com apoio do Ministério da Saúde, foi criado com o objetivo 
de subsidiar a formulação de políticas públicas na área de farmácia hospitalar. O 
DFH teve início em 2001 e, a partir de então, alguns estudos foram realizados 
com base no DFH a fim de avaliar as farmácias hospitalares em diversas regiões. 
Frente a isto, é necessária a análise e a qualificação dos indicadores utilizados no 
projeto a fim de torná-los aplicáveis, conforme a legislação vigente. Este trabalho 
detalhou os indicadores de distribuição hospitalar de medicamentos, do projeto 
DFH, através da análise e descrição em fichas de qualificação de indicadores, 
segundo modelo RIPSA, utilizando-se de revisão bibliográfica. As fichas podem 
auxiliar na utilização dos indicadores por qualquer profissional interessado, visto 
que possuem informações sobre o conceito do tema que envolve o indicador, a 
sua interpretação e de que forma se deve utilizá-lo. 

 

Palavras-chave: Distribuição Hospitalar de Medicamentos, Farmácia Hospitalar, 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The evaluation of health institutions should be a constant instrument of products 
and services improvement provided to population. The Diagnosis of Hospital 
Pharmacy in Brazil (DHP) project, a Pan American Health Organization initiative, 
supported by Ministry of Health, was created with the purpose of assisting the 
formulation of public policies in hospital pharmacy area. The diagnosis of hospital 
pharmacy in Brazil began in 2001 and thereafter studies have been made based 
on the DHP in order to evaluate hospital pharmacies in several regions. In addition 
it is necessary to analyze and qualify the indicators used in the project in order to 
make them applicable under the current legislation. The present study details the 
hospital drug distribution indicators of the DHP project through analysis and in 
indicators qualification report based on RIPSA model using literature review. The 
records may assist in the use of indicators for any interested professional since 
they have the concept of the theme related to the indicator, its interpretation and 
how to use it. 
 
Keywords: Drug Distribution Systems, Hospital Pharmacy, Indicators 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A introdução desta monografia está dividida em dois tópicos: o primeiro 

aborda a situação da assistência farmacêutica no Brasil e sua inter-relação com as 

farmácias hospitalares, ressaltando a importância da avaliação em saúde diante 

deste contexto; e o segundo tópico aborda um breve histórico da avaliação de 

serviços de saúde, com foco nas farmácias hospitalares. Esta divisão de abordagem 

busca facilitar compreensão do objeto desta monografia. 

 

1.1 Assistência farmacêutica hospitalar e a situação do serviço de 

distribuição hospitalar de medicamentos  

 

“A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de atividades que 

envolvem o medicamento e que devem ser realizadas de forma sistêmica, ou seja, 

articuladas e sincronizadas, tendo, como beneficiário maior, o paciente.” (MARIN; 

OSORIO-DE-CASTRO; MACHADO-DOS-SANTO, 2003). As atividades que 

envolvem o medicamento estão inseridas no Ciclo da Assistência Farmacêutica, e 

compreendem a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a 

distribuição e a utilização do medicamento (prescrição, dispensação e consumo pelo 

paciente) (MARIN; OSORIO-DE-CASTRO; MACHADO-DOS-SANTO, 2003). Cada 

atividade do ciclo é indispensável para a garantia de uma assistência farmacêutica 

de qualidade, que possibilite o alcance das doutrinas de universalidade, equidade e 

integralidade do Sistema Único de Saúde, dadas pela Lei nº 8080, de 19 de 

novembro de 1990. (BRASIL, 1990).  

No Brasil, a organização, a regulamentação e o exercício da assistência 

farmacêutica vem caminhando a largos passos, tendo construído um alicerce 

consistente nos últimos anos, como, por exemplo: a aprovação da Política Nacional 

de Medicamentos, em 1998 (BRASIL, 1998b); a definição do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária e a criação da sua agência reguladora (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA), em 1999 (BRASIL, 1999a); e a definição da Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica, em 2004 (BRASIL, 2004); além de diversas 

regulamentações na área, com destaque para a Lei dos Genéricos, em 2000. 

(BRASIL, 1999b). Essas conquistas causaram grande influência tanto no acesso 
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quanto na qualidade do medicamento disponível, principalmente no Sistema Único 

de Saúde. Mas ainda há muitos problemas relacionados à utilização do 

medicamento e que, no Brasil, estão ligados, principalmente, ao acesso da 

população aos medicamentos, tanto na rede pública quanto na privada; à qualidade 

dos produtos e serviços ofertados à população; e ao uso racional de medicamentos. 

(OMS/OPAS, 2005).  

O sistema de saúde brasileiro engloba serviços de saúde que vão desde a 

atenção básica até os atendimentos de alta complexidade, prestados pelos centros 

hospitalares. (BRASIL, 1998b). Em 1957, a OMS publicou um informe nomeado 

“Funções dos hospitais nos programas de proteção à saúde”. (OMS, 1957). Nele, 

através de um consenso, ficou definido que “o hospital é parte integrante de uma 

organização médica e social, cuja missão consiste em proporcionar à população 

assistência médico-sanitária completa, tanto curativa como preventiva, cujos 

serviços externos irradiam até o âmbito familiar, além de se constituir como centro 

de educação e capacitação de recursos humanos em saúde e investigação 

biossocial”. O hospital deve ter uma infraestrutura que se adeque aos serviços 

prestados, assim como a farmácia hospitalar, que “é a 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, 1997). Há relação direta entre os níveis de 

complexidade do ambiente onde o medicamento está inserido e dos serviços 

prestados à população. De acordo com Messeder (2005), hospitais mais complexos, 

segundo classificação dada pela Portaria nº 569/2002 (BRASIL, 2002), requerem 

maiores atividades da farmácia hospitalar e maior atuação do farmacêutico para 

atender à diversidade dos serviços executados.  

 “A farmácia hospitalar tem como principal função: garantir a qualidade de 

assistência prestada ao paciente através do uso seguro e racional de medicamentos 

e correlatos [...]”, com forte impacto na assistência hospitalar, envolvendo atividades 

de alto custo para o hospital. (CFF, 1997b). As ações envolvidas nas etapas do ciclo 

da assistência farmacêutica são interligadas, resultando numa qualidade que só 

pode ser verdadeiramente avaliada se o todo for considerado. A falta de organização 

na seleção dos medicamentos de uma unidade hospitalar, por exemplo, pode 

comprometer a ponta da assistência, que são a prescrição, a distribuição, a 
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dispensação e a utilização dos medicamentos pelo paciente. De modo adverso, toda 

a parte administrativa e gestora poderiam ser executadas com excelência, porém a 

qualidade ainda pode ser comprometida com as dificuldades geradas pela má 

distribuição ou dispensação do medicamento.  A dispensação, quando realizada de 

forma inadequada, pode deixar de trazer benefícios ao usuário e até mesmo causar-

lhes dano, caso o farmacêutico deixe de fazer intervenções clínicas necessárias com 

o profissional prescritor do medicamento. (MARIN; OSORIO-DE-CASTRO; 

MACHADO-DOS-SANTO, 2003). 

A situação mundial de acesso aos medicamentos, principalmente os 

essenciais, é considerada crítica e afeta também os serviços hospitalares de 

distribuição e dispensação de medicamentos. Estudos desenvolvidos em mais de 70 

países mostram que o acesso da população a determinados medicamentos 

genéricos nos centros de saúde é de 42% no setor púbico contra 64% no setor 

privado. (OMS, 2012). Garantir o acesso aos medicamentos essenciais e promover o 

seu uso racional é objetivo fundamental para o sistema de saúde brasileiro, incluído 

como uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos. (BRASIL, 1998b). A 

assistência farmacêutica deve favorecer a disponibilidade dos produtos necessários 

à população e de forma contínua, inclusive os medicamentos. Entretanto, o 

fornecimento do medicamento deve vir acompanhado de medidas que garantam seu 

uso seguro e racional. Os problemas relacionados com o acesso ao medicamento 

envolvem todo o ciclo da assistência farmacêutica hospitalar, com má gestão dos 

recursos e elementos disponíveis para a fase logística do ciclo (seleção, 

programação, aquisição e armazenamento) e o mau aproveitamento do 

medicamento como meio de promoção, proteção e recuperação da saúde na 

assistência prestada diretamente ao paciente. (BRASIL, 1998b). Nesse último caso, 

os resultados negativos das ações desenvolvidas pela farmácia hospitalar são 

evidenciados no impacto causado pelos erros de medicação: evento evitável que 

pode levar ao uso inadequado do medicamento. (SBRAFH, 2009).  

No Brasil, a preocupação com erros de medicação tem sido intensamente 

abordada, principalmente após o surgimento dos serviços especializados em 

Farmácia Hospitalar, como Farmacovigilância, Farmácia Clínica e Seguimento 

Farmacoterapêutico. A distribuição hospitalar de medicamentos, como 

centralizadora das ações da farmácia, é um setor crítico no processo de utilização 
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do medicamento. Entre os erros de medicação passíveis de ocorrência, destacam-

se os erros de distribuição, também chamados de erros de dispensação, que estão 

diretamente ligados ao sistema de distribuição de medicamentos (SDM) adotado 

pelas farmácias hospitalares. Farmácias que utilizam o SDM por dose Coletiva ou 

Mista (mistura entre dois ou mais SDM) estão mais propensas a este tipo de erro. 

Entretanto, há escassez de estudos que avaliem a qualidade da etapa de 

distribuição e dispensação hospitalar de medicamentos nos hospitais brasileiros. 

(ANACLETO, 2007; SBRAFH, 2009; RISSATO, 2012). Apesar de pouco explorada, 

a avaliação de estrutura e processos na distribuição/dispensação hospitalar é o 

primeiro passo para melhoria da qualidade dos serviços prestados, evitando a 

propagação de erros e garantindo o uso racional do medicamento. (AMADEI, 2009; 

OSÓRIO-DE-CASTRO, 2002). 

 

 

1.2 Avaliação em Saúde e a Avaliação das Farmácias Hospitalares no 

Brasil, um breve histórico.  

 

Os sistemas de saúde possuem caráter complexo, onde há uma crescente 

inclusão de novas tecnologias médicas à medida em que há o avanço da 

expectativa de vida da população.  A evolução no tratamento das enfermidades é 

fruto de constantes avaliações dos sistemas de saúde, onde é possível detectar 

problemas que estejam impedindo o bom andamento dos serviços e também os 

pontos onde pode haver melhorias que permitam a inovação tecnológica. As 

avaliações fornecem um panorama dos sistemas de saúde, trazendo informações 

sobre o funcionamento e a eficácia dos serviços. (HARTZ, 1997). Recomenda-se 

que todos os níveis de governo avaliem o funcionamento do sistema de saúde, no 

que diz respeito ao desempenho nos processos de gestão, nas formas de 

organização e no modelo de atenção. (GOMES e REIS, 2000).  
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“Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um 

julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre 

qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar 

na tomada de decisões. Este julgamento pode ser resultado da 

aplicação de critérios e normas (avaliação normativa) ou se 

elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa 

avaliativa).” (HARTZ, 1997).  

 

A avaliação está ligada à construção de indicadores, que auxiliam na 

organização e na interpretação objetiva dos fatos pesquisados, bem como são 

formas de representação quantificáveis de produtos e processos, assegurando a 

disponibilidade dos dados e os resultados relevantes. (TAKASHINA; FLORES, 1996 

apud WILKEN, 1998). Diversos autores definiram o conceito de indicador ao longo 

dos anos. O mais utilizado, definido pela OMS (1981), é o de que “indicadores são 

variáveis que ajudam a mensuração de mudanças e, geralmente, são utilizados 

quando elas não podem ser medidas diretamente. [...]”. (FERREIRA1, 2002 apud 

CIPRIANO, 2009). Ainda segundo a OMS, indicadores “são marcadores da situação 

da saúde, da performance de serviços ou da disponibilidade de recursos definidos 

para permitir a monitorização de objetivos, alvos e performances”. (OMS, 1996). 

Portanto, indicadores não devem ser confundidos com objetivos e alvos.  

Considerando os conceitos aqui abordados, o projeto Diagnóstico da 

Farmácia Hospitalar no Brasil (DFH), objeto de estudo desta monografia, 

fundamentou-se na avaliação normativa dos serviços de farmácia hospitalar, com 

indicadores de estrutura e de processo, elaborados através de um consenso entre 

especialistas em farmácia hospitalar. (OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004). 

No Brasil, a avaliação da Farmácia Hospitalar iniciou com o “Guia para 

avaliação das farmácias hospitalares”. (OPAS 1994, apud OSÓRIO-DE-CASTRO, 

2004). Anos mais tarde, em 1996, houve a aplicação do instrumento “Ministério da 

Educação e Cultura/Escritório Regional do Ministério da Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro/Universidade Federal Fluminsense” (MEC/ERERJ/UFF), desenvolvido pela 

Comissão Executiva Operacional da Portaria Conjunta MS/ERERJ/UFF nº 01, de 19 

                                                           
1
 FERREIRA, D. P. Indicadores em saúde: construção e uso. In: Ciarullo, TI, Cornetta, VK, 

coordenadoras. Saúde, desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro 
milênio. São Paulo: Ícone; 2002. P. 259-70. 
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de março de 1996, instituída por farmacêuticos do Ministério da Saúde/ERERJ e 

Universidade Federal Fluminense, numa iniciativa de avaliar as farmácias 

hospitalares da rede do Ministério da Saúde com o objetivo de estabelecer 

convênios entre o MS e a UFF para treinamento de farmacêuticos e funcionários. O 

instrumento continha indicadores de estrutura e de processo e foi aplicado em 1996, 

envolvendo 12 hospitais da rede do Ministério da Saúde. A aplicação do 

MEC/ERERJ/UFF resultou na elaboração de um novo instrumento 

(AVAFARM/HOSP), desenvolvido por WILKEN (1998), no mesmo ano. 

Neste contexto surgiu o projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil 

(DFH), uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde, com apoio do 

Ministério da Saúde, durante o I Seminário Sobre Estratégias de Integração e 

Desenvolvimento da Farmácia Hospitalar, com o objetivo de subsidiar a formulação 

de políticas públicas na área de Farmácia Hospitalar. A partir de então, vários 

eventos foram realizados para concretização do projeto, que foi aplicado em 2001, 

em diversos hospitais públicos e privados, objetivando a abrangência em todo o 

território nacional. (OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004).  

O controle da cadeia que envolve os processos e os cuidados com os 

medicamentos e insumos farmacêuticos sempre foi um desafio. Em 2004, foi 

realizado um estudo no Brasil, com metodologia proposta pela OMS, com objetivo 

de avaliar as políticas farmacêuticas. O estudo, conduzido por 

NAF/DCB/Ensp/Fiocruz, conseguiu alcançar serviços de saúde públicos e privados, 

além do acesso e da utilização do medicamento em domicílio. Os resultados 

revelaram grandes problemas na qualidade do acesso aos medicamentos e 

principalmente da qualidade dos produtos e serviços prestados à população. 

(OMS/OPAS, 2005). No mesmo ano, publicou-se o resultado do projeto Diagnóstico 

da Farmácia Hospitalar no Brasil. Os resultados apontaram grande deficiência dos 

serviços prestados. Chamou atenção o fato de que apenas 7,6% das farmácias 

estudadas realizavam a etapa de programação para abastecimento dos 

medicamentos selecionados. A falta de organização desta etapa do processo 

logístico do medicamento pode comprometer seriamente a disponibilidade do 

mesmo e, consequentemente, o acesso a ele. Além disso, menos da metade das 

farmácias estocavam os seus medicamentos de forma adequada na Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF), segundo recomendações da legislação, o que 
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pode comprometer a qualidade do produto ofertado ao paciente. (OSORIO-DE-

CASTRO; CASTILHO, 2004). 

Em 2005, Messeder (2005) propôs uma nova metodologia para o estudo do 

DFH que pudesse relacionar os serviços de farmácia hospitalar com os níveis de 

complexidade do hospital, segundo Portaria nº 569, de 19 de agosto de 2002. 

(BRASIL, 2002). Esta portaria classifica os hospitais por níveis de hierarquia, ou 

seja, de acordo com a complexidade dos serviços prestados. Embora as farmácias 

presentes em hospitais de maior hierarquia apresentassem atividades mais 

elaboradas, os resultados também mostraram grande deficiência dos serviços, 

independentemente do hospital no qual estava inserido, gerando insatisfação e 

preocupações acerca da prática de farmácia hospitalar no Brasil. Até então não se 

sabia o porquê dos serviços não alcançarem os padrões mínimos de qualidade. 

Utilizando os indicadores do DFH, Silva (2010) também avaliou o desempenho das 

farmácias hospitalares do estado do Rio de Janeiro, onde foram aplicados 

indicadores para a análise de resultados das atividades desenvolvidas. Silva 

destacou que o gerenciamento das farmácias atingiu níveis bastante insatisfatórios, 

além das atividades de armazenamento, que tiveram o pior desempenho. O estudo 

conseguiu relacionar melhores resultados entre as farmácias hospitalares que 

apresentavam melhores estrutura e processo.  

Em 2009, foi publicado o manual “Diretrizes para estruturação de farmácias 

no âmbito do Sistema Único de Saúde” (MS, 2009b), pelo Ministério da Saúde, 

objetivando o alcance da qualidade das atividades. O manual apresenta orientações 

que vão desde a certidão de regularidade técnica do farmacêutico até as atividades 

mais recentes desenvolvidas pela farmácia, como o seguimento farmacoterapêutico. 

Em 2008 e 2009, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) publicou 

os guias “Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde” e “Boas 

Práticas em Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde”, respectivamente. (SBRAFH, 

2008, 2009), que, da mesma forma, em muito contribuíram para a adequação dos 

serviços de farmácia hospitalar à legislação vigente e a padrões de qualidade 

internacionais. 

Diversos são os esforços para dar prosseguimento à avaliação de serviços de 

farmácia hospitalar desde os estudos publicados por Osório-de-Castro e Castilho 

(2004) e Wilken (1998). No Brasil, os estudos tem se desenvolvido, principalmente, 
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nos últimos 10 anos, dentre eles destacam-se os de Messeder (2005), Magarinos-

Torres (2006 e 2007), Xavier (2007), Cipriano (2009) e Silva (2010). A crescente 

preocupação e a elaboração de guias e manuais advêm da crescente atividade do 

ramo farmacêutico e do surgimento de práticas cada vez mais complexas, tornando-

se, assim, imprescindível a continuidade de avaliação dos serviços nesse setor tão 

impactante para a saúde pública. 

Este trabalho de conclusão de curso está voltado especificamente à 

distribuição de medicamentos na assistência farmacêutica hospitalar, buscando a 

construção de fichas de qualificação dos indicadores de distribuição hospitalar de 

medicamentos, como continuidade do projeto “Qualificação dos Indicadores do 

Projeto Diagnóstico em Farmácia Hospitalar no Brasil”. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A evolução crescente da terapia medicamentosa, com a inclusão de novos 

medicamentos no mercado e a maior complexidade no tratamento das 

enfermidades, nos traz não apenas benefícios, mas também os problemas inerentes 

à utilização dos medicamentos. Seus riscos advém, principalmente, dos erros de 

medicação, com consequências danosas aos pacientes, profissionais e instituições 

de saúde. (CFF, 2010). Cada etapa do processo de utilização do medicamento 

necessita de estudos que evidenciem falhas e promovam ações de prevenção do 

erro.   

Dentre as justificativas para o desenvolvimento do estudo, convém destacar a 

importância da avaliação de instituições de saúde, um instrumento constante de 

melhoria dos produtos e serviços prestados à população. Em farmácia hospitalar, as 

falhas nos processos de distribuição e dispensação de medicamentos estão entre as 

causas mais comuns dos erros de medicação e tem sido estudados para a 

prevenção e melhoria dos sistemas de distribuição de medicamentos nos hospitais. 

(ANACLETO, 2007).  

O projeto DFH construiu 62 indicadores para a avaliação das farmácias 

hospitalares brasileiras, com sete indicadores de distribuição hospitalar de 

medicamentos. Após a publicação dos resultados, em 2004, poucos autores 
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utilizaram a metodologia de estudo do DFH como referência para novas avaliações. 

(MESSEDER, 2005; MAGARINOS-TORRES, 2006; SILVA, 2010). Passados onze 

anos desde a publicação do DFH, há a necessidade de novos estudos que possam 

medir a evolução das FH neste período, no intuito de dar continuidade à avaliação 

periódica, buscando a atualização frente às publicações e legislações atuais. O 

surgimento de normas e conceitos em FH tornou igualmente necessário a análise e 

a qualificação dos indicadores utilizados no DFH a fim de torná-los aplicáveis, 

conforme a legislação vigente.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

Elaborar ficha de qualificação dos indicadores para a etapa de distribuição de 

medicamentos na assistência farmacêutica hospitalar. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar os indicadores publicados para a etapa de distribuição, no 

projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil, ponderando frente 

aos dados da literatura e da legislação específica na área. 

 Descrever os indicadores segundo o modelo proposto pela Rede 

Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), através da "Ficha 

de qualificação do indicador". 
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4. MÉTODO  

 

A revisão bibliográfica foi dividida em duas etapas. Primeiramente, foram 

escolhidos os descritores observando a relação de descritores do DeCS - 

Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br) e suas definições, com base 

no objeto da pesquisa. São eles: 

 

 Avaliação em saúde/Health Evaluation 

Definição: “Processo crítico-reflexivo, contínuo e sistemático sobre práticas e 

processos desenvolvidos no âmbito da saúde, sintetizados por indicadores de 

natureza quantitativa e/ou qualitativa. Sua finalidade é proporcionar 

informações para auxiliar processos de tomada de decisão”. 

 

 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 instiuições que não possuírem 

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

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

como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional [...]”. 

 

 Indicadores/Indicators 

Definição: “Índices que resumem situações importantes, cujo progresso ao 

longo do tempo é de interesse. Eles são construídos a partir de informações 

disponíveis para tratar de questões específicas formuladas em um contexto 

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

possibilidades de conjuntos de dados fornecidos pelos sistemas públicos e 

http://decs.bvs.br/
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outros. Eles também permitem a análise dos resultados esperados ou 

desejáveis de uma variante, o establecimento de comparações justas e 

rigorosas 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”.  

 

 Sistemas de Distribuição no Hospital/Hospital Distribution Systems 

Definição: “Sistemas para distribuição de materiais, alimentos, roupas, etc. 

para áreas de atendimento a pacientes dentro do hospital ou entre hospitais”. 

 

 Serviço de Farmácia Hospitalar/Pharmacy Service, Hospital 

Definição: “Departamento hospitalar responsável pela recepção, 

armazenamento e distribuição de materiais farmacêuticos”. 

 

 Sistemas de Medicação no Hospital 

Definição: “Todos os sistemas tradicionais ou automáticos que fornecem 

medicamentos a pacientes. Os elementos desses sistemas são: manipulação 

da receita médica, transcrição da receita por enfermeiro ou farmacêutico, 

atendimento da receita médica, transferência para a unidade 

de enfermagem e administração da droga ao paciente”. 

 

Os descritores escolhidos, segundo definição que melhor se ajusta aos objetivos 

da pesquisa, foram: Avaliação de serviços de saúde, Assistência Farmacêutica, 

Indicadores, Serviço de Farmácia Hospitalar e Sistemas de Medicação no Hospital. 

Em seguida, os cinco descritores foram aplicados no site de busca, em versão 

brasileira, da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com aspas duplas, e busca em 

todos os índices, para que as publicações encontradas tivessem em suas palavras-

chave os descritores escolhidos. Para refinar a busca, devido ao grande número de 

publicações, os descritores foram aplicados sempre em dupla uns com os outros. 

Assim, “Avaliação em Saúde” juntamente com “Assistência Farmacêutica” e assim 

sucessivamente. 

O projeto DFH foi desenvolvido utilizando-se da avaliação normativa, onde o 

essencial é a ponderação frente aos dados da legislação e literatura brasileiras. Por 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pacientes
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Elementos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Enfermagem
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este motivo, o site da BVS foi o escolhido para as buscas. A BVS contém as bases 

de dados onde os principais estudos brasileiros são publicados, como LILACS, 

MEDLINE, PAHO e WHOLIS, além de outras fontes de publicação nacionais.  

As buscas tiveram início no mês de Julho de 2012 e prosseguiram até Dezembro 

do mesmo ano. O período escolhido teve como marco inicial o ano de 2001, quando 

foi fechado o instrumento para coleta de dados do projeto DFH.  

O critério de inclusão das publicações encontradas foi a escolha daquelas 

relacionadas com a avaliação ou análise dos serviços de farmácia hospitalar, que 

contivessem o serviço de distribuição hospitalar de medicamentos, realizadas no 

Brasil, escritas em português, inglês ou espanhol. Excluíram-se as publicações 

anteriores ao ano de 2001, exceto aquelas necessárias devido ao pioneirismo do 

estudo, por se tratar do ano de aplicação do instrumento de avaliação das farmácias 

hospitalares, do projeto DFH. Também excluíram-se as publicações referentes a 

pesquisas realizadas fora do ambiente hospitalar farmacêutico ou que analisassem 

pontualmente as atividades da distribuição hospitalar de medicamentos, sem levar 

em conta as demais atividades envolvidas no setor de distribuição e/ou no restante 

da Farmácia Hospitalar. Esta medida foi tomada devido ao grande número de 

publicações que contabilizam ou analisam apenas os erros de distribuição e 

dispensação, evitando-se assim aquelas que não poderiam contribuir diretamente 

com a análise dos indicadores do projeto DFH, sendo eventualmente utilizadas 

apenas na discussão de alguns aspectos que envolvem os problemas da 

distribuição hospitalar de medicamentos. Também não foram consideradas as 

publicações referentes à manipulação e ao fracionamento de medicamentos, por 

serem contempladas em outro componente do projeto DFH: a Farmacotécnica 

Hospitalar.  

Para encontrar teses e dissertações referentes ao tema, foram utilizados o banco 

de teses da Capes (http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/) e o banco de teses da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) (http://bdtd.ibict.br). No 

campo “assunto”, da Busca Avançada, foi utilizado o termo Farmácia Hospitalar. Os 

critérios de inclusão e exclusão foram os mesmos utilizados na BVS.  

Foram encontradas publicações em duplicata somando-se as buscas no banco 

de dados da BVS e nos bancos de teses e dissertações da CAPES e BDTD. As 

publicações duplicadas foram excluídas.  
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Ao final da seleção das publicações, novas buscas referentes à avaliação de 

serviços de saúde e farmácias hospitalares foram realizadas dentro das publicações 

selecionadas. 

A pesquisa da legislação brasileira em Farmácia Hospitalar, tanto sobre a 

regulamentação da profissão farmacêutica quanto dos serviços de farmácia 

hospitalar na distribuição hospitalar de medicamentos, foi realizada no site do 

Conselho Federal de Farmácia (CFF), disponível em http://cff.org.br, e no site Saúde 

Legis (Sistema de Legislação em Saúde), do Ministério da Saúde, disponível em 

http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/LEG_NORMA_PESQ_CONSULTA.CFM, além 

de buscas nas referências bibliográficas das publicações selecionadas.  

A revisão bibliográfica, incluindo a legislação em Farmácia Hospitalar, teve como 

principal objetivo selecionar publicações que pudessem auxiliar na compreensão e 

análise de cada indicador para construção das fichas de qualificação e as 

discussões posteriores. 

A ficha de qualificação dos indicadores foi construída segundo modelo 

proposto pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde - RIPSA 

(http://www.ripsa.org.br). De acordo com o modelo proposto, 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 (2013) possui conceitos e critérios específicos para cada item que compõe o 

indicador e que serviram como base informativa para construção das fichas: 

 

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

expressa, se necessário agregando elementos para a compreensão de seu 

conteúdo”. 

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

precisamente os elementos que a compõem”. 

 Categorias sugeridas pra 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 m situação real observada. Idealmente, a tabela 

apresenta dados para grandes regiões do Brasil, em anos selecionados 

desde o início da série histórica”. 

 

Os critérios e conceitos apresentados serviram de orientação para construção 

das fichas. Primeiramente, os indicadores foram listados de acordo com a descrição, 

a definição e os métodos de cálculo originais do estudo (OSÓRIO-DE-CASTRO; 

CASTILHO, 2004), para que suas informações pudessem ser utilizadas na 

construção da ficha de qualificação. (Quadro 1).  
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Quadro 1: Indicadores do componente Distribuição de Medicamentos, descritos em “Diagnóstico da 

Farmácia Hospitalar no Brasil” (OSÓRIO-DE-CASTRO, 2004). 

Nº Indicador* Definição Método de Cálculo 

12 

Porcentagem média 
de cumprimento das 

boas práticas de 
dispensação de 

medicamentos na 
Farmácia Hospitalar 

(FH). 

Verificar o grau de 
cumprimento das boas 

práticas de dispensação, 
conforme legislação 

específica, no que couber, 
para o setor de distribuição 

da FH. 

 
1) Número de boas práticas de 

dispensação de medicamentos 
observados, dividido pelo das 

boas práticas de dispensação de 
medicamentos analisadas 

(x100). 
 

2) Somar as porcentagens obtidas 
para cada FH e dividir pelo 
número de FH analisadas. 

13 

Porcentagem de FH 
que distribuem 

medicamentos para 
os pacientes 
internados 

utilizando o sistema 
de distribuição de 
medicamentos por 

prescrição 
individualizada. 

Entende-se por dose 
individualizada, o sistema em 

que o medicamento é 
enviado para cada paciente 

separadamente, sendo 
indispensável a cópia da 

prescrição médica. 

Número de FH que utiliza o sistema 
de distribuição de medicamentos por 

dose individualizada dividido pelo 
número de FH analisadas (x100). 

14 

Porcentagem de FH 
que distribuem 

medicamentos para 
os pacientes 
internados 

utilizando o sistema 
coletivo. 

Entende-se por sistema 
coletivo aquele em que a 

farmácia funciona como um 
armazém e dispensa por 
requisição sem revisão 
individual da prescrição 

médica. 

Número de FH que utiliza o sistema 
coletivo de distribuição de 

medicamentos dividido pelo número 
de FH analisadas (x100). 

15 

Porcentagem de FH 
que distribuem 

medicamentos para 
os pacientes 
internados 

utilizando o sistema 
misto. 

Entende-se por sistema 
misto aquele em que se 

verifica características dos 
sistemas coletivo, 

individualizado e/ou unitário. 

Número de FH que utiliza o sistema 
misto de distribuição de 

medicamentos dividido pelo número 
de FH analisadas (x100). 

16 

Porcentagem de FH 
que distribuem 

medicamentos para 
os pacientes 
internados 

utilizando o sistema 
de dose unitária. 

Entende-se por dose unitária 
o sistema em que a dose de 
medicamento efetivamente 

prescrita é envasada de 
modo a permitir 

administração direta ao 
paciente, por horário de 

administração. 

Número de FH que utiliza o sistema 
de dose unitária de distribuição de 

medicamentos dividido pelo número 
de FH analisadas (x100). 

17 
(Indicador 

Informativo) 

Porcentagem de FH 
que possuem 

farmácia(s) 
satélite(s). 

 

Define-se por farmácia 
satélite posto avançado, 

localizado nos serviços de 
atenção aos pacientes 

hospitalizados, ligado técnica 
e administrativamente à 

farmácia central, recebendo 
apoio para envase e 

preparação de doses, 
transporte e fornecimento de 

informações sobre 
medicamentos. 

Número de FH que possui farmácia 
satélite dividido pelo número de FH 

analisadas (x100). 

Fonte: DFH (Osório-de-Castro; Castilho, 2004). * Todos são indicadores de estrutura. 
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Em seguida, os indicadores foram analisados, com discussões frente a 

aspectos da legislação, e recomendações de órgãos internacionalmente 

reconhecidos, como OMS e OPAS, além das publicações selecionadas na revisão 

bibliográfica.  

A análise realizada neste trabalho também incluiu as perguntas que compõem 

o indicador 12, do estudo do DFH, com discussão frente à legislação atual e 

publicações atuais (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Perguntas e respostas que compõem o indicador “12”.  

PERGUNTA RESPOSTA 

P67) Foi autorizada a visita ao setor de dispensação? (  ) Sim  (  ) Não 

P68) O responsável técnico está presente durante a dispensação? (  ) Sim  (  ) Não 

P69) As instalações mantém boas condições higiênico-sanitárias 

(pisos, balcões e paredes de cor clara, lavável e de fácil 

higienização)? 

(  ) Sim  (  ) Não 

P70) Os locais estão limpos, sem poeira ou sujeira aparente? (  ) Sim  (  ) Não 

P71) Existe equipamento de segurança para combater incêndio? (  ) Sim  (  ) Não 

P72) O acesso a extintores e mangueiras está livre? (  ) Sim  (  ) Não 

P73) Existe no setor responsável pelos medicamentos, a placa de 

identificação de estabelecimento? 
(  ) Sim  (  ) Não  

P74) A placa possui o nome do RT e seu horário de trabalho? (  ) Sim  (  ) Não 

P75) Os produtos estão protegidos da ação direta da luz solar, 

umidade e temperatura? 
(  ) Sim  (  ) Não 

P76) Pesquisa de medicamentos traçadores (Anexo I).  

P77) Onde estão guardados os medicamentos vencidos? 

(  ) Não existem medicamentos 

vencidos   

(  ) Na área de distribuição   

(  ) Fora da área de distribuição  

(  ) NSI 

P78) Possui geladeira para guarda de medicamentos com termômetro 

para controle e registro de temperatura? 
(  ) Sim  (  ) Não  (  ) NSA 

P79) Onde estão guardados os medicamentos sujeitos a controle 

especial? 

( )Em local separado fechado 

com chave. 

(  ) Outro 

(  ) NSA 

P80) As notificações de receitas encontram-se preenchidas 

corretamente na forma da lei? 
(  ) Sim  (  ) Não 
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Quadro 2: Perguntas e respostas que compõem o indicador “12”. (continuação) 

PERGUNTA RESPOSTA 

P81) Quem costuma realizar a conferência das prescrições médicas? 

(  ) Farmacêutico (  ) Outro 

profissional 

P82) Os livros de registro estão com escrituração atualizada? (  ) Sim  (  ) Não 

P83) A escrituração obedece à Denominação Comum Brasileira 

(DCB), combinada com o nome comercial? (  ) Sim  (  ) Não 

P84) Todos os livros e/ou sistema informatizado foram autorizados 

pela Vigilância Sanitária local? (  ) Sim  (  ) Não 

P85) Costuma-se comunicar à Vigilância Sanitária a existência de 

medicamentos psicoativos vencidos? (  ) Sim  (  ) Não 

Fonte: DFH (Osório-de-Castro; Castilho, 2004). NSI =Não sabe informar.  NSA = Não se aplica.  

 

Estas perguntas constituíram uma ferramenta importante para que se 

obtivessem as informações necessárias ao cálculo do indicador. As ferramentas 

devem ser claras e concisas, evitando a sub ou a superestimação dos resultados 

obtidos. Os indicadores devem ser compreensíveis e de fácil análise e interpretação, 

principalmente para aqueles que irão utilizá-los (RIPSA, 2008) e são criados de 

forma a definir com precisão o que se quer medir ou que informações se deseja 

organizar e sistematizar de forma quantitativa (GASTAL, 2006, apud CASSIANI, 

2009). 

A discussão deste trabalho foi dividida em temas, de acordo com cada tópico 

que compõe a ficha de qualificação dos indicadores. Desta forma, a discussão 

buscou a opinião de especialistas e trabalhos desenvolvidos que melhor pudessem 

trazer informações a respeito das Boas Práticas de Medicamentos, dos Sistemas de 

Distribuição de Medicamentos, e das Farmácias Satélites, temas dos indicadores 

analisados (Quadro 1). Feito isto, discutiu-se a conceituação, a interpretação, os 

usos e as limitações dos indicadores dentro de cada tema, seguido das informações 

adicionais, que são as fontes de informação dos indicadores, as categorias 

sugeridas para análise, o método de cálculo para cada um deles e os dados 

estatísticos já publicados na literatura e que envolvem a utilização dos indicadores 

ao longo dos anos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Buscas e publicações selecionadas 

 

A seguir serão discutidos os dados encontrados na literatura para construção 

das fichas de qualificação dos indicadores no que se refere ao conceito, 

interpretação, uso e limitação dos mesmos. Os cálculos que envolvem os 

indicadores, bem como as categorias sugeridas para análise e dados estatísticos, 

não diferem do projeto original e serão brevemente comentados ao final da seção. 

As buscas acerca de avaliações dos serviços de farmácia, como foco na 

distribuição de medicamentos, resgatou 1471 publicações na base de dados BVS. 

Aplicados os critérios de inclusão e exclusão, apenas 19 publicações foram 

selecionadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Publicações selecionadas no sítio BVS no período de Julho a Dezembro de 2012 e 

referentes ao período 2001 - 2012. 

Descritores 
Publicações 

encontradas 

Publicações 

selecionadas 

Avaliação de serviços de saúde Assistência farmacêutica 5 1 

Avaliação de serviços de saúde 

Serviço de farmácia 

hospitalar 4 2 

Avaliação de serviços de saúde Indicadores 81 0 

Avaliação de serviços de saúde 
Sistemas de medicação no 

hospital 
0 0 

Assistência farmacêutica 
Serviço de farmácia 

hospitalar 
151 2 

Assistência farmacêutica Indicadores 75 4 

Assistência farmacêutica 
Sistemas de medicação no 

hospital 
18 0 

Serviço de farmácia hospitalar Indicadores 55 6 

Serviço de farmácia hospitalar 

Sistemas de Medicação no 

Hospital 1032 4 

Indicadores 

Sistemas de Medicação no 

Hospital 26 0 

TOTAL 1471 19 
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A busca por teses e dissertações totalizou 12 publicações na BDTD e 333 no 

banco de teses da Capes. Destas, apenas 11 foram consideradas apropriadas 

dentro dos critérios de inclusão e exclusão deste estudo. Excluindo-se as duplicatas, 

obtiveram-se 12 publicações, somando todas as buscas realizadas neste trabalho.  

O cenário que envolve a maioria das publicações selecionadas nas buscas, 

tanto nos bancos de teses quanto nas publicações do sítio BVS, está voltado à 

avaliação ou análise do serviço de farmácia hospitalar como um todo, ou seja, 

engloba todos os serviços realizados dentro das farmácias hospitalares, inclusive 

trazendo propostas de avaliação e/ou análise das atividades desenvolvidas na 

farmácia hospitalar. (WILKEN, 1998; WILKEN; BERMUDEZ 2005; PENAFORTE; 

FOSTER; SIMÕES, 2007; SILVA, 2010; MESSEDER, 2005; MAGARINOS-

TORRES, 2006; XAVIER, 2007; CIPRIANO, 2009; NASCIMENTO, 2011). Quatro 

publicações fizeram avaliação ou análise do setor de distribuição hospitalar de 

medicamentos, descrevendo os SDM implantados, focando principalmente os erros 

de distribuição de medicamentos ou erros de dispensação de medicamentos e 

sugerindo mudanças para melhorias dos serviços. (CAMUZI, 2002; OLIVEIRA, 2005; 

RAGAZZI, 2008; SILVA L., 2011). Esse cenário demonstra a tentativa de muitos 

profissionais da saúde em dar prosseguimento à avaliação das farmácias 

hospitalares ou análise dos serviços prestados. Entretanto, notou-se que este ramo 

ainda não é muito explorado por farmacêuticos e especialistas em farmácia 

hospitalar. Entre as publicações há estudos realizados por enfermeiros, engenheiros 

e outros profissionais que, talvez, por não terem vivência das atividades que 

envolvem a farmácia hospitalar, tiveram dificuldades em discutir a complexidade das 

atividades desenvolvidas frente a dados atualizados da literatura nacional e 

internacional no ramo da farmácia hospitalar. Entretanto, como a maioria dos 

estudos abordou a farmácia hospitalar em termos de estrutura e processo, incluindo 

o serviço de distribuição hospitalar de medicamentos, os mesmos foram utilizados 

para confrontamento das avaliações realizadas com aquela desenvolvida no projeto 

DFH, analisando os indicadores utilizados. 

Quanto à legislação foram encontradas 15 publicações aplicáveis ao serviço 

de distribuição hospitalar de medicamentos (Quadro 3).  
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Quadro 3: Legislação referente aos serviços de distribuição hospitalar de medicamentos. 

Sítios de busca pesquisados 

Publicações 

selecionadas 

Saúde Legis Conselho Federal de Farmácia 

Lei nº 5991 de 1973 RE nº 300 de 1997  

Portaria nº 93, de 24 de Agosto de 1993 
RE nº 308 de 2 de Maio de 1997 

Portaria nº 344 de 19 de Maio de 1998 
RE nº 349 de 20 de Janeiro de 2000 

Lei nº 9787, de 10 de Fevereiro de 1999 
RE nº 357 de 20 de Abril de 2001 

Portaria nº 1017, de 20 de Dezembro de 

2002 
RE nº 492 de 26 de novembro de 2008  

RDC nº 44, de 17 de Agosto de 2009 
RE nº 542, de 19 de Janeiro de 2011  

Portaria nº 4.283, de 30 de Dezembro de 

2010 RE nº 555 30 de Novembro de 2011 

 
RE nº 556 de 1º de Dezembro de 2011  

 

A legislação acerca dos serviços de saúde se desenvolveu bastante ao longo 

dos últimos dez anos. Diversas foram as publicações, principalmente as sanitárias, 

que possibilitaram a evolução das atividades desenvolvidas nas farmácias e 

drogarias e a delegação de novas responsabilidades aos profissionais da saúde. 

Além disso, foram publicados guias e informes por agências, sociedades e 

instituições de saúde a fim de nortear as práticas nos serviços de assistência 

farmacêutica, sejam eles públicos ou privados. Embora se tenha observado grande 

avanço nesse aspecto, nota-se que o mesmo não ocorreu na mesma proporção 

quando se observam as publicações referentes à legislação em farmácia hospitalar.  
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5.2 Indicador 12: Boas práticas de dispensação de medicamentos na 

Farmácia Hospitalar 

 

As boas práticas em farmácias hospitalares envolvem atividades complexas e 

abundantes, requerendo cuidado na sua investigação. A carência de publicações 

normativas referentes à farmácia hospitalar e, consequentemente, ao serviço de 

distribuição hospitalar de medicamentos, verificada nas buscas deste trabalho, 

dificulta, porém não impede a aplicação dos requisitos mínimos para a boa prática 

deste serviço.  

Para colaborar com os padrões de qualidade em farmácias hospitalares, o 

Ministério da Saúde publicou, em 1998, ano anterior ao projeto DFH, o Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar (MS, 2002). Mas ainda era pouco para uma 

avaliação completa. Com o surgimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

em 1999 e publicações posteriores de diversas regulações na área, tornou-se 

necessária a revisão e a atualização das publicações, normativas ou não, utilizadas 

para a análise do cumprimento de boas práticas em serviços de distribuição de 

medicamentos do projeto DFH.  

A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar em muito tem contribuído para 

o avanço das Boas Práticas, com suas duas publicações mais importantes 

relacionadas ao tema: Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de 

Saúde, em 2008 (SBRAF, 2008), e Guia para Boas Práticas em Farmácia Hospitalar 

e Serviços de Saúde, em 2009. (SBRAF, 2009). Em 17 de agosto de 2009, a 

ANVISA publicou a RDC nº 44, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para 

o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. 

(BRASIL, 2004). A resolução foi um avanço para a avaliação de farmácias e 

drogarias e pode ser aplicável, em alguns pontos, a farmácias hospitalares, servindo 

como auxílio na melhoria do serviço prestado. Mais tarde, em 2010, foi publicada 

pelo Ministério da Saúde a Portaria nº 4.283, de 30 de Dezembro de 2010, a 

primeira portaria ministerial a tratar dos serviços de farmácia hospitalar no Brasil, 

que aprovou as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e 

aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito hospitalar. (BRASIL, 

2010). 
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Para discutir as boas práticas de distribuição de medicamentos em hospitais, 

primeiramente há a necessidade de separar e definir criteriosamente os conceitos de 

dispensação de medicamentos e distribuição hospitalar de medicamentos. Há 

controvérsias quanto às definições utilizadas para os dois termos, tanto na literatura 

brasileira quanto na internacional, inclusive na legislação.  

A resolução federal de nº 328, de 22 de julho de 1999, utilizada no estudo do 

DFH, foi revogada pela RDC 44/2009, citada anteriormente. Ambas tratam das boas 

práticas de dispensação de medicamentos, porém não definem a dispensação de 

medicamentos, tampouco a distribuição hospitalar de medicamentos. A Lei nº 

5991/73 (BRASIL,1973), de 17 de dezembro de 1973, define dispensação como “ato 

de fornecimento ao consumidor de droga, medicamentos e correlatos, a título 

remunerado ou não”. A definição é incompleta do ponto de vista técnico, pois 

atualmente, de acordo com a Portaria nº 3.916/98, do Ministério da Saúde 

(BRASIL,1998), “dispensação é o ato profissional farmacêutico de proporcionar um 

ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à apresentação 

de uma receita elaborada por um profissional autorizado”. Neste ato, o farmacêutico 

informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento”. Esta última se 

assemelha às definições utilizadas em outros países, como na Espanha que, através 

de um consenso de especialistas, incluiu a dispensação de medicamentos nas 

atribuições do farmacêutico na prática de atenção farmacêutica. De acordo com este 

consenso, ao manter uma relação com o paciente, no ato da dispensação, o 

farmacêutico pode detectar problemas relacionados a medicamentos e dar a devida 

orientação sobre sua utilização (DÁDER, MUÑOZ; MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, 2008). 

Segundo o conceito estabelecido pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde, a distribuição de medicamentos, inclusive a hospitalar, é a atividade de suprir 

a unidade solicitante com os itens requisitados, em quantidade, qualidade e tempo 

hábil, de forma correta e racional. (CONASS, 2011). Ainda, segundo outros autores, 

pode ser o ato de entrega de medicamentos e correlatos às unidades de internação 

hospitalares e demais serviços de saúde, garantindo o suprimento às unidades 

assistenciais de saúde, em qualidade, quantidade e tempo oportunos. (GOMES; 

REIS, 2000; SBRAFH 2009). Logo, a distribuição pode ocorrer entre centrais de 

abastecimento farmacêutico e unidades dispensadoras de medicamentos, como 

hospitais e postos de saúde, e também dentro dos hospitais, entre as farmácias 
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hospitalares e as unidades solicitantes do hospital (alas e enfermarias) no que 

habitualmente pode ser denominado como distribuição hospitalar de medicamentos 

(GOMES; REIS, 2000), dispensação hospitalar de medicamentos (SILVA L., 2011) 

ou dispensação interna de medicamentos. (BRASIL, 1994).  

Os diferentes termos utilizados para ambas as práticas podem se confundir 

quando se deseja avaliar os serviços de acordo com a legislação vigente, visto que 

frequentemente denomina-se a atividade de distribuição hospitalar de medicamentos 

como dispensação de medicamentos. Para que não haja divergências, esse trabalho 

utilizará a definição de distribuição hospitalar de medicamentos do CONASS 

(CONASS, 2011), pois condiz com a ideia utilizada no projeto DFH (OSÓRIO-DE-

CASTRO; CASTILHO, 2004) e não se confunde com o ato de dispensação de 

medicamentos definido pela Portaria nº 3.916/98. 

 

 

5.2.1 Conceituação 

 

O indicador “12” é uma média entre os percentuais obtidos pelas farmácias 

hospitalares ao serem avaliadas quanto ao cumprimento das boas práticas de 

dispensação de medicamentos. A medida é feita com base em um número definido 

de perguntas fechadas (quadro 2) que abordam as boas práticas de medicamentos 

em farmácias e drogarias. Apenas a pergunta P67 não é contabilizada. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entende-se por boas 

práticas farmacêuticas para a dispensação de medicamentos “o conjunto de técnicas 

e medidas que visam assegurar a manutenção da qualidade e segurança dos 

produtos disponibilizados e dos serviços prestados em farmácias e drogarias, com o 

fim de contribuir para o uso racional desses produtos e a melhoria da qualidade de 

vida dos usuários”. (BRASIL, 2009a). Apesar de não haver, na legislação brasileira, 

uma definição específica do termo “boas práticas” para farmácias hospitalares ou 

para a distribuição hospitalar de medicamentos, a definição citada pode se aplicar ao 

caso e, por este motivo, foi incluída no item “conceito” da ficha de qualificação para 

este indicador.  
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5.2.2 Interpretação 

 

As boas práticas em farmácias hospitalares, inclusive de distribuição de 

medicamentos, são encaradas sob diversos ângulos por farmacêuticos especialistas 

e instituições governamentais. Para a Sociedade Americana de Farmácia Hospitalar 

(ASHP) e a Associação Internacional de Farmacêuticos (FIP), as boas práticas de 

distribuição incluem, por exemplo: Registro de todas as solicitações de 

medicamentos no prontuário do paciente; Formulários dos medicamentos aprovados 

para uso (padronizados); Procedimentos escritos para o recolhimento de 

medicamentos por medida cautelar; Inspeção rotineira do estoque de medicamentos 

a fim de recolher os impróprios para o uso, como os vencidos ou danificados; 

Reconciliação medicamentosa; Plano de contingência para casos de desastres. 

(ASPH, 1995; FIP, 2012). Já para a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, 

além de cumprir com a legislação brasileira, o serviço de distribuição hospitalar de 

medicamentos está de acordo com as boas práticas caso possua certos requisitos, 

tais como: agilidade na entrega dos medicamentos, segurança (promover a entrega 

do produto certo, na hora e quantidades pré-estabelecidas, e ao paciente certo), e 

sistema de informação, com monitorização e avaliação do processo de distribuição 

(SBRAFH, 2009).  

A legislação brasileira não contempla as boas práticas em distribuição de 

medicamentos, especificamente. No entanto, a RDC 44/2009 pode ser aplicável à 

distribuição, mas dispõe apenas sobre as boas práticas no controle sanitário de 

farmácias e drogaria e não faz recomendações ao funcionamento dos serviços 

farmacêuticos.  

Para a verificação do grau de cumprimento das boas práticas em distribuição 

hospitalar nos hospitais brasileiros, o projeto DFH levou em consideração duas 

resoluções do Conselho Federal de Farmácia: a resolução de nº 300, de 30 de 

janeiro de 1997, que trata da Regulamentação do exercício profissional em Farmácia 

e unidade hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza pública ou privada (CFF, 

1997a); e a resolução nº 349, 20 de janeiro de 2000, que estabelece a competência 

do farmacêutico em proceder a intercambialidade ou substituição genérica de 

medicamentos. (CFF, 2000). Além dessas, também se utilizou da Resolução Federal 

de nº 328, de 22 de julho de 1999, que dispõe sobre os requisitos exigidos para a 
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dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias (BRASIL, 

1999c), revogada pela RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 (Brasil, 2009a). A RDC 

44/2009 informa claramente que estabelecimentos privativos de unidade hospitalar 

devem seguir as disposições contidas em legislação específica. Como não há 

nenhum documento normativo a respeito de boas práticas em farmácias 

hospitalares, um conjunto de legislações deve ser considerado para haver 

consonância com os padrões nacionais e internacionais de qualidade, definidos por 

especialistas em farmácia hospitalar.  

A RE 328/99 tratava da dispensação de medicamentos, enquanto o serviço 

que se deseja analisar realiza a distribuição hospitalar de medicamentos. Embora a 

RE 328/99 afirmasse que o regulamento pode ser aplicável a outros 

estabelecimentos que dispensem medicamentos, a adaptação da RE 328/99 pode 

ter levado a medidas inadequadas do grau de cumprimento das boas práticas devido 

às grandes divergências entre as atividades desempenhadas pelos diferentes ramos 

da assistência farmacêutica: dispensação e distribuição hospitalar.  

A RE 328/99 afirmava que “as farmácias e drogarias devem dispor de infra-

estrutura física, equipamentos, recursos humanos e procedimentos que atendam as 

Boas Práticas de Dispensação”. Muitos pontos desta resolução poderiam, à época 

do projeto DFH, se aplicar ao serviço de distribuição hospitalar de medicamentos 

sem prejuízos à avaliação. No projeto DFH, as perguntas utilizadas no indicador 12, 

para avaliação das boas práticas de dispensação de medicamentos, deram atenção 

especial à infraestrutura física das FH, como pode ser obervado nas perguntas “69” 

a “72”, “75”, e “77” a “79” (Quadro 2). As perguntas fazem referência à legislação 

sanitária brasileira e devem ser mantidas, ou até mesmo ampliadas, na avaliação 

das FH. 

A vigilância sanitária em farmácia hospitalar constitui um conjunto de ações 

que tem como principal finalidade a proteção e defesa da saúde da população, 

mediante o controle do risco sanitário (COSTA, 2004 apud XAVIER, 2007). Ainda, 

segundo a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, entende-se, por vigilância 

sanitária:  
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“um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o 

controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde.” (BRASIL, 1990) 

 

Xavier (2004) mostrou em seu estudo que, apesar da farmácia hospitalar ser 

importante objeto da vigilância sanitária, as atividades relacionadas à vigilância 

sanitária não estão bem definidas e regulamentadas para a farmácia hospitalar. 

Ressaltou ainda que a legislação sanitária específica para a farmácia hospitalar é 

exígua, complementando-se com a legislação que envolve os medicamentos. Essa 

questão, aliada ao fato da necessidade da adaptação das boas práticas de 

dispensação para o setor de distribuição hospitalar, é a principal limitação do 

indicador, incluída na sua ficha de qualificação, e pode interferir diretamente na sua 

interpretação.  

A pergunta “68” (Quadro 3) faz referência à presença do farmacêutico 

responsável técnico ou substituto durante todo o horário de funcionamento do 

estabelecimento. O estudo DFH utilizou-se da RE 328/99, atualmente revogada, que 

diferente da RDC 44/2009, não contemplava a presença do farmacêutico como 

indispensável às boas práticas. A medida, além de ser obrigatória pela legislação 

(BRASIL, 2002b; BRASIL, 2010), é ponto chave para o bom funcionamento dos 

serviços, como afirmou Martins (2008) em seu estudo, onde Farmácias Hospitalares 

que não contavam com a presença do farmacêutico obtiveram pior desempenho na 

avaliação de suas atividades.  

O CFF, através da resolução nº 308, de 2 de maio de 1997 (CFF, 1997b), 

estabeleceu algumas funções ao farmacêutico no exercício da assistência 

farmacêutica, explicitando em seu artigo 3º que “cabe ao farmacêutico no exercício 

de atividades relacionadas com o atendimento e processamento de receituário: 

observar a legalidade da receita e se está completa, e avaliar se a dose, a via de 
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administração, a frequência de administração, a duração do tratamento e dose 

cumulativa são apropriados e verificar a compatibilidade física e química dos 

medicamentos prescritos.” Os cuidados na análise e interpretação do receituário 

também são contemplados pela Resolução nº 357, de 20 de abril de 2001, que 

aprova o regulamento técnico das boas práticas de farmácia.  Portanto, a presença 

do farmacêutico é imprescindível para realização das boas práticas exigidas, mesmo 

aquelas ligadas à distribuição hospitalar de medicamentos.  

A pergunta “76” trata da busca por medicamentos traçadores no setor de 

distribuição de medicamentos das farmácias hospitalares pesquisadas. A busca 

também informa a validade e tempo em que o medicamento permaneceu disponível 

para distribuição no hospital, conforme o caso. A lista desses medicamentos foi 

elaborada no estudo do DFH (Anexo 1) e os medicamentos que a compõe devem, 

por definição: pertencer à lista nacional de medicamentos essenciais, a RENAME 

(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), estar entre os mais importantes do 

ponto de vista terapêutico e entre os medicamentos mais utilizados. (OSÓRIO-DE-

CASTRO; CASTILHO 2004).  

Os medicamentos traçadores são um número limitado de medicamentos que 

refletem a situação da disponibilidade de alguns medicamentos considerados 

essenciais para a qualidade da assistência prestada ao paciente. Segundo a OMS, 

em sua página principal na internet sobre medicamentos essenciais, “medicamentos 

essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de saúde da 

população”. (OMS, 2013). Logo, é importante ressaltar que a lista de medicamentos 

essenciais deve ser sempre atualizada pelas autoridades governamentais em saúde, 

como é o caso da RENAME no Brasil. O mesmo se aplica para a lista proposta no 

estudo do DFH. Alguns medicamentos daquela lista podem não estar mais contidos 

na RENAME ou talvez haja algum medicamento que deve ser considerado nas 

próximas investigações. 

Quanto às atividades que envolvem os medicamentos sujeitos a controle 

especial, regulamentados pela Portaria nº 344 de 19 de Maio de 1998, e citados nas 

perguntas “79” a “85”, há alguns pontos discutíveis. Alguns serviços de distribuição 

hospitalar de medicamentos funcionam 24h por dia, muitas vezes com sistemas 

exaustivos de entrega de medicamentos (CASSIANI et. al., 2004). Somado a isso, o 

setor de distribuição, como parte integrante da farmácia hospitalar, deve funcionar 
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com a presença do farmacêutico responsável técnico ou substituto durante todo o 

seu horário de funcionamento (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2010). Apesar da 

obrigatoriedade imposta pela portaria nº344/98, manter os medicamentos em 

armários com chave, e a chave sob a guarda exclusiva do farmacêutico (pergunta 

“79”), tornaria a prática de distribuição hospitalar de medicamentos inexequível em 

muitos hospitais devido a grande demanda desses medicamentos, principalmente 

em hospitais especializados de grande porte. Normalmente, o técnico ou o auxiliar 

de farmácia hospitalar tem acesso a estes medicamentos para realizar a separação 

do pedido daqueles que serão distribuídos, mesmo que estes só sejam entregues 

mediante a conferência do farmacêutico em alguns sistemas de distribuição de 

medicamentos (CASSIANI et. al., 2004; GOMES; REIS, 2000). Infelizmente a 

legislação brasileira ainda não considera a importância das atividades desenvolvidas 

pelo técnico de farmácia, já que estes sequer tem a profissão regulamentada no 

Brasil. As atividades regulamentadas do técnico de farmácia aumentam a segurança 

e a qualidade das atividades desenvolvidas, permitindo maior tempo ao farmacêutico 

para desempenhar atividades que requerem seu conhecimento específico, como 

análise de prescrições médicas e atendimento ao paciente. (ASHP, 2003). O técnico 

de farmácia é quem, muitas vezes, realiza todo o processo de armazenamento e 

distribuição dos medicamentos controlados, sob supervisão do farmacêutico 

responsável.  A SBRAFH recomenda que as farmácias hospitalares possuam ao 

menos um auxiliar de farmácia para cada 10 leitos (SBRAF, 2008), mas não 

menciona a atividade de técnicos de farmácia.  

Por todos os motivos citados, a maioria dos serviços de distribuição hospitalar 

de medicamentos pode não se adequar à pergunta. Nenhum dos estudos 

selecionados na revisão bibliográfica analisou ou mencionou a guarda dos 

medicamentos controlados em armários fechados com chave, sob a guarda do 

farmacêutico para a separação dos medicamentos. A importância na vigilância maior 

desse grupo de medicamentos reside no fato de que são medicamentos propícios a 

desvios e furtos devido à capacidade destes de causar dependência psíquica e 

física, com registros de uso abusivo pela população brasileira. O Brasil está entre os 

maiores consumidores de substâncias que estimulam o sistema nervoso central, 

segundo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 
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(UNODC), que atentou para o alto consumo de opióides e anorexígenos em 2009 

(UN, 2011).  

A pergunta “80” faz menção ao preenchimento das notificações de receita, 

quando na verdade o setor de distribuição hospitalar de medicamentos está isento 

dessa obrigatoriedade, segundo a Portaria 344 /98 (BRASIL,1998a). Segundo Art. 

35, § 6º desta portaria, “A Notificação de Receita não será exigida para pacientes 

internados nos estabelecimentos hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou 

particulares, porém a dispensação se fará mediante receita ou outro documento 

equivalente (prescrição diária de medicamento), subscrita em papel privativo do 

estabelecimento”. (BRASIL, 1998a). A palavra dispensação de que trata o parágrafo 

faz menção ao ato de entrega do medicamento, como o significado simples da 

palavra, e não deve ser confundida com o ato de Dispensação Farmacêutica 

realizada pelo profissional farmacêutico. Caso a dispensação farmacêutica seja 

realizada juntamente com a distribuição hospitalar de medicamentos, ou seja, no 

mesmo espaço físico, os pacientes que solicitarem medicamentos sujeitos a controle 

especial precisam de notificação de receita, segundo a mesma portaria. 

Considerando a interpretação do indicador “12” a partir da discussão 

realizada, apesar deste ser um indicador de estrutura, não se deve olhar apenas a 

infraestrutura física das farmácias hospitalares ou a legislação sanitária para a 

interpretação de suas boas práticas de distribuição, sob o risco de não refletir a 

realidade da qualidade dos serviços. (ANGONESI, 2007; ASPH, 1995; SBRAFH, 

2009). Nesse caso, as farmácias hospitalares poderiam, então, responder 

positivamente a todas as perguntas que compõem o indicador “12E” e ainda assim 

não cumprirem com as boas práticas exigidas para o bom funcionamento do serviço 

a fim de evitar os erros de medicação, principalmente os erros de distribuição 

hospitalar de medicamentos.  

Perguntas diretas e fechadas, apesar de serem fáceis de medir em um 

indicador, podem prejudicar sua interpretação caso haja outros fatores que o 

influenciem e que poderiam ser mensuráveis de forma qualitativa. Isso se deve ao 

fato de que há divergências entre especialistas em relação ao que realmente 

significa ter boas práticas em farmácia hospitalar ou o que traduz a qualidade do 

serviço de farmácia (BARNUM et. al., 2011; COLEN; NEEF; SCHURING, 2003). 

Segundo alguns autores, a utilização de indicadores de processo e de resultados 
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tem colaborado para a avaliação da qualidade dos serviços prestados e podem ser 

utilizados para averiguação do cumprimento das boas práticas farmacêuticas. 

(SILVA, 2010; MAGARINOS-TORRES, 2006). Então, há a necessidade de 

elaboração de novas medidas do grau de cumprimento das boas práticas, com 

perguntas que possam fornecer informações relevantes sobre a qualidade dos 

sistemas de distribuição nos hospitais. 

De acordo com as interpretações supracitadas (item 5.1.1.2), pôde-se notar 

que o indicador “12” fornece informações importantes referentes ao cumprimento da 

legislação sanitária em farmácia hospitalar, medindo então a capacidade de uma 

farmácia hospitalar em eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde dos pacientes 

internos de um hospital através de ações de vigilância sanitária na farmácia 

hospitalar. 

 

 

5.2.3 Usos 

 

O item “usos” das fichas de qualificação de indicadores RIPSA deve informar 

as principais finalidades dos dados do indicador utilizado, ou seja, uma vez que se 

tem o resultado, onde este poderia ser aplicado?  

Alguns autores utilizaram o indicador “12” anos após o estudo do DFH e em 

regiões específicas. Todos puderam comparar as diferenças entre hospitais e 

regiões avaliadas, traçando um perfil para as boas práticas da farmácia hospitalar 

brasileira (SILVA, 2010; MESSEDER, 2005). 

Os estudos também identificaram hospitais que estão mais propensos às 

falhas na adequação ao indicador, sugerindo os motivos para a não-adequação aos 

indicadores de distribuição, inclusive o indicador “12”. Esses estabelecimentos 

devem ser alvos dos gestores responsáveis, objetivando maiores investimentos nas 

farmácias hospitalares tendo em vista que estas proporcionam maior risco de 

comprometimento à saúde dos pacientes internos e, provavelmente, a maior 

desperdício do capital mal investido. (OSÓRIO DE CASTRO; CASTILHO, 2004; 

SILVA, 2010; MESSEDER, 2005).  
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5.2.4 Limitações 

 

As limitações de um indicador são os fatores que restringem sua 

interpretação, tanto pelos conceitos atribuídos quanto às fontes utilizadas. Todos as 

publicações encontradas que fizeram uso do indicador “12” interpretaram-no como 

uma medida de adequação as boas práticas de dispensação de medicamentos ou 

ainda, uma medida de adequação às normas regulamentadoras, como propõe o 

estudo que lhe deu origem. Nenhum dos autores se propôs a alterá-lo ou adaptá-lo 

ao setor de distribuição hospitalar de medicamentos. Nestes estudos, o grau de 

adequação às boas práticas de dispensação de medicamentos nos hospitais 

avaliados variou de 0,8% a 10%. Levando-se em consideração que a referência 

utilizada para a construção do indicador foi a adaptação de uma legislação referente 

a outra prática farmacêutica, a dispensação de medicamentos, e que outros 

requisitos devem ser levados em consideração para se cumprir as boas práticas de 

distribuição hospitalar de medicamentos, poderíamos ter resultados menos 

favoráveis aos que foram observados pelos autores. Por exemplo, para alguns 

autores, o cumprimento das boas práticas de distribuição está intimamente 

associado ao SDM adotado, que por sua vez depende do nível de complexidade do 

hospital. (SBRAFH, 2009; MESSEDER, 2005).  

Atualmente não há um documento legislativo referente às boas práticas em 

farmácia hospitalar. A adaptação de outras práticas farmacêuticas para a realidade 

da farmácia hospitalar pode prejudicar a interpretação do indicador e, 

consequentemente, limitar a utilização dos resultados. 

 

 

5.3 Indicadores 13, 14, 15 e 16: Sistemas de Distribuição Hospitalar de 

Medicamentos:  

 

5.3.1Conceituação 

 

A distribuição hospitalar de medicamentos é a carta de apresentação da 

farmácia hospitalar, sendo condição primordial para sua existência dentro de um 

serviço de saúde. A escolha do SDM é essencial e pode afetar significativamente a 
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assistência prestada ao estabelecimento, com efeito no controle de entrada e saída 

de medicamentos, nos erros de medicação, na segurança do paciente e no custo 

para o hospital. (BARNUM et al, 2011; SBRAFH, 2009; WILKEN; BERMUDEZ, 

2005).  

A distribuição hospitalar de medicamentos, discutida neste trabalho, não deve 

ser confundida com a distribuição realizada por empresas (fornecedores) que 

transportam produtos de fabricantes para os pontos de venda e/ou entrega ao 

consumidor, tampouco pelo simples transporte de mercadoria entre 

estabelecimentos, sejam eles de saúde ou não, como faz parecer na lei nº 5.991/73. 

(BRASIL, 1973).  Como foi mencionado anteriormente, também não deve ser 

confundida com a dispensação de medicamentos. A distribuição hospitalar de 

medicamentos, com definição supracitada, envolve toda a trajetória do medicamento 

desde a sua requisição, geralmente por prescrição médica, até a administração ao 

paciente ou à devolução ao serviço de farmácia, como última etapa. (SBRAFH, 

2009; MAIA-NETO, 2005). 

Os sistemas de distribuição de medicamentos são divididos em quatro tipos: 

Coletivo, Individualizado, Unitário e Misto. Há alguns anos era comum a 

classificação dos sistemas de distribuição em dois grandes grupos: tradicional e 

dose unitária. Porém, neste trabalho será utilizada a classificação em  quatro grupos, 

como o adotado no projeto DFH. (GOMES; REIS, 2000; OSÓRIO-DE-CASTRO; 

CASTILHO, 2004). Os sistemas Individualizado e Unitário são os mais indicados em 

termos de uso racional de medicamentos. (GOMES; REIS, 2000; SBRAFH, 2009 e 

BRASIL, 2010). 

Os quatro tipos de SDM possuem vantagens e desvantagens, analisadas ao 

longo dos anos. A qualidade dos serviços prestados pela distribuição hospitalar de 

medicamentos está intimamente relacionada ao cumprimento das Boas Práticas 

Farmacêuticas, discutidas anteriormente, e ao SDM adotado pelas farmácias 

hospitalares. (MESSEDER, 2005; SBRAFH, 2009).  Mas antes de se discutir as 

características de cada SDM, cabe analisar as definições encontradas na literatura 

para cada um deles. 

O sistema de distribuição de medicamentos coletivo (SDMC) caracteriza-se 

pela distribuição de medicamentos às unidades de internação e/ou alas hospitalares, 

desconsiderando as necessidades individuais de cada paciente, ou seja, sem a 
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necessidade de apresentação da prescrição médica à farmácia. Neste modelo o 

serviço de enfermagem faz a solicitação do quantitativo de medicamentos 

necessário para um determinado período de tempo, baseando-se num histórico da 

demanda gerada pelos pacientes, e estocando medicamentos nas unidades de 

internação e outros setores do hospital. Não há participação do farmacêutico na 

análise da prescrição médica, o que é obrigatório pela legislação e recomendado por 

diversos órgãos e especialistas. (ANACLETO at al, 2005; GOMES; REIS, 2000;  

SBRAFH, 2009). 

O SDMC é o mais antigo e mais precário dos sistemas de distribuição de 

medicamentos devido às lacunas que aumentam a proporção de falhas no processo 

e, consequentemente, causam os erros de medicação. (ANACLETO at al, 2005; 

GOMES; REIS, 2000;  SBRAFH, 2009). Apesar de possuir algumas poucas 

vantagens, como o estoque de medicamentos de acesso imediato à enfermagem, 

facilitando o seu uso, e redução do número de solicitações e devoluções à farmácia, 

elas são reprimidas pelas desvantagens da utilização deste sistema de distribuição. 

São desvantagens desse modelo de distribuição. (GOMES; REIS, 2000;  SBRAFH, 

2009; MAIA-NETO, 2005) :  

 Excesso de erros de medicação, tais como omissões ou troca de 

medicamentos e erros de administração; 

 Aumento do gasto com medicamentos e produtos para saúde devido a 

facilidades de desvio, armazenamento incorreto; perda por validade e 

ausência de faturamento real dos gastos por paciente; 

 Desvio das atividades e aumento do tempo gasto pelos profissionais de 

enfermagem com a separação e o preparo dos medicamentos. 

 

O sistema de distribuição de medicamentos por dose individualizada (SDMI) 

se caracteriza pela entrega do medicamento direcionada às necessidades do 

paciente, geralmente para um período de 24 vinte e quatro horas, e sob prescrição 

médica, transcrita ou eletrônica. As vantagens superam as desvantagens e há uma 

redução significativa dos erros de medicação. (ANACLETO at al, 2005; GOMES; 

REIS, 2000;  SBRAFH, 2009). Com aumento das atividades da farmácia, há uma 

maior participação do farmacêutico e de técnicos e/ou auxiliares de farmácia, e 

maior demanda de pessoal e infraestrutura, aumentando também o tempo de 
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funcionamento da farmácia. Em contrapartida, há redução do tempo gasto pela 

enfermagem nas atividades com medicamentos, diminuição dos erros de troca e 

omissão de medicamentos prescritos, diminuição dos desvios de medicamentos e 

produtos para saúde, e maior controle sobre os gastos, com estimativa real por 

paciente. Entretanto, este sistema ainda permite as falhas de desvios de 

medicamentos e perda por validade e consumo significativo do tempo da 

enfermagem com o preparo dos medicamentos, que, segundo alguns autores, só 

reduzem significativamente com a implementação do sistema de distribuição por 

dose unitária. 

O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária (SDMU) é 

aquele no qual a entrega do medicamento se faz mediante solicitação em prescrição 

médica, por horário de administração, ao paciente correto e em dose e forma 

farmacêutica pronta para uso. (ANACLETO at al, 2005; GOMES; REIS, 2000;  

SBRAFH, 2009). A possibilidade do serviço de farmácia de analisar a prescrição 

médica, preparar os medicamentos e participar na terapêutica medicamentosa, 

aumenta a qualidade da assistência prestada ao paciente. (NAPAL, 2002). Vários 

estudos científicos demonstram que esse sistema pode reduzir a incidência de erros 

de medicação e outros problemas que, indiretamente, possam causar danos ao 

paciente, embora não se anule a possibilidade de ocorrê-los. Os autores sugerem 

avaliações dos sistemas de distribuição a fim de detectar os problemas e suas 

causas. (BARNUM, 2011; COLEN; NEEF; SCHURING, 2003, BOHAND et. al., 

2009). 

Além dos três sistemas básicos de distribuição de medicamentos, existem os 

sistemas de distribuição de medicamentos combinado ou misto, onde se observa 

características dos outros sistemas de distribuição concomitantemente. Pode ser a 

combinação do coletivo com o individualizado, do individualizado com o unitário ou 

ainda dos três sistemas. (GOMES; REIS, 2000). 
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5.3.2 Interpretação 

 

Através dos quatro indicadores “13”, “14”, “15” e “16” (Quadro 1), o projeto 

DFH pesquisou 250 hospitais brasileiros, revelando que 51,2% destes tem sua 

farmácia hospitalar funcionando com o sistema de distribuição coletivo de 

medicamentos. Os sistemas de distribuição individualizado e misto obtiveram 34,8% 

e 13,2% do total pesquisado, respectivamente. O sistema de distribuição unitário 

obteve números insignificantes nas pesquisas, pois apenas 1 um hospital visitado 

possuía este sistema de distribuição.(OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004).  

Mas, como estes dados podem ser interpretados?  

Os autores do projeto DFH, OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO (2004), 

destacaram as recomendações do IOM (Institute of Medicine) onde prevalece a 

escolha do sistema de distribuição unitário de medicamentos.  Essa concepção é 

reiterada por farmacêuticos especialistas, além de outros estudiosos do assunto. 

(SBRAFH, 2009; NAPAL, 2002; SILVA et. al., 2013).  

Apesar da comprovação, por vários autores, de que o sistema de distribuição 

por dose unitária é o mais adequado em termos de segurança e eficácia há 

dificuldades relatadas por farmacêuticos e gestores dos hospitais para a implantação 

do SMDU. Dentre elas estão: o aumento da demanda de serviço da farmácia, o 

aumento da demanda de RH, a resistência por parte da direção dos hospitais e a 

necessidade de expansão da infraestrutura da farmácia, com compra de 

equipamentos e mobiliário que nem sempre eram fáceis de encontrar no mercado à 

época do estudo do DFH, dificultaram a implantação do SMDU, que não condizia 

com a realidade de muitos hospitais brasileiros, principalmente os públicos e de 

pequeno porte. (CAMUZI, 2002; MAIA-NETO, 2005). Estes podem ser os motivos 

pelos quais, no Brasil, muitos hospitais optaram pelo sistema de distribuição por 

dose individualizada até a época do estudo do DFH (OSÓRIO-DE-CASTRO; 

CASTILHO, 2004). Entretanto, tal fato não significa que estes hospitais apresentem 

maior índice de erros de medicação do que outros hospitais que possuam o SDMU, 

ainda que isto seja provável.  

Novos estudos devem ser conduzidos para traçar um novo perfil dos hospitais 

brasileiros nesse sentido. Somado a isto, sugere-se que os hospitais que possuam 

SMDU sejam criteriosamente avaliados em termos de regulamentação sanitária e 
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exigências da literatura nacional e internacional, pois, do ponto de vista sanitário, um 

aumento de complexidade do sistema de distribuição pode também gerar riscos ao 

paciente caso haja falhas na estrutura e processo dos serviços (RUSSO, 2005). 

Embora a legislação brasileira não contemple este tipo de regulamentação para a 

farmácia hospitalar, de forma específica, esforços vem sendo realizados pelos 

sanitaristas para avaliação das farmácias hospitalares nesse sentido. (RUSSO, 

2005; XAVIER, 2007). 

Visto o exposto acima, os indicadores “13”, “14”, “15” e “16” podem ser 

interpretados de forma conjunta.  Assim, altos índices de hospitais trabalhando com 

o SDMC em uma determinada região pode significar maior risco à população, 

principalmente devido aos problemas inerentes do sistema coletivo, citados 

anteriormente. Em contrapartida, a implantação do SDMU traduz maior qualidade 

dos serviços prestados, como a diminuição dos erros de medicação e diminuição 

dos gastos com medicamentos. 

 

 

5.3.3 Usos 

 

A finalidade da utilização dos dados gerados pelos indicadores “13”, “14”, “15” 

e “16” é verificar, periodicamente, se as farmácias hospitalares estão evoluindo em 

termos de segurança do paciente, com a adoção de sistemas de distribuição mais 

eficientes, seguros e econômicos. Uma análise dos sistemas de distribuição 

adotados pelas farmácias hospitalares, de uma região ou a nível nacional, pode 

traduzir os maus investimentos em assistência farmacêutica hospitalar naquela 

região ou no hospital que se analisa. Além disso, períodos de tempo podem ser 

comparados na mesma região analisada, verificando se houve avanço nos sistemas 

de distribuição adotados.  

Os indicadores “13”, “14”, “15” e “16” podem ser aplicados em pequenas ou 

grandes regiões, inclusive das três esferas do governo (municipal, estadual ou 

federal). Os resultados obtidos com estes quatro indicadores é que permite ao 

pesquisador verificar como está a distribuição dos sistemas adotados pelas 

farmácias hospitalares analisadas. (OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; 

MESSEDER, 2005; SILVA, 2010). 
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Os resultados podem mostrar que uma atenção especial deve ser dada a 

estabelecimentos hospitalares que possuem o sistema de distribuição coletivo ou 

misto, ou ainda, que aleguem possuir sistemas individualizado ou unitário, mas que 

estejam descaracterizados por falta de cumprimento dos requisitos de estrutura e 

processos necessários ao bom funcionamento. Estes estabelecimentos devem ser 

alvos dos gestores responsáveis, principalmente pelos riscos à saúde do paciente e 

grande desperdício dos sistemas adotados. 

 

 

5.3. 4 Limitações 

 

Os indicadores “13”, “14”, “15” e “16” podem trazer limitações quanto a sua 

interpretação, visto que para saber o sistema de distribuição adotado pelas 

farmácias hospitalares, é necessária uma observação minuciosa de cada etapa do 

processo de distribuição. Um exemplo é o estudo feito por Camuzi (2002), onde o 

SDMU era caracterizado pela entrega dos medicamentos acondicionados em fitas 

plásticas e separados por segmento. Nesse caso, dependendo do acondicionamento 

dos medicamentos nas fitas de entrega, da organização dos medicamentos nestas 

fitas e da abertura dos segmentos das fitas, o SDMU seria descaracterizado. 

 

 

5.4 Indicador “17”: Farmácia Satélite 

 

5.4.1 Conceituação 

 

Farmácia Satélite (FS) é a denominação atribuída a farmácias hospitalares 

localizadas fora dos limites de área física da farmácia central, a principal farmácia 

localizada no hospital. (GOMES; REIS, 2000; MAIA-NETO, 2005). O termo foi criado 

porque os sistemas de distribuição de medicamentos também podem ser divididos 

em centralizados ou descentralizados. O sistema de distribuição de medicamentos 

centralizado concentra todas as suas atividades em uma única farmácia hospitalar, 

atendendo todas as unidades assistenciais. O sistema de distribuição torna-se 

descentralizado quando há outras farmácias hospitalares localizadas em pontos 
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estratégicos dos hospitais, porém ligadas hierarquicamente à farmácia central, a fim 

de melhor atender as necessidades de determinados setores do hospital. (GOMES; 

REIS, 2000; MAIA-NETO, 2005; SBRAFH, 2009). 

 

 

5.4.2 Interpretação 

 

A necessidade de implantação de uma FS depende da demanda de 

medicamentos do hospital ou das necessidades especiais de determinadas 

enfermarias ou setores do hospital. Geralmente as farmácias descentralizadas são 

necessárias em hospitais de grande porte e complexos hospitalares, onde há vários 

edifícios ou blocos independentes, e visam sempre melhorar a comunicação entre 

farmácias, enfermarias e equipe médica e dar maior agilidade à entrega de 

medicamentos no hospital. (GOMES; REIS, 2000; MAIA-NETO, 2005). 

A presença de FS pode melhorar a assistência prestada ao paciente devido à 

proximidade de técnicos de farmácia e farmacêuticos à equipe médica e de 

enfermagem, com maior probabilidade de interação entre os diferentes profissionais, 

facilitando o trabalho em equipe. Além disso, as FS podem distribuir os 

medicamentos em tempo hábil, um fator importante para a farmacoterapia. (LUNA, 

2011; MAIA-NETO, 2005; SILVA, E., 2011). O descumprimento do horário de 

entrega gera conflitos entre as equipes envolvidas e pode até mesmo 

descaracterizar serviços de urgência e emergência hospitalares, prejudicando os 

pacientes. (AMADEI, 2009; SILVA, E., 2011). 

 

 

5.4.3 Limitações e Usos 

 

No Brasil, a implantação de FS começou a se evidenciar há alguns anos e os 

estudos, na literatura brasileira, sobre FS e sua influência na assistência 

farmacêutica hospitalar ainda são escassos. O projeto DFH, concluído em 2001, 

mostrou que 19,6% das farmácias hospitalares brasileiras pesquisadas possuíam FS 

(OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004), 22,8% possuíam CTI (OSÓRIO-DE-
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CASTRO e CASTILHO, 2004) e 24% eram de níveis hierárquicos 7 e 8, 

considerados de maior complexidade (MESSEDER,2005).  

As buscas na base de dados da BVS retornaram apenas dois estudos 

envolvendo as farmácias satélites. (AMARAL, 1997; LEITE, 2010). Talvez isto se 

explique pelo fato de que farmacêuticos e outros profissionais de saúde brasileiros 

pouco têm publicado os estudos realizados sobre este tema em revistas científicas, 

no formato de artigo científico. Hoje percebe-se, informalmente, que diversos 

hospitais vêm incorporando a FS em seus serviços. No VIII Congresso Brasileiro de 

Farmácia Hospitalar foram realizadas cinco apresentações em pôsteres sobre a 

implantação de FS e o impacto causado na assistência farmacêutica hospitalar. 

(FABRINI et. al., 2011; FILHO et. al., 2011; LUNA et. al, 2011; NÓBREGA; VERAS, 

MELO, 2011; SILVA et. al., 2011). Além desses, diversos outros trabalhos citavam 

as FS nos serviços farmacêuticos hospitalares. (SBRAFH, 2011). 

A existência de FS pode ser um indicativo de que o hospital é de médio ou 

grande porte e possui serviços complexos que demandaram a descentralização da 

distribuição de medicamentos. No estudo de SILVA, E. (2011), a implantação de FS 

no Hospital de Anchieta, localizado no município de Taguatinga/ Brasília,com 

estrutura de médio porte (155 leitos) e CTI para adultos, permitiu uma economia de 

16% em gastos com produtos farmacêuticos, além de uma melhor relação de 

trabalho com a equipe multiprofissional de saúde e aproximação do farmacêutico ao 

paciente. No Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o impacto 

maior foi evidenciado na redução dos custos, que ultrapassaram os 50% 

(NÓBREGA, VERAS, MELO, 2011) assim como a redução de gastos do Hospital da 

Polícia Militar de Pernambuco, que foi de 40% (FILHO, 2011). 

Embora as farmácias satélites possuam as vantagens supracitadas, certas 

desvantagens são observadas, como a necessidade de maior número de 

funcionários, além das dificuldades no controle do estoque de medicamentos, 

principalmente para aquelas que não têm controle informatizado. (GOMES; REIS, 

2000; MAIA-NETO, 2005). Além disso, as FS estão sujeitas às mesmas normas que 

as farmácias hospitalares centrais, já discutidas anteriormente no tópico sobre o 

indicador “12”. O fato de um hospital possuir FS pode não garantir a qualidade dos 

serviços prestados, já que as farmácias descentralizadas podem não estar de 

acordo com a legislação e ter sérios problemas sanitários ou até mesmo 
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operacionais, como a ocorrência de erros de distribuição e/ou dispensação de 

medicamentos (FABRINI, 2011). 

A partir dos estudos citados pode-se afirmar que novas avaliações são 

necessárias a fim de se obter maiores informações sobre a qualidade do serviço 

prestado pelas farmácias satélites e qual é o alcance deste serviço hoje, no Brasil. 

 

5.5 Fonte, Método de Cálculo e Categorias sugeridas para análise dos 

indicadores. 

 

As fontes dos indicadores são “as instituições responsáveis pela produção 

dos dados utilizados no cálculo do indicador e pelos sistemas de informação a que 

correspondem”. (RIPSA, 2008). Todos os indicadores de distribuição hospitalar de 

medicamentos têm como fonte fornecedora de dados os hospitais avaliados. Esta 

informação foi incluída em todas as fichas de qualificação. 

Na análise do método de cálculo dos indicadores verificou-se que o indicador 

“12E” pode ser aplicado em apenas um único hospital e, caso a aplicação do 

indicador se dê dessa forma, o segundo cálculo não será necessário. 

As categorias sugeridas para análise são as diversas categorias de hospitais, 

segundo natureza e complexidade, onde os indicadores foram ou poderiam ser 

aplicados. A categorização dependerá dos resultados que o avaliador deseja obter 

para eventuais comparações entre os tipos de estabelecimentos. Os tipos de 

estabelecimentos avaliados desde o início do projeto DFH foram os hospitais 

públicos, privados, filantrópicos e universitários, com ou sem CTI, de todos os níveis 

de complexidade, de acordo com os trabalhos realizados em Camuzi (2002), 

Messeder (2005), Osório-de-Castro e Castilho (2004) e Silva (2010). 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que, como primeira etapa, alguns indicadores sejam revisados e 

modificados, através de consulta a especialistas, para que só então as fichas 

possam ser revisadas e validadas para aplicação em campo. 

O indicador “12” é calculado com base nas adequações que uma farmácia 

poderia alcançar diante das perguntas que compõem o indicador, como forma de 
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medir o cumprimento das boas práticas. Esta informação deve estar bem clara na 

denominação do indicador e no seu cálculo. 

O estudo do DFH (OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004) não informou, com 

clareza, qual foi o critério adotado para se constatar o sistema de distribuição de 

medicamentos adotado pelas farmácias hospitalares. A implantação do sistema de 

distribuição de medicamentos está diretamente relacionada com qualidade dos 

serviços prestados pelas farmácias hospitalares e, por isso, é importante saber 

distingui-los claramente.  

Apesar de o SDMU ser o sistema mais recomendado por especialistas, nota-se 

que as FH brasileiras têm adotado os sistemas mistos, onde muitas vezes coexistem 

os sistemas SDMC e SDMI.  É muito comum haver confusão por parte dos 

profissionais de saúde, inclusive farmacêuticos, quanto ao tipo de sistema de 

distribuição de medicamentos adotado em seus locais de trabalho. Isso acontece 

porque muitos hospitais trabalham com mais de um sistema de distribuição de 

medicamentos, como mencionado anteriormente, e que podem variar conforme as 

peculiaridades de cada ala/setor hospitalar. Por exemplo: uma FH pode distribuir 

seus medicamentos em SDMI para um percentual de leitos hospitalares e o restante 

dos leitos em SDMC.  Como o SDMC é o mais precário dos sistemas de distribuição 

e o SDMU o mais recomendado, é conveniente que se conheça o tipo de sistema 

predominante nos hospitais que possuem SDMM. Por este motivo, pode-se propor 

um indicador onde o cálculo esteja baseado no sistema de distribuição adotado em 

função do número de leitos hospitalares ou que se estabeleça uma regra para a 

identificação do sistema de distribuição predominante.  

O SDMU, como o sistema mais indicado, pode refletir a qualidade dos serviços 

prestados em uma farmácia hospitalar, mas não necessariamente isto é uma 

verdade. É mais adequado ter um sistema de distribuição de medicamentos com 

menor complexidade, mas com qualidade adequada e cumprindo os requisitos 

exigidos para as boas práticas, do que o contrário. Talvez seja interessante propor 

um indicador onde haja um conjunto de perguntas sobre boas práticas de acordo 

com o tipo de SDM adotado.  

O indicador “16” tornou-se ainda mais necessário e pode trazer informações 

valiosas sobre a assistência farmacêutica hospitalar devido à presença cada vez 

mais constante das farmácias satélites nos hospitais. O indicador merece maior 
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atenção e exploração com o objetivo de buscar maiores informações sobre os 

sistemas de distribuição e a qualidade dos serviços de farmácia. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho demonstrou que, a partir de dados da literatura, foi possível a 

análise e descrição de todos os indicadores de distribuição hospitalar de 

medicamentos do projeto DFH, com construção de suas fichas de qualificação. As 

fichas podem auxiliar na utilização dos indicadores por qualquer profissional 

interessado, visto que possuem informações que vão desde o conceito do tema que 

envolve o indicador, sua interpretação e de que forma se deve utilizá-lo.  

Algumas limitações foram encontradas durante a análise dos indicadores. A 

primeira delas, e talvez a mais importante, é que os indicadores de estudo deste 

trabalho não são aplicados com periodicidade determinada, como os indicadores da 

RIPSA, pois foram poucos os estudos realizados com esta metodologia. Além disso, 

os estudos realizados até hoje aplicaram os indicadores em períodos de tempo 

demasiadamente espaçados e em diferentes regiões do Brasil. Isso não permitiu 

que houvesse comparações e consistência na série histórica de dados. Por este 

motivo, não foram feitos comentários comparativos sobre os dados estatísticos das 

fichas de qualificação, conforme se observa nas fichas de qualificação da RIPSA.  

Verificou-se, na análise dos indicadores, que alguns deles precisam de 

correções, objetivando a atualização das informações frente  

a legislação brasileira e novos conceitos e práticas na assistência farmacêutica 

hospitalar. Estas questões podem ser resolvidas através de consensos entre 

especialistas, com monitorização periódica da qualidade dos indicadores, tornando-

os aplicáveis atualmente. Esta monitorização pode caminhar em conjunto com a 

revisão periódica das fichas de qualificação, que devem ser validadas para 

utilização. 

Por fim, a falta de revisão periódica dos indicadores limitou a construção das 

fichas a partir das análises realizadas.  
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9. APÊNDICES 

9.1 Ficha do indicador 12E: “Porcentagem média de cumprimento das boas práticas de 

dispensação de medicamentos na Farmácia Hospitalar” 

 
 

Porcentagem média de cumprimento das boas práticas de dispensação de 
medicamentos na Farmácia Hospitalar 

 
 

Conceituação 

 

 Média entre os percentuais obtidos pelas farmácias hospitalares ao serem avaliadas quanto ao 

cumprimento das boas práticas de dispensação de medicamentos. A medida é feita com base em um 

número definido de perguntas fechadas que abordam as boas práticas de medicamentos em farmácias e 

drogarias. 

 Boas práticas de dispensação de medicamentos é o conjunto de técnicas e medidas que visam 

assegurar a manutenção da qualidade e segurança dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados 

em farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso racional desses produtos e a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários. 

 Dispensação é o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um 

paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional 

autorizado. Neste ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. 

 

 

Interpretação 

 

 Verifica o grau de cumprimento das boas práticas de dispensação de medicamentos, conforme 

legislação específica, através de ações de vigilância sanitária na distribuição hospitalar de medicamentos.  

A adequação às boas práticas é considerada obrigatória para a qualidade e segurança dos produtos e 

serviços prestados à sociedade pela farmácia hospitalar. 

 

 

Usos 

 

 Conhecer a capacidade das farmácias hospitalares em eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 

dos pacientes internos de um hospital através de ações de vigilância sanitária na farmácia hospitalar.  

 Contribuir para o planejamento, gestão e avaliação da qualidade das farmácias hospitalares e 

subsidiar a construção de regulamentações e diretrizes em Boas Práticas em Farmácias Hospitalares.  

 

 

Limitações 

 

 Não há um documento legislativo específico sobre as boas práticas de distribuição hospitalar de 

medicamentos, sendo necessária a adaptação da legislação referente à dispensação de medicamentos em 

farmácias e drogarias.  

 Devido a constantes mudanças na legislação hospitalar brasileira, os parâmetros para medir o grau 

de cumprimento das boas práticas devem ser constantemente revisados.  

 O método adotado para a avaliação está voltado apenas a questões de vigilância sanitária. 
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Fonte 

 

 Hospitais brasileiros. 

 

 

Método de cálculo 

 

 Primeiro cálculo: 

Número de boas práticas de dispensação de medicamentos observados, dividido pelo das boas práticas 

de dispensação de medicamentos analisadas (x100).  

 

 Segundo cálculo:  

Somar as porcentagens obtidas para cada FH e dividir pelo número de FH analisadas.  

 

 

Categorias sugeridas para análise 

 

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

 Tipos de Estabelecimentos: Hospitais públicos ou privados, de qualquer categoria de complexidade, 

que possuam Farmácia Hospitalar. Estes estabelecimentos ainda podem ser sub-dividos, conforme a 

necessidade de se obter comparações entre categorias, como hospitais universitários, filantrópicos, com ou 

sem UTI. 

 

 
Dados estatísticos 
 

 

Porcentagem média de cumprimento das boas práticas de dispensação de 
medicamentos na Farmácia Hospitalar, segundo regiões (2001-2010) 

Região 2001 2010 

Brasil 53% Não há 

Estado do Rio de Janeiro Não há 60,5% 

Fonte: OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SILVA, 2010; 

  
 
 

Referências 
 
BRASIL, 1990 

BRASIL,1998 

BRASIL, 2009a 

OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004 

SILVA, 2010 

XAVIER, 2007 
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9. 2  Ficha de qualificação do indicador 13E: Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para 

os pacientes internados utilizando o sistema de distribuição de medicamentos por prescrição 

individualizada. 

 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados 

utilizando o sistema de distribuição de medicamentos individualizado 

 

Conceituação 

 

 Verifica o percentual de utilização do sistema de distribuição de medicamentos por dose 

individualizada (SDMI) nas farmácias hospitalares.  

 O SDMI caracteriza-se pela entrega do medicamento direcionada às necessidades do paciente, sem 

ordenação por horário posológico, geralmente para um período de 24 vinte e quatro horas, a partir da 

prescrição médica ou sua transcrição. 

 

Interpretação 

 

 Expressa a magnitude de farmácias hospitalares que distribuem medicamentos por SDMI e sua 

distribuição relativa.   

 A implantação do sistema de distribuição por dose individualizada reflete avanços na eficiência e 

segurança dos serviços prestados pelas farmácias hospitalares quando comparado ao sistema de 

distribuição coletivo de medicamentos. 

 

Usos 

 

 Identificar geograficamente e periodicamente o número de Farmácias Hospitalares que utilizam o 

SDMI. 

 Com o auxílio dos indicadores 14, 15 e 16, identificar a proporção regional dos SDM nas farmácias 

hospitalares.  

 Acompanhar o processo de migração da utilização do SDMC para o SDMU. 

 

Limitações 

 

Pode haver imprecisões na detecção dos sistemas de distribuição de medicamentos devido à 

necessidade de observação direta e minuciosa das atividades desempenhadas no setor de distribuição e 

nas enfermarias para constatar o sistema de distribuição adotado. 

 

Fonte 

 

Hospitais brasileiros. 

 

Método de cálculo  

 

 Numerador: Número de farmácias hospitalares que utilizam o SDMI.  

 Denominador: Número de farmácias hospitalares analisadas.  

 Multiplica-se o resultado por 100. 

 

 

 

 



67 
 

 
 

 

Categorias sugeridas para análise 

 

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

 Tipos de Estabelecimentos: Hospitais públicos ou privados, de qualquer categoria de complexidade, 

que possuam Farmácia Hospitalar. Estes estabelecimentos ainda podem ser sub-dividos, conforme a 

necessidade de se obter comparações entre categorias, como hospitais universitários, filantrópicos, com 

ou sem UTI. 

 

Dados estatísticos 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados utilizando 

o sistema de distribuição de medicamentos por prescrição individualizada (2001-2010) 

Região 2001 2002 2010 

Brasil 34,8% - - 

Município do Rio de Janeiro - 24% - 

Estado do Rio de Janeiro - - 50% 

       Fonte: CAMUZI, 2002;.OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SILVA, 2010; 

  

 

Referências 

ANACLETO at al, 2005 

GOMES; REIS, 2000 

OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004 

NAPAL, 2002 

SBRAFH, 2009 

SILVA, 2010 

SILVA, 2013 

RUSSO, 2005 

XAVIER, 2007 
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9.3  Ficha de qualificação do indicador 14E: Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para 

os pacientes internados utilizando o sistema coletivo. 

 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados 

utilizando o sistema coletivo 

 

Conceituação 

 

 Verifica o percentual de utilização do sistema de distribuição coletivo de medicamentos (SDMC) nas 

farmácias hospitalares. O SDMC caracteriza-se pela distribuição de medicamentos às unidades de 

internação e/ou alas hospitalares, atendendo às requisições de medicamentos feitas pelo serviço de 

enfermagem, sem necessidade de apresentação da prescrição médica à farmácia. 

 

Interpretação 

 

 Expressa a magnitude de farmácias hospitalares que distribuem medicamentos por SDMC e sua 

distribuição relativa.  

 O SDMC é o mais antigo e precário dos sistemas de distribuição de medicamentos devido às lacunas 

que aumentam a proporção de falhas no processo e, consequentemente, causam os erros de 

medicação. Altos índices de hospitais trabalhando com o SDMC em uma determinada região pode 

significar maior risco à saúde da população. 

 

Usos 

 

 Identificar geograficamente e periodicamente o número de farmácias hospitalares que utilizam o 

SDMC. 

 Com o auxílio dos indicadores 13, 15 e 16, identificar a proporção regional dos SDM nas farmácias 

hospitalares.  

 Acompanhar o processo de migração da utilização do SDMC para o SDMU. 

 

Limitações 

 

 Pode haver dificuldades na detecção dos sistemas de distribuição de medicamentos devido à 

necessidade de observação direta e minuciosa das atividades desempenhadas no setor de distribuição e 

nas enfermarias para constatar o sistema de distribuição adotado.  

 

Fonte 

 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de cálculo  

 

 Numerador: Número de farmácias hospitalares que utilizam o SDMC.  

 Denominador: Número de farmácias hospitalares analisadas.  

 Multiplica-se o resultado por 100. 
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Categorias sugeridas para análise 

 

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

 Tipos de Estabelecimentos: Hospitais públicos ou privados, de qualquer categoria de complexidade, 

que possuam Farmácia Hospitalar. Estes estabelecimentos ainda podem ser sub-dividos, conforme a 

necessidade de se obter comparações entre categorias, como hospitais universitários, filantrópicos, com 

ou sem UTI. 

 

 

Dados estatísticos 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados utilizando o 

sistema coletivo 

Região 2001 2002 2010 

Brasil 51,2% - - 

Município do Rio de Janeiro - 51% - 

Estado do Rio de Janeiro - - 20% 

       Fonte: CAMUZI, 2002;.OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SILVA, 2010.  

 

Referências 

 

ANACLETO, 2005 

GOMES; REIS, 2000 

OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004 

NAPAL, 2002 

SBRAFH, 2009 

SILVA, 2010 

SILVA, 2013 

RUSSO, 2005 

XAVIER, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

9.4 Ficha de qualificação do indicador 15E: Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para 

os pacientes internados utilizando o sistema misto. 

 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados 

utilizando o sistema misto 

 

Conceituação 

 

 Verifica o percentual de utilização do sistema de distribuição misto de medicamentos (SDMM) nas 

farmácias hospitalares. O SDMM é aquele onde se observa características dos outros sistemas de 

distribuição concomitantemente. Pode ser a combinação do coletivo com o individualizado, do 

individualizado com o unitário ou ainda dos três sistemas de distribuição de medicamentos. 

 

Interpretação 

 

 Expressa a magnitude de farmácias hospitalares que distribuem medicamentos por SDMM e sua 

distribuição relativa.  

 O SDMC é o mais antigo e precário dos sistemas de distribuição de medicamentos devido às lacunas 

que aumentam a proporção de falhas no processo e, consequentemente, causam os erros de 

medicação. Altos índices de hospitais trabalhando com o sistema misto onde haja a distribuição coletiva 

de medicamentos em concomitância com outros sistemas, em uma determinada região, pode significar 

maior risco à saúde da população. 

 

Usos 

 

 Identificar geograficamente e periodicamente o número de farmácias hospitalares que utilizam o 

SDMM. 

 Com o auxílio dos indicadores 13, 15 e 16, identificar a proporção regional dos SDM nas farmácias 

hospitalares.  

 Acompanhar o processo de migração da utilização do SDMC para o SDMU. 

 

Limitações 

 

 Pode haver dificuldades na detecção dos sistemas de distribuição de medicamentos devido à 

necessidade de observação direta e minuciosa das atividades desempenhadas no setor de distribuição e 

nas enfermarias para constatar o sistema de distribuição adotado. 

 

Fonte 

 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de cálculo  

 

 Numerador: Número de farmácias hospitalares que utilizam o SDMM.  

 Denominador: Número de farmácias hospitalares analisadas.  

 Multiplica-se o resultado por 100. 
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Categorias sugeridas para análise 

 

 Unidade geográfica: Brasil, estados, municípios, grandes regiões ou pequenas regiões. 

 Tipos de Estabelecimentos: Hospitais públicos ou privados, de qualquer categoria de complexidade, 

que possuam Farmácia Hospitalar. Estes estabelecimentos ainda podem ser sub-dividos, conforme a 

necessidade de se obter comparações entre categorias, como hospitais universitários, filantrópicos, com 

ou sem UTI. 

 

Dados estatísticos 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados utilizando 

o sistema de distribuição por dose mista 

Região 2001 2002 2010 

Brasil 13,2% - - 

Município do Rio de Janeiro - 16% - 

Estado do Rio de Janeiro - - 30% 

       Fonte: CAMUZI, 2002;.OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SILVA, 2010.  

 

 

Referências 

 

ANACLETO, 2005 

GOMES; REIS, 2000 

OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004 

NAPAL, 2002 

SBRAFH, 2009 

SILVA, 2010 

SILVA, 2013 

RUSSO, 2005 

XAVIER, 2007 
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9.5 Ficha de Qualificação do Indicador 16E: Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para 

os pacientes internados utilizando o sistema de dose unitária. 

 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados 

utilizando o sistema de dose unitária 

 

Conceituação 

 

 Verifica o percentual de utilização do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária 

(SDMU) nas farmácias hospitalares. O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária é 

aquele no qual a entrega do medicamento se faz mediante solicitação em prescrição médica, por horário 

de administração, ao paciente correto e em dose e forma farmacêutica pronta para uso. 

 

Interpretação 

 

 Expressa a magnitude de farmácias hospitalares que distribuem medicamentos por SDMU e sua 

distribuição relativa.  

 O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária é o mais indicado, pois sua implantação 

traduz uma maior qualidade dos serviços prestados, como a diminuição dos erros de medicação e 

diminuição dos gastos com medicamentos. 

 

Usos 

 

 Identificar geograficamente e periodicamente o número de farmácias hospitalares que utilizam o 

SDMU. 

 Com o auxílio dos indicadores 13, 15 e 16, identificar a proporção regional dos SDM nas farmácias 

hospitalares.  

 Acompanhar o processo de migração da utilização do SDMC para o SDMU. 

 

Limitações 

 

 Pode haver dificuldades na detecção dos sistemas de distribuição de medicamentos devido à 

necessidade de observação direta e minuciosa das atividades desempenhadas no setor de distribuição e 

nas enfermarias para constatar o sistema de distribuição adotado. 

 

Fonte 

 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de cálculo  

 

 Numerador: Número de farmácias hospitalares que utilizam o SDMU.  

 Denominador: Número de farmácias hospitalares analisadas.  

 Multiplica-se o resultado por 100. 
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Categorias sugeridas para análise 

 

 Unidade geográfica: Brasil, estados, municípios, grandes regiões ou pequenas regiões. 

 Tipos de Estabelecimentos: Hospitais públicos ou privados, de qualquer categoria de complexidade, 

que possuam Farmácia Hospitalar. Estes estabelecimentos ainda podem ser sub-dividos, conforme a 

necessidade de se obter comparações entre categorias, como hospitais universitários, filantrópicos, com 

ou sem UTI. 

.   

Dados estatísticos 

 

Porcentagem de FH que distribuem medicamentos para os pacientes internados utilizando 

o sistema de distribuição por dose unitária 

Região 2001 2002 2010 

Brasil 0,4% - - 

Município do Rio de Janeiro - 8,5%* - 

Estado do Rio de Janeiro - - 0% 

       * Hospitais que tiveram ou tinham alguma experiência com o SDMU em 2002. 

Fonte: CAMUZI, 2002;.OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SILVA, 2010.  
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9.6  Ficha de Qualificação do Indicador 17E: Porcentagem de FH que possuem farmácia(s) 

satélite(s). 

 

 

Porcentagem de FH que possuem farmácia(s) satélite(s) 

 

Conceituação 

 

 Verifica o percentual de farmácias hospitalares que possuem farmácia satélite.  

 Farmácia satélite é a denominação atribuída a farmácias hospitalares dirigidas e assistidas por 

farmacêutico, localizadas fora dos limites de área física da farmácia central, mas técnica e 

administrativamente ligadas a ela.  

 

Interpretação 

 

 Informa se há a participação de farmácias satélites na estrutura organizacional dos sistemas de 

distribuição de medicamentos. 

 A presença de farmácias satélites (FS) pode melhorar a assistência prestada ao paciente, além de 

agilizar o atendimento e reduzir custos com medicamentos. 

 

 

Usos 

 

 Identificar geograficamente e periodicamente o quantitativo de farmácias hospitalares que possuem 

farmácia satélite. 

 Auxiliar na identificação das melhorias alcançadas nos hospitais com a implantação de farmácias 

satélites.  

 A existência de farmácia satélite pode ser um indicativo de que o hospital é de médio ou grande porte 

e possui serviços complexos que demandaram a descentralização da distribuição de medicamentos. 

 

Limitações 

 

 Os estudos, na literatura brasileira, sobre as farmácias satélites e seu impacto na assistência 

farmacêutica ainda são escassos, dificultando a interpretação do indicador. 

 O fato de um hospital possuir FS não garante a qualidade dos serviços prestados, pois a própria FS 

pode estar em desacordo com a legislação ou ter problemas operacionais.  

 

Fonte 

 

 Hospitais brasileiros. 

 

Método de cálculo  

 

 Numerador: Número de FH que possuem farmácia(s) satélite(s).  

 Denominador: Número de FH analisadas. 

 Multiplica-se o resultado por 100. 
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Categorias sugeridas para análise 

 

 Unidade geográfica: Brasil, estados, municípios, grandes regiões ou pequenas regiões. 

 Tipos de Estabelecimentos: Hospitais públicos ou privados, de qualquer categoria de complexidade, 

que possuam Farmácia Hospitalar. Estes estabelecimentos ainda podem ser sub-dividos, conforme a 

necessidade de se obter comparações entre categorias, como hospitais universitários, filantrópicos, com 

ou sem UTI. 

 

Dados estatísticos 

 

Porcentagem de FH que possuem farmácia(s) satélite(s) 

Região 2001 2010 

Brasil 19,6% - 

Estado do Rio de Janeiro - 0% 

Fonte: CAMUZI, 2002; OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SILVA, 2010. 

 

Referências 

 

CAMUZI, 2002 

FILHO, 2011 

GOMES; REIS, 2000 

LUNA et. al, 2011 

MAIA-NETO, 2005 

MESSEDER, 2005 

NÓBREGA, VERAS, MELO, 2011 

SBRAFH, 2009 

OSÓRIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004 

SILVA, 2010 

SILVA, 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

10.  ANEXOS 

 
10.1 P76: Medicamentos traçadores do projeto DFH.  

(Adaptado de OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004) 
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