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RESUMO 

 

O primeiro Diagnóstico da Farmácia Hospitalar (DFH) no Brasil, em 2002, 

utilizou-se de indicadores como ferramenta para sua realização. Os resultados do 

estudo puseram em foco a baixa adequação, em nível nacional, das atividades 

realizadas na farmácia hospitalar. Este projeto teve como um de seus objetivos 

específicos propor recomendações para politicas de Assistência Farmacêutica, de 

modo a subsidiar medidas que contribuíssem para o crescimento da farmácia 

hospitalar brasileira. Dez anos se passaram desde então, muitas mudanças foram 

propostas e criadas neste período, mas ainda não se tem a medida do impacto 

destas. A reaplicação de um diagnóstico nacional da farmácia hospitalar seria 

necessário para comparar o que foi diagnosticado uma década atrás e, então, 

identificar as mudanças ocorridas no cenário até agora. Seriam os indicadores do 

DFH aplicados em 2002 aplicáveis aos dias de hoje? Como estes poderiam ser 

adequados e organizados para a realização de um novo estudo? A partir da 

estrutura das fichas de qualificação criadas pela Rede Interagencial de Informações 

para a Saúde (RIPSA), foram elaboradas fichas semelhantes que guiaram a análise 

dos indicadores do Módulo de gerenciamento do DFH no Brasil. Através da 

realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema FH e gerenciamento, onde foram 

levantadas suas atribuições e as legislações vigentes que a regulam, criou-se uma 

base para análise crítica, resultando no preenchimento das fichas para os 

indicadores do Módulo de gerenciamento do DFH no Brasil. A análise demonstrou 

que os indicadores continuam aplicáveis para o diagnóstico do Gerenciamento da 

FH, necessitando apenas de adequações em algumas descrições, de forma a 

aprimorar os resultados do diagnóstico. 

Palavras chaves: Avaliação em Saúde; Administração de Serviços de Saúde; 

Administração Farmacêutica. 



ABSTRACT 

 

The realization of the first diagnosis of Hospital Pharmacy (DFH) in Brazil, in 

2002, used indicators as tools for its realization. The results of the study has focused 

on poor compliance at the national level, of the activities carried at Hospital 

Pharmacy. This project had as one of its specific objectives to propose 

recommendations for Pharmaceutical Assistance policies in order to support 

measures that would contribute to the growth of the Brazilian hospital pharmacy. Ten 

years have passed since then, many changes have been proposed and created in 

this period, but still do not have a measure of the impact of those. Reapplication of a 

national diagnosis of the hospital pharmacy would be necessary to compare what 

was diagnosed a decade ago and then identify the changes in the scenario so far. 

Are the indicators applied in DFH 2002 relevant to today? How these might be 

suitable and organized to carry out a new study? From the structure of the 

qualification cards created by the Interagency Network for Health Information 

(RIPSA) were created similar cards that guided the analysis of the indicators of the 

Management Module of HFD in Brazil. By conducting a literature review on the 

subject FH and management, where were raised their assignments and existing laws 

which regulate it, we created a basis for critical analysis, resulting in filling in the 

forms for the indicators of the management module of the DFH Brazil. The analysis 

showed that the indicators remain applicable for the diagnosis of FH Management, 

only requiring adjustments in some descriptions, in order to improve the diagnostic 

results. 

Keywords: Health Evaluation; Health Services Administration; Pharmacy 

Administration 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Farmácia Hospitalar (FH) é a unidade responsável pelo desenvolvimento 

de atividades relacionadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e 

distribuição de medicamentos e materiais médico hospitalares, como também pela 

prestação de assistência aos pacientes internos e ambulatoriais, com o objetivo de 

promover o uso seguro e racional destes produtos e racionalização dos custos da 

instituição (NOVAES et al, 2009). Essas atividades podem ser observadas sob o 

ponto de vista da organização sistêmica da Assistência Farmacêutica (AF), sendo 

organizadas conforme as características do hospital e com seu tipo e o nível de 

complexidade (MAGARINOS-TORRES et al, 2007). 

Nos serviços públicos de saúde, a AF teve suas atividades reorientadas com 

a publicação da Política Nacional de Medicamentos (PNM) no ano de 1998, 

ampliando o leque de ações da FH (BRASIL, 2001). Antes desta publicação, a FH 

tinha suas atividades restritas a gestão dos medicamentos e produtos para saúde 

(aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação e controle), passando após 

esta a ser responsável também pelo seu uso racional (informação sobre 

medicamentos, farmacovigilância, farmácia clínica, estudos de utilização de 

medicamento) (MAGARINOS-TORRES et al, 2007). A PNM é parte essencial da 

Política Nacional de Saúde e constitui um dos elementos fundamentais para a 

efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da 

assistência à saúde da população neste setor (BRASIL, 2001). 

O setor hospitalar público brasileiro é regulado pela Lei 8080/90 e é formado 

por estabelecimentos públicos e pelo setor privado de prestação de serviços em 

caráter complementar; este inclui desde as unidades de atenção básica até centros 

hospitalares de alta complexidade (BRASIL, 1990). Os planos privados de 

assistência à saúde têm suas regras operacionais definidas pela Lei 9.656/98 e é 

regulamentado, normatizado, controlado e fiscalizado pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar criada pela Lei nº 9.961/00 (OLIVEIRA, 2009). 

No Ano de 2002, mais de 6.000 instituições hospitalares (públicas e 

privadas) encontravam-se em atividade no Brasil, porém nenhuma informação sobre 

o perfil da Farmácia Hospitalar havia sido levantada até então. Essa escassez de 
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informações disponíveis sobre o setor motivou a criação do projeto Diagnóstico da 

Farmácia Hospitalar (DFH) no Brasil, elaborado pelo Núcleo de Assistência 

Farmacêutica (NAF) da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em parceria com 

a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), que teve sua primeira etapa 

realizada no período de setembro de 2002 a agosto de 2003 (OSORIO-DE-CASTRO 

E CASTILHO, 2004). Naquele momento o diagnóstico da FH seria útil primeiramente 

para que se conhecesse a situação da FH, que até então não era clara e, em um 

segundo momento, servir de base para um plano diretor para o fortalecimento do 

setor. 

O objetivo geral do DFH foi realizar o diagnóstico do setor e seus objetivos 

específicos foram identificar e verificar os processos desenvolvidos e a relação entre 

as atividades e a complexidade do hospital. Para tal avaliação foi construído pelo 

NAF um modelo lógico que utilizou 62 indicadores distribuídos em 8 componentes: 

gerenciamento, seleção, informação, seguimento farmacoterapêutico, logística, 

distribuição, farmacotécnica e ensino e pesquisa (OSORIO-DE-CASTRO E 

CASTILHO, 2004). Os resultados desse estudo puseram em foco a baixa 

adequação e fragmentação das atividades realizadas pela Farmácia Hospitalar (FH), 

verificado pela baixa adequação aos indicadores propostos pelo DFH. Parte desse 

resultado foi apontado pelo DFH como consequência da ausência de um 

gerenciamento adequado com atividades formalizadas na FH, o que entre outras 

consequências pode resultar em frequentes perdas de medicamentos (por validade, 

por condições inadequadas de armazenamento etc.), falha na dispensação, 

desabastecimento de medicamentos essenciais etc. Isso pode ser verificado pela 

baixa adequação aos indicadores de Gerenciamento propostos pelo DFH. 

Os resultados do estudo DFH demonstram que ao longo do tempo as ações 

e serviços de saúde têm deixado as atividades da AF em segundo plano, limitando-

se somente a aquisição e distribuição de medicamentos sem a preocupação com o 

gerenciamento do serviço (BRASIL 2006). O gerenciamento da FH, de 

responsabilidade exclusiva de farmacêutico, deve planejar e orientar as ações da AF 

e a oferta de medicamentos à população, como questões primordiais para assegurar 

a efetividade das intervenções em saúde com o acesso aos medicamentos 

essenciais e o uso racional, considerando a integralidade das ações dos serviços de 
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saúde, pensando suas ações no âmbito das demais ações de saúde (BRASIL, 

2006). A ausência de um gerenciamento adequado prejudica tanto a qualidade dos 

serviços farmacêuticos como também a qualidade do serviço, levando a menor 

eficiência e diminuição da capacidade de resolução dos problemas de saúde pelos 

serviços de saúde (BRASIL 2006). 

Para que se eleve o atendimento aos padrões mínimos exigidos para um 

gerenciamento adequado é necessário que se identifique os pontos fortes e fracos 

do setor de FH, para que então se possa planejar as mudanças e políticas que 

visem a melhoria deste. Os indicadores de Gerenciamento propostos pelo DFH são 

ferramentas capazes de descrever e identificar esses pontos, sendo sua análise 

necessária para que se verifique a capacidade destes de medir e produzir 

informações e julgamentos necessários para caracterizar o componente 

Gerenciamento e se necessário, após esta análise, sugerir adequações de modo a 

aprimorá-los. Este trabalho compõe o projeto “Qualificação dos Indicadores do 

Diagnóstico em Farmácia Hospitalar no Brasil” e tem como propostas elaborar fichas 

que qualifiquem os indicadores de Gerenciamento propostos pelo DFH no Brasil. 

Estas fichas terão a finalidade de servir como um instrumento de orientação técnica 

ao usuário dos indicadores selecionados e serão elaboradas seguindo os moldes 

criados pela Rede Interagencial de Informações para Saúde (RIPSA) para 

qualificação de seus Indicadores e Dados Básicos para a Saúde no Brasil. 

No que se segue a esta introdução, será apresentada a metodologia de 

busca das publicações que foram utilizadas para a análise dos indicadores de 

gerenciamento propostos pelo DFH na seção 3. Na seção 4 serão apresentados os 

resultados encontrados, seguidos da revisão da literatura e análise dos indicadores. 

E por fim, as considerações finais serão feitas na seção 5. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar ficha de qualificação dos indicadores de gerenciamento da 

assistência farmacêutica hospitalar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descrever os indicadores de gerenciamento da Assistência Farmacêutica 

propostos no Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil utilizando o modelo 

proposto pela Rede Interagencial de Informações para Saúde através da "Ficha de 

qualificação do indicador" (http://www.ripsa.org.br). 

Analisar os indicadores de gerenciamento da Assistência Farmacêutica 

considerando ações atribuídas à FH descritas na literatura, as legislações vigentes, 

os padrões mínimos estipulados por órgãos e sociedades organizadas nacionais e 

os requisitos da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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3 METODOLOGIA 

 

A busca de publicações para a construção da revisão bibliográfica teve inicio 

com a seleção de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), no site da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), que tivessem definição adequada ao tema central da 

pesquisa. Para isso estes foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo de 

DeCS teve como critério de escolha possuir características comuns a todos os oito 

componentes do DFH. Este critério foi definido em conjunto com os membros1 do 

projeto de Qualificação dos Indicadores do Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no 

Brasil. O segundo grupo de DeCS foi definido de forma individual, selecionando 

aqueles que se adequassem ao componente específico deste trabalho, neste caso o 

Gerenciamento. A definição detalhada destes DeCS encontra-se no Apêndice 1. 

Dessa forma os descritores escolhidos foram: 

a) Primeiro grupo de DeCS (comuns a todos os componentes): 
 

─ Serviço de Farmácia Hospitalar; 
 

─ Assistência Farmacêutica; 
 

─ Avaliação em Saúde; 
 

─ Indicadores de Serviços; 
 

─ Indicadores de Saúde. 
 

b) Segundo Grupo de DeCS (específicos para o componente 
Gerenciamento): 

 

─ Administração de Serviços de Saúde; 
 

─ Organização e Administração; 
 

─ Administração Farmacêutica. 

                                                
1
 O projeto de Qualificação dos Indicadores do Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil tem como propósito 

analisar os indicadores utilizados no DFH no Brasil, em 2002. Este grupo é formado por alunos do curso do 
Curso de Pós-Graduação à nível de Especialização sob a forma de treinamento em serviços para 
Farmacêuticos, nos moldes de Residência Universidade Federal Fluminense. 
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Após a definição dos DeCS iniciou-se a busca em todos os índices e todas 

as fontes do portal da BVS. Os DeCS foram digitados entre aspas duplas no campo 

de busca para que o resultado apresentasse apenas as publicações indexadas pelo 

DeCS selecionado. Devido à quantidade elevada de publicações encontradas com 

as buscas utilizando apenas um DeCS por vez, estes foram aplicados em pares, em 

todas as combinações possíveis, sem repetição, para que desta forma a busca fosse 

apurada. 

Dos resultados encontrados foram selecionadas publicações que avaliavam 

ou analisavam o Gerenciamento e o Serviço de Farmácia Hospitalar nacional. 

Destas, excluíram-se as publicações anteriores ao ano de 2001, com exceção 

daquelas de relevância consagrada. Este período foi escolhido por ser o ano em que 

o instrumento de coleta de dados do projeto DFH foi fechado. As publicações que 

tinham como tema a avaliação ou a análise do serviço de farmácia hospitalar foram 

selecionadas por serem mais amplas e dessa forma também englobarem o 

gerenciamento da FH, reduzindo as perdas de artigos. Um quadro com as 

combinações das buscas e outro com a quantidade de artigos encontrados que 

atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos foi elaborado para que fossem 

quantificados os resultados das buscas, que encontram-se nos apêndices 2 e 3 

respectivamente. 

O estudo DFH no Brasil utilizou-se da avaliação normativa onde a estrutura 

disponível, os processos envolvidos na produção e os seus resultados são 

identificados e comparados com critérios, normas e legislação nacional. Por este 

motivo o portal da BVS foi escolhido devido ao fato deste conter as principais bases 

de dados onde se encontram as publicações brasileiras de maior importância. 

As buscas pela legislação brasileira vigente, a respeito da FH, foram feitas 

no site do Conselho Federal de Farmácia e no site Saúde Legis (Sistema de 

Legislação em Saúde) do Ministério da Saúde. 

As publicações encontradas e a revisão da literatura serviram de base para 

a análise crítica e o preenchimento das fichas de qualificação dos indicadores de 

Gerenciamento já estabelecidos pelo DFH no Brasil. O modelo utilizado para a 

criação das fichas foi uma adaptação daquele originalmente criado pela RIPSA que 

expõe os conceitos e os critérios específicos adotados com relação a: conceituação, 
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interpretação, usos, limitações, fontes e método de cálculo. 
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4 RESULTADOS 

 

Com base nas ações atribuídas à FH descritas na literatura e nas 

publicações encontradas com a metodologia, todos os 13 indicadores do 

componente de Gerenciamento propostos pelo estudo DFH foram analisados 

verificando-se a sua capacidade de medir e produzir informações e julgamentos 

necessários para caracterizar o componente. Os indicadores do componente 

gerenciamento estão dispostos no Quadro 3. 

 

Denominação do Indicador Descrição 

Porcentagem de FH que possuem 
Manual de Normas e 
Procedimentos 

O manual de normas e procedimentos deve contemplar fluxos 
de trabalho, horário de funcionamento, atividades 
desenvolvidas. Pelo menos POP para a distribuição de 
medicamentos (constantes ou não da RM), farmacotécnica e 
armazenamento. 

Porcentagem de FH que estão 
inseridas formalmente no 
organograma do hospital. 

Verificar se a FH está formalmente representada no 
organograma do hospital. 

Porcentagem de FH que, dentro 
do organograma, estão ligados 
diretamente à área clínica ou à 
direção geral. 

Verificar se a FH está formalmente representada no 
organograma do hospital como subordinada ao diretor clinico, 
à direção de saúde à área assistencial ou à direção geral. 

Relação de Farmacêuticos/leitos. Número total de leitos ativos por número de farmacêuticos na 
FH. 

Relação de funcionários da 
farmácia/leitos. 

Relação entre o número de leitos ativos e o número de 
funcionários exceto farmacêuticos. 

Porcentagem de FH que 
desenvolvem planejamento de 
objetivos e metas com 
periodicidade anual ou maior. 

Descrição escrita de objetivos e metas a serem atingidos, os 
prazos e recursos financeiros, no que couber, para o 
cumprimento dos mesmos 

Porcentagem de FH que possuem 
programação anual ou maior para 
capacitação de recursos humanos. 

Porcentagem de FH que possuem programação escrita para a 
capacitação de recursos humanos, realizados na própria 
instituição ou fora dela. Considera-se capacitação: cursos de 
atualização, participação em seminários, congressos, 
simpósios e cursos de pós-graduação. 

Quadro 1. Indicadores do componente gerenciamento (OSORIO-DE-CASTRO e CASTILHO, 2004). 

  



21 

 

Denominação do Indicador Descrição 

Porcentagem de FH que possuem 
farmacêuticos com curso de pós-
graduação, dentre as FH que 
possuem farmacêutico. 

Curso de pós graduação latu sensu e strictu sensu, 
reconhecido pelo MEC. 

Porcentagem de FH que possuem 
farmacêutico. 

Farmácia Hospitalar que possui farmacêutico é aquela que 
possui em seu quadro, profissional de nível superior, 
graduado em Farmácia. 

Porcentagem de FH que possuem 
recursos de informática para 
utilização em atividades clínicas. 

Considera-se recurso de informática equipamento e 
softwares para utilização em atividades clínicas. 

Porcentagem de FH que 
trabalham com produtos médico-
hospitalares além de 
medicamentos. 

Trabalhar com material médico hospitalar, significa pelo 
menos armazenar e dispensar estes produtos além de 
medicamentos. 

Porcentagem de hospitais em que 
o farmacêutico hospitalar 
participa efetivamente na CCIH. 

Participação do farmacêutico da FH como membro efetivo da 
CCIH, comprovado em atas e/ou designação. 

Porcentagem de hospitais em que 
o farmacêutico hospitalar 
participa efetivamente na CSN. 

Participação do farmacêutico da FH como membro efetivo da 
Comissão De Suporte Nutricional, comprovado em atas e/ou 
designação. 

Continuação do quadro 1. Indicadores do componente gerenciamento (OSORIO-DE-CASTRO e 
CASTILHO, 2002) 

 

Como resultado das buscas feitas em todas as bases de dados do site da 

BVS, em novembro de 2012, foram selecionadas 12 publicações que atenderam os 

critérios de inclusão descritos na metodologia, sendo duas excluídas por se tratarem 

de publicações repetidas. Nove dessas publicações foram encontradas na base de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

uma no Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS). Dessas, mais 

da metade tinha como foco avaliar aspectos da assistência farmacêutica. Duas 

publicações tratavam sobre a construção de indicadores para serem utilizados na 

avaliação da farmácia hospitalar, o que foi de grande relevância para o 

desenvolvimento deste trabalho. Apenas uma publicação encontrada se relacionava 

com o gerenciamento da FH, porém, do ciclo administrativo, apenas o planejamento 

era retratado. Não foi encontrado nesta busca, artigos reportando experiência ou 

discutindo o gerenciamento da FH de maneira ampla em hospitais ou serviços de 

saúde brasileiros. Essa ausência de publicações nacionais já havia sido relatada por 
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Magarinos-Torres (2007) em seu trabalho sobre as atividades da FH. Um quadro 

com os títulos das publicações encontradas está disponível no Apêndice 4 deste 

trabalho. 

Foram selecionadas 6 legislações que se relacionam diretamente com o 

gerenciamento e a prática profissional da FH. Destas destaca-se a Portaria M.S. nº 

4.283, de 30 de dezembro de 2010, que aprova as diretrizes e estratégias para 

organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no 

âmbito dos hospitais, aborda como uma de suas diretrizes a Gestão da FH, servindo 

como referência para o gerenciamento desta unidade. 

 
4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

 

A FH como organização tem o objetivo de alcançar eficiência e eficácia na 

assistência ao cliente e integração às demais atividades desenvolvidas na instituição 

(MELO et al, 2006). Eficácia é uma medida do alcance de resultados, enquanto a 

eficiência é uma medida da utilização dos recursos nesse processo (CHIAVENATO, 

2003). A boa administração do serviço de farmácia é indispensável para o sucesso 

da administração do hospital, pois o gerenciamento deste serviço trabalha com 

medicamentos e materiais médico-hospitalares, itens responsáveis pelo gasto de até 

60% dos recursos orçamentários da instituição. O farmacêutico que gerencia a FH 

contribui para a racionalização administrativa com consequente redução de custos 

(OLIVEIRA, 2009). 

 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRUTURA DA FARMÁCIA 

HOSPITALAR 

 

As atividades da FH podem ser observadas sob o ponto de vista da 

organização sistêmica da AF, sendo habitualmente representadas como um ciclo, 

denominado Ciclo da Assistência Farmacêutica (Figura 1). Neste ciclo as atividades 

se inter-relacionam e são estratégicas para a manutenção das demais 

(MAGARINOS-TORRES et al, 2007; SILVA, 2010). A AF é executada em todos os 
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níveis de complexidade, a forma como se desenvolve dependerá das características 

físicas e de atendimento da farmácia e do hospital como também de características 

relativas à administração e financeira do hospital (NOVAES et al, 2009). 

 

Figura 1. Ciclo da Assistência farmacêutica (IVAMA, 2008) 

 

Em 1998, a publicação da PMN tornou a AF parte essencial da Politica 

Nacional de Saúde. Esta reorientação conduziu a processos mais seguros e à busca 

de desenvolvimento de ações economicamente viáveis e soluções sustentáveis para 

a instituição hospitalar (SBRAFH, 2007). Esta política norteia todo o trabalho de 

garantia do acesso a medicamentos com qualidade, efetividade e segurança, 

promovendo seu uso racional, otimizando resultados clínicos, econômicos e a 

qualidade de vida do usuário, sendo esta uma ferramenta de orientação para as 

ações administrativas do gerente da FH (BRASIL, 2001). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de 

Saúde (SBRAFH) (2007), “a FH é uma unidade clínica, administrativa e econômica, 

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

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao 

paciente”. Sob o ponto de vista administrativo a FH pode ser equiparada a uma 

organização, pois este setor possui aspectos administrativos comuns a todas as 

instituições (CHIAVENATO, 2003): 

a) objetivos, - acesso e uso racional de medicamentos; 
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b) administrativos - é composta de pessoas que devem atuar em conjunto 
e se integrar em um empreendimento comum; 

 

c) desempenho individual - as pessoas que nela trabalham são quem 
fazem, decidem e planejam as ações da FH, esta só atua à medida que 
os seus administradores e funcionários agem. 

 

Devido às suas peculiaridades, a FH deve possuir um relacionamento 

integrado com as divisões clínicas e administrativas do hospital. Seu quadro de 

funcionários deve conter farmacêuticos e auxiliares, ser o suficiente para atender às 

atividades nela desenvolvidas e dar assistência aos setores de internação por um 

período de 24 horas (NOVAES et al, 2009; BRASIL, 1994). Os funcionários devem 

ter formação compatível ao grau de complexidade das atividades que desenvolvem, 

atendendo à legislação pertinente (NOVAES et al, 2009). A partir da análise de 

diversos cursos de farmácia no Brasil, percebe-se que a formação farmacêutica é 

voltada principalmente para a indústria e as análises clínicas. Os conteúdos 

relacionados à administração em saúde ou ao gerenciamento da FH possuem 

menor carga horária nos cursos de graduação, desta maneira a formação orientada 

para esta função somente pode ser adquirida através de cursos de pós-graduação 

específicos (FERNANDES et al, 2008). 

Segundo a SBRAFH (2007), as áreas necessárias como padrão mínimo 

para o funcionamento e organização de uma FH são: 

a) Área para armazenamento; 
 

b) Área de dispensação e orientação farmacêutica; 
 

c) Área de administração. 
 

Havendo outros tipos de atividades (manipulação de medicamentos estéreis 

e não estéreis, fracionamento, produção de kits, controle de qualidade, serviço de 

informação e outras) estas deverão atender à legislação pertinente2 e possuir 

                                                
2
 São exemplos de legislação que devem ser atendidas: ANVISA RDC 67, de 8 de outubro de 2007, que aprova 

o regulamento técnico que fixa os requisitos mínimos exigidos para o exercício das atividades de manipulação de 
preparações magistrais e oficinais das farmácias; ANVISA RDC 220, de 21 de Setembro de 2004, que aprovar o 
regulamento técnico de funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica; Portaria nº 272/MS/SNVS, de 8 de 
abril de 1998, que aprova o regulamento técnico que para fixa os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de 
Nutrição Parenteral. 
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ambientes com dimensionamento suficiente e tecnologias (equipamentos) para o 

desenvolvimento adequado de cada atividade. 

Uma FH que apresenta grande diversidade de funções, assim como em 

organizações que possuem múltiplas divisões de trabalho, exige o desdobramento 

da função de comando. Este desdobramento pode ser alcançado com a 

descentralização da autoridade para tomar ou iniciar a ação, para o mais próximo 

possível da tarefa executada. (CHIAVENATO, 2003). 

 

4.1.2 GERENCIAMENTO DA FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

Organizações de saúde possuem atividades de natureza complexa, com 

muitos processos, produtos e subsistemas de trabalho interdependentes, sendo 

necessária uma combinação de pessoas, recursos e tecnologias em busca de um 

objetivo comum, atender o usuário (GOMES E REIS, 2006). Essa complexidade 

exige um número elevado de atividades administrativas como tomadas de decisões, 

coordenação de múltiplas atividades, condução de pessoas, avaliação de 

desempenho, a obtenção e a alocação de recursos etc; que precisam ser realizadas 

e coordenadas de maneira integrada e coesa. Por esta razão, profissionais que não 

são administradores por formação, quando são promovidos ao cargo de chefe, 

gerente ou diretor da FH precisam se tornar administradores, adquirindo novos 

conhecimentos e posturas que sua formação não lhes ensina em momento algum 

(CHIAVENATO, 2003). 

O gerenciamento da FH se ocupa em viabilizar infraestrutura que permita 

seu desenvolvimento e criação de condições para que suas atividades sejam 

realizadas, como também promover a farmácia na instituição (MAGARINOS-

TORRES et al, 2007), ampliando sua atuação por meio de projetos técnicos e 

administrativos para que a equipe de saúde e os usuários notem sua importância na 

melhoria da qualidade da atenção a saúde e, desse modo, ganhar apoio técnico e 

político para o seu desenvolvimento (MARIN et al, 2003). 
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“A administração é uma atividade indispensável às organizações, sua tarefa 
é interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em 
ação através do planejamento, organização, direção e controle de todas as 
atividades da organização a fim conduzi-la a seus objetivos” 
(CHIAVENATO, 2000).  
 
 

Na última década, a palavra administração tem sido substituída por gestão 

ou gerência. As palavras gerenciamento (ato de gerir), administração e gerência 

conceitualmente têm o mesmo significado, são sinônimos e a sua intercambialidade 

ocorre devido ao desgaste de sua utilização (GOMES E REIS, 2006). 

O planejamento, a organização, a direção e o controle compõem o conjunto 

básico de funções desempenhadas pelo administrador. Na prática a sua sequência 

tende a se repetir formando o ciclo administrativo (Figura 2) que, a cada repetição do 

ciclo, recebe continuamente ajustes e correções que deverão ser introduzidos no 

ciclo seguinte. Quando consideradas no todo, as funções administrativas formam o 

processo administrativo (CHIAVENATO, 2003). 

 
Figura 2. Ciclo Administrativo (adaptado de CHIAVENATO, 2003). 

 

4.1.2.1 Planejamento 

 

O planejamento é um instrumento fundamental para o exercício de um bom 

gerenciamento, que deve estar apoiado no conhecimento exato da realidade, 

condições e dificuldades da organização (BRASIL, 2006). O ponto de partida do 

planejamento é a determinação antecipada de onde se pretende chegar (objetivos) e 

o que deve ser feito, quando, como e em que sequência (plano) para chegar da 

melhor maneira possível. Esta função administrativa serve de base para as demais 

funções, por esse motivo é a primeira a ser representada (TANCREDI et al, 1998). 

Direção 

Controle 

Planejament

 

Organização 
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Os objetivos pretendidos no planejamento podem ser divididos 

hierarquicamente. No topo da hierarquia estão os objetivos globais da organização, 

também denominados objetivos estratégicos, estes são mais amplos e genéricos. 

Na parte intermediária situam-se os objetivos táticos, são relativos aos objetivos de 

departamentos, unidades ou setores da organização. E na parte mais baixa da 

hierarquia encontram-se os objetivos operacionais, que envolvem instruções do 

cotidiano do trabalho, são mais restritos e detalhados. Em ordem hierárquica os 

objetivos são denominados políticas, diretrizes, metas, programas, procedimentos, 

métodos e normas (CHIAVENATO, 2000). 

Assim como os objetivos, o planejamento também é dividido 

hierarquicamente. Nesse sentido, existem três níveis distintos de planejamento: o 

planejamento estratégico, o tático e o operacional. 

a) Planejamento estratégico - é mais amplo, projetado no longo prazo 
(anos), envolve a empresa como uma totalidade e preocupa-se em 
atingir os objetivos em nível organizacional. É definido pela autoridade 
máxima da organização e corresponde ao plano maior ao qual todos 
estão subordinados (CHIAVENATO, 2000); 

 

b) Planejamento tático – preocupa-se em atingir os objetivos 
departamentais, projetado para o médio prazo (meses). É definido no 
nível intermediário, em cada unidade da organização; 

 

c) Planejamento operacional - é projetado para o curto prazo (imediato), 
abrange cada tarefa ou atividade e preocupa-se com metas 
específicas. Este se define no nível operacional, para cada tarefa ou 
atividade. 

 

Um planejamento adequado permite definir e reduzir o custo operacional, 

diminuir o desperdício e a improvisação, identificar as prioridades relacionadas a 

questões que, por serem consideradas mais essenciais, precisam ser feitas antes de 

outras, prever os recursos necessários (financeiros, humanos, etc.) e adequá-los 

aos disponíveis, elevar a qualidade dos produtos e serviços (GOMES e REIS, 2006; 

BRASIL, 2006). 

O produto do planejamento é o plano. O plano constitui o evento 

intermediário entre os processos de elaboração e implementação do planejamento, 

onde são especificados o período, as ações e os recursos necessários, organizados 
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em uma ordem lógica para que se alcance o objetivo pretendido (MARIN et al, 2003, 

BRASIL, 2006). São quatro os tipos de planos existentes, relacionados com: 

a) Tempo (programas ou programações); 
 

b) Métodos (procedimentos); 
 

c) Dinheiro (orçamentos); 
 

d) Comportamentos (normas ou regulamentos). 
 

Dependendo do nível de abrangência, eles podem ser estratégicos, táticos 

ou operacionais. O plano descreve um curso de ação predeterminado sobre um 

período para alcançar um objetivo formulado e proporciona respostas às questões: o 

que, quando, como, onde e por quem (CHIAVENATO, 2003). Este deve ser revisado 

periodicamente para que se mantenha condizente com a realidade (BRASIL, 2006). 

Na FH o planejamento tem como foco, conforme explicita a Política Nacional 

de Medicamentos (BRASIL, 2001), a reorientação da AF no que tange a facilitar o 

acesso aos medicamentos essenciais e promover o uso racional dos mesmos. 

Assim, o estabelecimento de uma gerência efetiva na execução dessas atividades 

assume um papel prioritário (MARIN et al, 2003). 

 

4.1.2.2 Organização 

 

A divisão do Trabalho é um dos princípios da organização, pois a 

Organização existe porque os indivíduos são responsáveis por um subconjunto de 

atividades e não pela tarefa como um todo, uma vez que um único indivíduo não 

pode executar todas as tarefas. A divisão do trabalho decorre da distribuição da 

autoridade e das responsabilidades nas empresas. À medida que cresce a 

especialização dentro da divisão de trabalho ocorre departamentalização ou 

setorialização, agrupando as tarefas semelhantes e logicamente conectadas, sendo 

facilmente representadas num organograma (CHIAVENATO, 2000). 
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A organização é o processo administrativo que visa à estruturação da 

empresa, agrupando e coordenando de forma lógica as pessoas, os equipamentos, 

os setores e o trabalho, de acordo com o planejamento efetuado, com a finalidade 

de atingir objetivos, executar planos e possibilitar que as pessoas trabalhem 

eficientemente (CHIAVENATO, 2000). Este processo administrativo reflete a 

estrutura básica, o mecanismo de operação, o mecanismo de decisão e o 

mecanismo de coordenação entre as partes da organização (GOMES E REIS, 

2006), que são descritos a seguir. 

a) A estrutura básica é a forma como se divide o trabalho e se alocam os 
recursos da organização. Esta define como são divididas as tarefas. O 
organograma é a representação gráfica da estrutura de uma 
organização, mostrando a estrutura hierárquica (especialização 
vertical), os departamentos (especialização horizontal) e os canais de 
comunicação desses elementos. (CHIAVENATO, 2000). 

 

b) O mecanismo de operação corresponde às normas, regras e 
regulamentos e é retratado através dos manuais de organização ou 
das rotinas e procedimentos. Os procedimentos permitem melhor 
organização e controle do serviço (MARIN et al, 2003). Estes são a 
base para a padronização das tarefas, garantindo a seus usuários um 
serviço ou produto livre de variações indesejáveis na sua qualidade 
final (DAINESI e NUNES, 2007). 

 

c) O mecanismo de decisão define o poder de tomar decisões dentro da 
organização e a autoridade dele decorrente. Corresponde à distribuição 
do poder e à hierarquia da autoridade para tomar decisões dentro da 
organização (CHIAVENATO, 2000). Esta autoridade é representada 
em linha vertical no organograma (GOMES E REIS, 2006). 

 

d) O mecanismo de coordenação define como estão harmonizadas as 
diversas partes da organização e como estas devem se integrar em 
função da divisão do trabalho organizacional (CHIAVENATO, 2003). 

 

A organização pode abranger três níveis diferentes: nível global, quando 

compreende a organização como um todo; nível departamental, que compreende 

cada departamento da empresa; e organização no nível das tarefas, que é feita por 

meio da descrição dos cargos (CHIAVENATO, 2003). O nível operacional é onde o 

gestor deve definir, a partir do perfil dos profissionais, o local de sua atuação ou 

instruir, através de programas de capacitação de recursos humanos, a melhora ou 
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aprendizado de uma função. As necessidades de capacitação e desenvolvimento 

devem ser levantadas através de avaliações de desempenho, observação 

(evidências de trabalhos ineficientes), trabalhos que sofreram modificações, análise 

de cargos periódicos (BERNARDINHO et al, 2007). 

A FH é uma unidade clínica e administrativa devendo, em nível global, ser 

contemplada no organograma subordinada diretamente à diretoria clínica ou geral 

da instituição (SBRAFH, 2007). Usualmente ela é referenciada como o setor ou 

serviço dentro da estrutura organizacional do hospital (MAGARINOS-TORRES et al, 

2007). Em uma proposta estrutural para o hospital moderno feita por Gonçalves 

(1998), a FH está posicionada na área administrativa vinculada à gerencia de 

materiais. Independente de onde esteja ligada, o seu trabalho deve receber apoio 

técnico e político para seu desenvolvimento de maneira a ampliar sua complexidade 

organizacional, elevando a contribuição na melhoria da atenção à saúde (MARIN et 

al, 2003). 

 

4.1.2.3 Direção 

 

Após ser definido o planejamento e estabelecida a organização, o passo 

seguinte é a ação para que estes se concretizem. A direção é a função 

administrativa que se encarrega desta atividade. Ao exercer a direção o 

administrador interpreta os planos para os subordinados e os orienta sobre como 

executá-los em direção aos objetivos a atingir por meio de comunicação adequada, 

habilidade de liderança e de motivação. O alcance da direção pode ser de nível 

global, quando atinge a organização como um todo; de nível departamental, quando 

o seu alcance é de uma unidade ou departamento; e de nível operacional, quando 

abrange cada grupo de pessoas ou de tarefa (CHIAVENATO, 2003).  

Para produzir resultados o administrador deve desempenhar funções 

ativadoras. Dentre estas funções destaca-se a liderança e a motivação. O 

administrador precisa conhecer a motivação de sua equipe e saber conduzi-la, isto é 

liderar (CHIAVENATO, 2000). Considerando a importância da liderança para que o 

administrador da FH desenvolva as ações de AF é importante o preparo de 
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farmacêuticos líderes. A RESOLUÇÃO CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002 que 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia diz 

que os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de 

informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde, mas, ainda assim, a 

busca por cursos de pós-graduação específica para tal capacitação é necessária 

(GOMES E REIS, 2006). 

 

4.1.2.4 Controle 

 

O controle tem como propósito regular o planejamento, a organização e a 

direção, verificando se as operações estão produzindo os objetivos ou resultados 

esperados. Caso não tenham sido atingidos, o controle trata de guiar a direção 

corrigindo as variações, os erros ou desvios, normalizando as operações. O controle 

é um processo cíclico que apresenta 4 fases: estabelecimento de padrões ou 

critérios, observação do desempenho, comparação do desempenho com o padrão 

estabelecido e ação corretiva (CHIAVENATO, 2003). 

A abrangência do controle pode ser de nível global, nível departamental e 

nível operacional, respectivamente dentro dos planos estratégico, tático e 

operacional (CHIAVENATO, 2003). Na FH este processo administrativo auxilia a 

gerência no estabelecimento ou na correção de procedimentos ou tomada de 

decisão (GOMES E REIS, 2006). 

 

4.2 INDICADORES 

 

Indicador é uma medida estatística padronizada selecionada para ajudar a 

descrever, indicar ou diagnosticar uma situação de maneira clara através da coleta 

de dados específicos. Esta medida permite acompanhar o progresso e o 

desempenho, medir resultados, fornecer dados sobre a qualidade de uma atividade, 
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projeto ou programa e agir como um guia para a tomada de decisão (AIHW, 2009; 

UNAIDS, 2010). 

A construção de um indicador é um processo de complexidade variada, pois 

este pode ser desde um valor originado de uma contagem direta, até cálculos mais 

sofisticados de proporções razões, taxas e índices (OPS, 2001). Sua utilização, 

compreensão e interpretação por analistas e pelos usuários das informações, tais 

como gerentes e tomadores de decisão, deve ser fácil e intuitiva (UNAIDS, 2010). A 

qualidade de um indicador se relaciona com a qualidade dos dados, das suas 

informações e registros utilizados em sua construção (OPS, 2001). Para garantir a 

qualidade dos dados dos indicadores, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou 

5 critérios básicos a serem atendidos: 

a) Validade: representa o grau em que um indicador mede o que este se 
propõe a medir, uma medida é válida quando consegue atingir seu 
objetivo; 

 

b) Confiabilidade: é definido por medidas que apresentam o mesmo 
resultado quando repetidas em condições parecidas; 

 

c) Comparabilidade: os resultados obtidos devem ser comparáveis ao 
longo do tempo e entre diferentes locais, dentro de uma população e 
entre populações; 

 

d) Consultoria: esta é a possibilidade de discutir novas fontes de dados, 
as limitações das fontes existentes e identificação de tendências que 
devem ser levadas em conta na análise dos dados; 

 

e) Transparência e rastreabilidade dos dados: para garantir a transparência 
os dados coletados devem ser de domínio público, assim como as 
etapas de análise de dados dos indicadores (WHO, 2003). 

 

A OPAS (2001) também considera que a validade e a confiabilidade definem 

a qualidade de um indicador de saúde, e destaca outros atributos de qualidade 

distintos aos da OMS: 

a) Especificidade: o indicador mede apenas o fenômeno a ser medido; 
 

b) Sensibilidade: a evolução do fenômeno que está sendo medido é 
percebida pelo indicador; 
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c) Mensurabilidade: disponibilidade e facilidade de se obterem os dados 
necessários para alimentar o indicador; 

 

d) Relevância: as respostas dadas às questões mais importantes são 
claras; 

 

e) Custo-eficácia: os resultados encontrados justificam os recursos 
investidos. 

 

A seleção de um indicador deve ser feita de maneira cuidadosa e 

sistemática, considerando o contexto ou ambiente no qual este será aplicado 

(UNAIDS, 2010). Para auxiliar na escolha de indicadores a The New Economics 

Foundation (NEF) desenvolveu um método baseado em 4 critérios de seleção a 

serem atendidos no momento da inclusão de um indicador. Estes critérios são 

descritos no Quadro 2 (NEF, 2012). 

 

Focado na Ação Se não houver uma ação que possa ser tomada com o resultado 
da coleta de dados sobre um determinado indicador, 
provavelmente não vale a pena usar esse indicador. 

Importante As partes interessadas devem concordar que o indicador e os 
dados irão gerar uma contribuição relevante e significativa. 

Mensurável A metodologia de coleta de dados deve ser bem definida e a 
coleta de dados deve ser viável. 

Simples A coleta de dados deve ser simples e as informações geradas de 
fácil compreensão. 

Quadro 2. Abordagem para a escolha de indicadores eficazes. (NEF, 2012). 

 

Quando um indicador é criado este deve ter seus componentes essenciais 

definidos de maneira clara e completa (UNAIDS, 2010). Os componentes essenciais 

para a descrição de um indicador criado pela RIPSA são: conceituação, 

interpretação, usos, limitações, fontes, método de cálculo, categorias sugeridas para 

análise e dados estatísticos e comentários (Quadro 3). 
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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, balizando os limites de uso do indicador. 

Fontes Instituições responsáveis pela produção dos dados 
utilizados no cálculo do indicador e pelos sistemas de 
informação a que correspondem. 

Método de cálculo Fórmula utilizada para calcular o indicador, definindo 
precisamente os elementos que a compõem. 

Categorias sugeridas 
para análise 

Níveis de desagregação definidos pela sua potencial 
contribuição para interpretação dos dados e que estão 
efetivamente disponíveis. 

Dados estatísticos e 
comentários 

Tabela resumida e comentada, que ilustra a aplicação do 
indicador em situação real observada. Idealmente, a tabela 
apresenta dados para grandes regiões do Brasil, em anos 
selecionados desde o início da série histórica. 

Quadro 3. Descrição dos termos utilizados para a conceituação dos indicadores da RIPSA. (RIPSA, 
2012). 

 

Na avaliação da qualidade em serviços de saúde os indicadores podem ser 

categorizados como indicadores de estrutura, processo e resultado. Estrutura refere-

se às características do ambiente em que o cuidado ocorre. Esta não representa 

apenas a forma como os hospitais estão organizados e operando, mas também as 

políticas que tem no lugar que afetam a qualidade do cuidado, pois elas influenciam 

a forma como o cuidado é prestado. A estrutura reflete a qualidade de um bom 

atendimento e cuidados para os pacientes. O processo determina se o sistema 

realmente funciona. Este se refere a todas as atividades prestadas pelos 

profissionais da saúde e recebidas pelos pacientes. Avalia se um paciente recebeu o 

que é conhecido como um bom cuidado. O resultado refere-se ao estado de saúde 

do paciente ou de mudança no estado de saúde (por exemplo, uma melhoria nos 
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sintomas ou mobilidade), resultantes da assistência médica recebida. Esta é uma 

consequência que as ações e os procedimentos tiveram sobre o serviço (MARIN et 

al, 2003; MESSEDER et al, 2007) 

Para completar a avaliação ou o acompanhamento feito por indicadores, é 

necessário que ocorra a retroalimentação, que é o retorno dos resultados 

demonstrados pelos indicadores para os atores que realizam ou dirigem o serviço de 

saúde. A retroalimentação é um meio de motivar a equipe e incentivá-los a valorizar 

o envio de resultados. Suas principais finalidades são: avaliação comparativa e 

destacar situações importantes (positivas) identificadas (MARIN et al, 2003). 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR NO BRASIL 

 

Realizado a partir da iniciativa do Núcleo de Assistência Farmacêutica, o 

Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil foi um trabalho desenvolvido no ano de 

2002 que analisou a realidade da FH no país. O NAF é um grupo multidisciplinar 

criado dentro do departamento de Ciências Biológicas da ENSP que desenvolve 

projetos técnicos, científicos e docência na área da política de medicamentos, da 

assistência farmacêutica e temas relacionados. Também tiveram participação no 

DFH a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH), 

o Conselho Federal de Farmácia e várias instituições públicas e privadas no país. A 

coordenação do projeto foi realizada de forma integrada pelo NAF/ENSP/FIOCRUZ 

e OPAS (OSORIO-DE-CASTRO E CASTILHO, 2004). 

O DFH teve como objetivo avaliar a situação da Farmácia Hospitalar e a 

prática da Assistência Farmacêutica no país, por meio da realização de um 

diagnóstico que envolvesse a identificação da estrutura disponível e dos processos 

envolvidos na produção dos efeitos, relacionando as atividades realizadas na 

farmácia, a complexidade hospitalar, o número e formação de profissionais no 

exercício das funções. Para isto foi definido um modelo lógico especifico para a FH 

brasileira, elaborado por meio de revisão bibliográfica e consenso de especialistas. A 

partir deste modelo foram definidos 62 indicadores divididos em 8 componentes 

(gerenciamento, seleção de medicamentos, informação, seguimento 
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farmacoterapêutico, logística, distribuição, farmacotécnica e ensino e pesquisa) 

utilizados para analisar os processos e estruturas de maneira qualitativa e 

quantitativa (OSORIO-DE-CASTRO E CASTILHO, 2004). 

Os hospitais selecionados para a aplicação do diagnóstico foram aqueles 

cadastrados no Ministério da Saúde e que possuíam mais de 20 leitos divididos 

entre público, privado, filantrópico e universitário. O total de hospitais que atendiam 

essas especificações no ano do estudo eram 5.203. Deste total foram selecionados 

250, tendo-se o cuidado de manter nesta amostra a proporcionalidade inicial. Já na 

análise da amostra, a distribuição dos hospitais por região demonstrou uma 

distribuição desigual da rede hospitalar brasileira, onde a região sudeste apresentou 

maior concentração hospitalar (OSORIO-DE-CASTRO E CASTILHO, 2004). 

Os componentes mais cumpridos pelos hospitais analisados foram os de 

logística, que inclui programação, aquisição, armazenamento e distribuição, e 

seleção de medicamentos, seguidos do componente gerenciamento. Apesar de 

estes terem sido os componentes com maior frequência, a adequação às atividades 

foi baixa. Na logística, o subcomponente programação foi o menos cumprido, 

apenas 7,6% dos hospitais da amostra o realizavam. No componente gerenciamento 

apenas 2% das FH desenvolviam planejamento de objetivos e metas. A falta da 

formalização da atividade gerencial em alguns hospitais pode ter como 

consequência problemas organizacionais que põem em risco o desenvolvimento 

geral do serviço (OSORIO-DE-CASTRO E CASTILHO, 2004; MESSEDER et al, 

2007). 

Os componentes de informação, farmacotécnica, seguimento 

farmacoterapêutico e ensino e pesquisa foram os menos presentes nos hospitais 

analisados. Todos os componentes tiveram sua frequência proporcional ao nível de 

complexidade dos hospitais, quanto maior era a complexidade maior era o nível de 

atendimento (MESSEDER et al, 2007). Entre outros resultados vale destacar: FHs 

sem a presença do farmacêutico, não conformidade das condições para o 

fracionamento de medicamentos não estéreis e preparações estéreis, ausência de 

serviço de informação sobre medicamentos e não atendimento a boas práticas de 

armazenamento. 
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Em seus resultados, o estudo apontou uma baixa adequação da FH aos 

indicadores propostos, situação considerada grave, pois os componentes foram 

montados levando-se em conta padrões mínimos de qualidade apontados na 

literatura internacional e itens classificados como indispensáveis ou necessários pela 

legislação nacional vigente. A iniciativa do projeto tem sua importância ao traçar um 

panorama da atividade e estrutura do setor, possibilitando a formulação de planos e 

políticas para a área, uma vez que se desvenda os problemas nacionais da FH e as 

prioridades onde são necessários os investimentos e melhorias das atividades 

(MESSEDER et al, 2007). 

 

4.4 ANÁLISE DOS INDICADORES DO MÓDULO DE GERENCIAMENTO 

 

No estudo DFH no Brasil foram utilizados para o diagnóstico do 

Gerenciamento da FH 13 indicadores, que serão relacionados e analisados nas 

subseções a seguir. As fichas de qualificação estão apresentadas na ordem em que 

os indicadores aparecem no estudo DFH. Os componentes da ficha já definidos no 

estudo foram lançados sem alteração: denominação do indicador, definição (que 

para este trabalho foi intitulado como conceito) e método de cálculo. O 

preenchimento dos demais campos e as mudanças sugeridas pelo autor deste 

trabalho estão precedidos do termo “Sugestão:” e destacadas em itálico (Apêndice 

5). 

 

4.4.1 INDICADOR 18 - PORCENTAGEM DE FH QUE POSSUEM MANUAL DE NORMAS 

E PROCEDIMENTOS 

 

O manual de normas e procedimentos organiza e descreve de maneira 

pormenorizada como o serviço deve ser desenvolvido. O atendimento a suas 

instruções permite que as ações nele descritas ocorram de forma sistemática 

garantindo que os serviços prestados se enquadrem em padrões de qualidade 

exigidos. Esses manuais devem ser atualizados periodicamente e estar disponíveis 

e acessíveis para consulta, reduzindo os riscos atribuídos à execução da atividade 
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(DAINESI e NUNES, 2007). As atividades desenvolvidas na FH devem possuir suas 

rotinas escritas em manual de normas e procedimentos que descreva as técnicas e 

operações a serem utilizadas pelo serviço, garantir a preservação da qualidade dos 

produtos, a uniformidade dos serviços e a segurança dos profissionais (CFF, 2007). 

O indicador, da maneira como foi construído, permite perfeitamente 

identificar a presença de manual de normas e procedimentos no serviço, 

demonstrando que a FH atende a um dos requisitos necessários às Boas Práticas 

para o Funcionamento de Serviços de Saúde determinados pela RDC/ANVISA nº. 

63, de 25 de novembro de 2011, mas não identifica se este está atualizado, 

condizente e aplicável à realidade atual do serviço. Para que fosse possível a 

identificação de manuais que possivelmente estivessem de acordo com os 

procedimentos executados na FH, este indicador deveria contabilizar somente os 

manuais técnicos que fossem revisados e atualizados frequentemente, por exemplo, 

a cada período de um ano ou menos. Desta maneira sua denominação poderia ser 

modificada para: Porcentagem de FH que Possuem Manual de Normas e 

Procedimentos Atualizados. 

A existência de um manual, mesmo que atualizado, não garante que as 

ações nele descritas estão sendo cumpridas, e um acompanhamento de uma 

atividade para verificar a sua adequação ao manual não é viável, pois tornaria o 

processo de diagnóstico muito moroso, o que torna esta uma limitação deste 

indicador. Uma possível análise a ser feita a partir da desagregação de seus dados 

seria a identificação da porcentagem de atividades exercidas na FH que possuem 

procedimentos descritos em manual e a disponibilidade e o acesso a esses manuais 

pelos interessados. 
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4.4.2 INDICADOR 19 - PORCENTAGEM DE FH QUE ESTÃO INSERIDAS 

FORMALMENTE NO ORGANOGRAMA DO HOSPITAL E INDICADOR 20A - 

PORCENTAGEM DE FH QUE, DENTRO DO ORGANOGRAMA, ESTÃO LIGADOS 

DIRETAMENTE À ÁREA CLÍNICA OU À DIREÇÃO GERAL 

 

O organograma é a representação gráfica formal que representa como o 

trabalho é dividido, hierarquizado e coordenado em uma instituição, agrupando de 

forma lógica os setores de acordo com o planejamento (LACOMBE e HEILBORN, 

2003). As posições representadas no topo do organograma são as de maior 

autoridade. As linhas verticais demonstram a hierarquia da autoridade para tomar 

decisões dentro da organização. As linhas horizontais do organograma definem 

como as diversas partes da instituição se coordenam e como estas se integram em 

função da divisão do trabalho (CHIAVENATO, 2000). 

No organograma hospitalar, a FH deve estar preferencialmente subordinada 

diretamente à diretoria clínica ou geral da instituição, porém em alguns 

organogramas esta pode estar representada na área administrativa vinculada à 

gerência de materiais (Gonçalves, 1998; SBRAFH, 2007). Constar formalmente na 

estrutura organizacional do hospital significa que a FH tem suas vinculações e 

subordinação e delegação de autoridade e responsabilidade bem definidas na 

instituição. 

Os indicadores 19 e 20a podem demonstrar a relevância da farmácia para o 

hospital através de sua presença e posição hierárquica no organograma, o que pode 

ser visto através de suas ligações horizontais e verticais no organograma. Em 

hospitais onde o organograma não foi desenvolvido, não está disponível ou 

atualizado, assim como serviços de farmácia que funcionam com outra denominação 

podem ser uma limitação para a identificação da hierarquia e coordenação da FH no 

hospital. Estes dois indicadores são objetivos e permanecem adequados a um novo 

DFH. 
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4.4.3 INDICADOR 21 - RELAÇÃO DE FARMACÊUTICOS/LEITOS E INDICADOR 22 - 

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA/LEITOS 

 

O número de funcionários em uma FH pode variar de acordo com a 

diversidade e a complexidade das atividades executadas no serviço. Uma atividade, 

quando tem sua complexidade incrementada, pode necessitar de um número maior 

de funcionários para desenvolvê-la. Exemplo disto é a atividade de distribuição de 

medicamentos que pode ser coletiva, individualizada ou por dose unitária, sendo a 

forma coletiva a menos complexa e, portanto, que possui um número menor de 

processos, necessitando de menor quantidade de colaboradores, e a forma de 

dispensação por dose unitária a mais complexa, possuindo maior número de 

processos e desta forma necessitando de maior número de colaboradores 

envolvidos nesta atividade. 

A SBRAFH (2007), em seus padrões mínimos para a FH e de serviços de 

saúde, estabelece que o número de farmacêuticos e auxiliares deve ser adequado 

às atividades realizadas na unidade de FH. O número adequado de profissionais em 

cada atividade distinta da AF será função da complexidade do hospital e do serviço, 

do número de leitos a serem atendidos e do grau de informatização e mecanização 

da unidade. Cabe ao gestor da FH planejar a alocação do número adequado de 

profissionais em cada atividade, levando em conta as variáveis mencionadas.  

Os indicadores 21 e 22 apresentam como resultado uma razão entre o 

número de profissionais (farmacêuticos e demais funcionários) e o número de leitos, 

mas esse resultado não leva em conta a quantidade e a complexidade das 

atividades desenvolvidas. O indicador 22 não discrimina a atividade dos funcionários 

não farmacêuticos, o que seria importante para determinar se a função do 

profissional está ligada à assistência à saúde, como exemplo de técnico em farmácia 

e auxiliar de farmácia, ou se a função está ligada a serviços administrativos, como 

exemplo de secretária, auxiliar administrativo e recepcionista. Estas limitações 

poderiam ser resolvidas através da desagregação dos dados coletados, criando 

desta maneira uma sugestão de categoria para análise. Uma possível desagregação 

para este indicador poderia demonstrar a quantidade de farmacêuticos ou demais 
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funcionários alocados por atividade, identificando processos que necessitem de 

maior quantidade de colaboradores. 

 

4.4.4 INDICADOR 23 - PORCENTAGEM DE FH QUE DESENVOLVEM PLANEJAMENTO 

DE OBJETIVOS E METAS COM PERIODICIDADE ANUAL OU MAIOR 

 

O planejamento é o primeiro passo para o inicio do processo administrativo. 

Este se faz a partir do diagnóstico da realidade do ambiente e a partir deste, planejar 

o que se pretende mudar, melhorar, adequar ou implantar. O planejamento gera um 

documento denominado plano, onde deve ser descrito o que será feito, o período de 

tempo, quem irá fazer cada atividade, como e onde, o custo e qualquer outra 

informação que seja necessária para que se atinja o objetivo traçado. Um 

planejamento deve ser periodicamente revisado para que se mantenha sempre 

condizente com a realidade mais atual (CHIAVENATO, 2000). 

O planejamento permite ao chefe da FH o controle das atividades 

desenvolvidas e das atividades que se pretendem desenvolver. Um gerenciamento 

sem planejamento tem grandes possibilidades de se perder em seus objetivos, 

desperdiçando recursos e comprometendo a qualidade do serviço prestado ao 

paciente. Os recursos para a execução de um plano não são unicamente 

financeiros, estes também podem ser humanos, materiais, mas o DFH o descreve 

de modo a considerar somente recursos financeiros como necessário para a 

execução de um planejamento. Por este motivo a sugestão de modificação da 

descrição do indicador permitiria ampliar o entendimento das múltiplas 

possibilidades de recursos necessários para o cumprimento de um planejamento. 

Este indicador se mostra bem direto em sua questão, que é a de identificar FH que 

planejam suas intervenções, e por este motivo aparenta não apresentar limitações 

que causem grande impacto em sua análise. 
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4.4.5 INDICADOR 24 - PORCENTAGEM DE FH QUE POSSUEM PROGRAMAÇÃO 

ANUAL OU MAIOR PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

As pessoas são elementos fundamentais para a execução de um serviço, 

não sendo diferente na área de saúde, onde suas qualidades profissionais são 

importantes para a prestação de uma assistência com qualidade. A ampliação de 

suas capacidades valoriza o profissional, consequentemente agregando valor e 

qualidade à instituição. O desenvolvimento do corpo funcional em um serviço de 

saúde pode ser feito através de programas de treinamento e capacitação. O 

treinamento tem como objetivo transmitir informações e métodos para execução 

aprimorada das atividades do processo produtivo, e a capacitação visa fornecer 

conhecimentos que desenvolva profissional para funções mais complexas, como, 

por exemplo, cargos de coordenação e chefia (CHIAVENATO, 2000). 

Possuir um programa frequente para capacitação de recursos humanos 

possibilita que os profissionais trabalhem de maneira eficiente. Desta forma a 

gerência da FH consegue executar seus planos e atingir seus objetivos com 

qualidade. A participação nos treinamentos deve ser registrada em formulário 

padronizado e documentada (relatório contendo o programa, lista de presença, 

avaliações etc.) pela gerência para subsidiar avaliações posteriores do programa 

(BERNARDINHO et al, 2007). Os programas de capacitação e desenvolvimento 

devem ser constantes de maneira a atender às necessidades das pessoas e da 

organização, criando uma cultura de excelência. O indicador 24 do módulo de 

gerenciamento do DFH no Brasil consegue, em sua resposta, medir o que se propõe 

a medir ao identificar os serviços de FH que possuem programas de treinamento e 

tenham periodicidade máxima de um ano, as possíveis limitações não impactam de 

maneira significativa em sua medida, por estes motivos este indicador permanece 

adequado a uma nova aplicação para um estudo de DFH. 
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4.4.6 INDICADOR 25D - PORCENTAGEM DE FH QUE POSSUEM FARMACÊUTICOS 

COM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, DENTRE AS FH QUE POSSUEM 

FARMACÊUTICO 

 

A FH é um setor que possui atividades diversificadas que se interrelacionam 

de modo a compor grande parte da AF hospitalar. No desempenho de suas 

atividades na FH, o farmacêutico exerce funções clínicas, administrativas, 

consultivas, de pesquisa e educativas. Cada atividade possui características 

distintas, necessitando de recursos humanos qualificados e com formação 

compatível ao grau de complexidade das atividades que desenvolvem. Possuir 

farmacêuticos diversificados, com pós-graduação em diferentes áreas permite ao 

gerente de uma FH planejar e organizar a divisão do trabalho de acordo com a 

especialização que o serviço necessitar. Entretanto, mesmo a presença do 

farmacêutico sendo exigida por lei, durante todo horário de funcionamento da 

farmácia, e imprescindível para garantir a segurança e qualidade da assistência ao 

paciente, o que se observa é que ainda existem FH que não possuem em seu 

quadro sequer funcionários farmacêuticos, tampouco com pós-graduação (OSORIO-

DE-CASTRO E CASTILHO, 2004). 

O indicador 25d demonstra o nível de qualificação do farmacêutico, através 

da identificação da graduação destes profissionais que estão em serviço. Uma das 

limitações deste indicador é o fato de que, como relatado no estudo DFH, ainda 

existem FH sem a presença de farmacêutico, o que o torna um indicador de 

relevância secundária, uma vez que a maior importância – a presença do 

farmacêutico em todas as FH – ainda não é a realidade nacional. Outra limitação 

desse indicador é o fato de não identificar a área de estudo da pós-graduação dos 

farmacêuticos, se esta é aplicável e se pode contribuir para o desenvolvimento do 

serviço de farmácia de modo a ampliar sua complexidade organizacional e elevar a 

qualidade da assistência à saúde. Esta limitação pode ser corrigida pela 

desagregação dos dados deste indicador, possibilitando assim relacionar a pós-

graduação do farmacêutico e a sua relevância para o serviço prestado na FH. 

Devido a realidade atual das FH nacionais, em relação à assistência técnica 

de farmacêutico, ainda não ter atingido em sua plenitude o padrão mínimo 
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estipulado por lei, sugere-se que este indicador seja posicionado como uma 

categoria sugerida para análise do indicador 25e - Porcentagem de FH que 

Possuem Farmacêutico. 

 

4.4.7 INDICADOR 25E - PORCENTAGEM DE FH QUE POSSUEM FARMACÊUTICO 

 

Os serviços de farmácia obrigatoriamente devem contar com farmacêutico 

prestando assistência técnica durante todo o seu horário de funcionamento 

(BRASIL, 1973). Para que isto seja possível, o número de farmacêuticos deve 

permitir que a organização da divisão do trabalho distribua o quantitativo de 

farmacêuticos de forma a cobrir todos os horários de funcionamento da farmácia.  

O indicador 25e é claro no que pretende medir, porém sua definição não 

leva em conta o horário de funcionamento da farmácia. Desta forma o indicador se 

limita a identificar farmácias que possuem farmacêuticos, não considerando a 

prestação de assistência técnica. De modo a adequar este indicador à legislação 

vigente, sua definição deve contemplar a necessidade da presença do farmacêutico 

em todo horário de funcionamento da FH. Para deixar sua denominação condizente 

com sua definição, essa poderia ser modificada para: Porcentagem de FH que 

Possuem Farmacêutico Durante Todo o seu Horário de Funcionamento. Esta 

mudança permite contabilizar somente as FH que possuam farmacêuticos durante 

todo o período de funcionamento. 

O que limita este indicador é a sua incapacidade de verificar o exercício 

efetivo da atividade profissional, porém este fato não impossibilita a aplicação deste 

indicador, que é de extrema relevância. A desagregação dos dados deste indicador, 

após ser modificado, poderia ser utilizada para identificar farmácias que não 

possuem quantitativo de farmacêuticos de modo a cobrir todo o horário de 

funcionamento, farmácias que não possuem farmacêutico ou possuem outro 

profissional no lugar do farmacêutico. 
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4.4.8 INDICADOR 26 - PORCENTAGEM DE FH QUE POSSUEM RECURSOS DE 

INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES CLÍNICAS 

 

Os recursos de informática na FH, assim como em qualquer outro serviço, 

criam agilidade e dinamismo para as ações e serviços prestados. O uso da 

informática facilita diversas atividades da AF, segundo BERNARDI (2006): 

a) Permitir a formação de banco de dados. O que facilita a análise de 
terapia medicamentosa, reações adversas a medicamentos etc; 

 
b) Permitir a quantificação de dados e processamento de dados. Dessa 

maneira sendo útil para atividades como farmacovigilância, qualidade e 
gerenciamento, que muitas vezes trabalham com indicadores em que 
permitem avaliar suas ações; 

 
c) Facilitar o acompanhamento da movimentação de produtos. O uso da 

informática, juntamente com o código de barras, permite uma 
rastreabilidade mais precisa dos produtos utilizados no hospital, 
minimizando os riscos para os pacientes e agregando qualidade ao 
serviço. 

 

A estruturação do serviço faz parte das atribuições do gerenciamento da FH, 

assim como a capacitação de seus recursos humanos para o uso de novas 

ferramentas que venham a ser incorporadas a este. O indicador número 26 

apresenta como limitação o fato de não identificar a presença de recursos de 

informática na FH de modo geral, impedindo a identificação desse tipo de recurso 

tecnológico como parte de sua infraestrutura global. 

Os recursos de informática em um serviço de FH possuem inúmeras 

aplicações, que podem se usado nas mais diversas atividades da FH. Por este 

motivo este indicador necessita ser atualizado tanto em sua descrição quanto em 

sua denominação, para que em uma nova aplicação apresente maior relevância. 

Uma descrição mais atual de recursos de informática seria: recursos automatizados - 

Computadores com capacidade de armazenamento de dados, com acesso a 

Internet e a bases de dados de saúde, impressoras, scanners, leitores de código de 

barras, programas de edição de texto, de planilhas, de criação de banco de dados e 

de apresentação de slides e qualquer outro recurso tecnológico e computacional. 
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Para adequar a sua denominação a este novo conceito, a denominação do 

indicador poderia ser: Porcentagem de FH que possuem recursos de informática. As 

possíveis limitações identificadas para este indicador possuem impacto reduzido 

sobre a sua medida. As modificações sugeridas adequam o indicador 26 aos dias 

atuais, o deixando apto a uma nova aplicação em um novo diagnóstico. 

 

4.4.9 INDICADOR 27 - PORCENTAGEM DE FH QUE TRABALHAM COM PRODUTOS 

MÉDICO-HOSPITALARES ALÉM DE MEDICAMENTOS 

 

A seleção de materiais médico-hospitalares é uma função que também pode 

ser exercida por farmacêutico e deve ser realizada pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica ou correspondente. Os materiais médico-hospitalares são recursos 

materiais indispensáveis ao tratamento do paciente, consequentemente 

fundamentais para a prestação do serviço. Algumas FHs são responsáveis pela 

logística de medicamentos e de materiais médico-hospitalares concomitantemente. 

Por ser um indicador que envolve logística este estaria mais adequado se fizesse 

parte do módulo de logística do estudo DFH no Brasil. 

 

4.4.10 INDICADOR 28A - PORCENTAGEM DE HOSPITAIS EM QUE O FARMACÊUTICO 

HOSPITALAR PARTICIPA EFETIVAMENTE NA CCIH E INDICADOR 29A - 

PORCENTAGEM DE HOSPITAIS EM QUE O FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

PARTICIPA EFETIVAMENTE NA CSN 

 

As comissões hospitalares têm como função servir de instrumento de gestão 

ao hospital, contribuindo para a eficácia da organização e melhoria do atendimento 

ao usuário (MARTINS et al, 2012). O farmacêutico presente em comissões 

hospitalares permite o desenvolvimento e a monitoração das práticas clínicas e 

assistenciais, uso seguro de medicamentos na instituição, o desenvolvimento das 

práticas da AF de acordo com as diretrizes institucionais, além de contribuir para o 

aperfeiçoamento da equipe de saúde. 
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Estes dois indicadores são muito específicos em suas questões, pois 

restringe a participação da FH apenas a estas duas comissões. A participação da 

FH em outras comissões hospitalares como: Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Comissão de Ética 

em Pesquisa e Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

também fazem interface com a AF e são importantes para o seu desenvolvimento. A 

CCIH e a CFT são comissões que merecem destaque por serem aquelas onde o 

farmacêutico mais pode contribuir em relação ao uso racional de medicamentos na 

instituição. Esses dois últimos indicadores poderiam ser substituídos por um 

indicador que medisse a participação da FH nas diversas comissões institucionais 

como: Porcentagem de Hospitais em que FH Participa Efetivamente de Comissões 

Hospitalares. Para isto um novo conceito deveria ser criado, uma sugestão seria: 

Participação de farmacêutico da FH como membro efetivo de comissão hospitalar, 

comprovado em atas e/ou designação. A partir da desagregação dos dados poderia 

ser feita a análise de quais as comissões em que a FH está mais frequentemente 

presente. A limitação identificada para este indicador não impacta de maneira 

significante em sua medida, dessa forma este encontra-se apto a ser novamente 

aplicado em um estudo de DFH. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As buscas bibliográficas juntamente com a revisão teórica realizada para 

este estudo possibilitaram a execução da análise dos 13 indicadores do módulo de 

Gerenciamento criados pelo estudo DFH. Destes indicadores, cinco apresentaram-

se adequados a um novo estudo de diagnóstico sem necessitarem de nenhuma 

adequação (indicadores nº 19, 20a, 21, 22, 24). Para os demais indicadores foram 

feitas as seguintes sugestões: 

a) Indicadores nº 18, 23, 25e, 26 - ajustes em suas descrições em 
aspectos pontuais para que se adequassem ao que foi encontrado 
descrito na literatura, sendo necessário também o ajuste na 
denominação de três destes para que ficassem condizentes com a 
nova descrição (indicadores nº 18, 25e, 26); 

 

b) Indicador nº 25d – ser obtido a partir da desagregação de dados do 
indicador 25e; 

 

c) Indicador nº 27 - realocação para um módulo mais adequado ao que 
este pretende medir (Módulo de logística); 

 

d) Indicadores 28a e 29a – unificá-los criando um único indicador, mais 
simples e objetivo. 

 

Com a conclusão das análises foi possível preencher os critérios de 

qualificação de indicadores propostos pela RIPSA, criando fichas específicas para o 

módulo de Gerenciamento, onde foram expostos os seus conceitos, critérios 

específicos, usos e limitações. As modificações sugeridas visam criar um diagnóstico 

mais acurado dos pontos do processo de gerenciamento que devem ser atendidos 

para o desenvolvimento desta atividade.  

Por não ter sido objetivo deste estudo, as perguntas do questionário 

estruturado para a coleta de dados (Apêndice 6) que alimentam os indicadores não 

foram analisadas. Sugere-se como etapas para continuação deste trabalho a análise 

deste questionário, pois esta seria relevante para que se verificasse a presença de 

possíveis vieses de informação. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1: QUADRO DE Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) E SUAS 

DEFINIÇÕES UTILIZADOS NAS BUSCAS 

 

DESCRITOR DEFINIÇÃO 

Serviço de Farmácia 
Hospitalar 

Departamento hospitalar responsável pela recepção, 
armazenamento e distribuição de materiais farmacêuticos. 

Assistência Farmacêutica Serviços farmacêuticos totais oferecidos por 
FARMACÊUTICOS qualificados. Além da preparação e 
distribuição de produtos médicos, podem incluir serviços de 
consultoria para agências e instituições que não possuírem 
farmacêutico qualificado. 

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu 
uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento 
e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua 
seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, 
garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e 
avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população. 

Avaliação em Saúde 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. 

Indicadores de Serviços Indicadores são medidas-síntese que contêm informação 
relevante sobre determinados atributos e dimensões dos serviços 
de saúde. 

Indicadores de Saúde Indicadores são medidas-síntese que contêm informação 
relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de 
saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em 
conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e 
servir para a vigilância das condições de saúde. 

Administração de Serviços de 
Saúde 

Organização dos servidos de saúde com vistas à 
manutenção e melhoria da qualidade da atenção prestada, 
utilizando instrumentos técnicos e metodológicos como o 
planejamento e a avaliação das estratégias adotadas. 

Organização e Administração Planejamento e direção de programas, serviços e recursos. 

Administração Farmacêutica Aspectos comerciais e gerenciais de farmácia em seu 
sentido mais amplo. 

Quadro 4. Descritores em Ciências da Saúde e suas definições (RIPSA, 2012).  



55 

 

APÊNDICE 2 COMBINAÇÕES DOS DECS UTILIZADOS NAS BUSCAS FEITAS NA BVS 

 
Quadro 5. Combinações dos DeCS utilizados nas buscas feitas na BVS. 
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APÊNDICE 3: QUANTITATIVO DE PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS POR BUSCA 

Número da busca 
Número de 
publicações 
encontradas 

Número de 
publicações que 

atendem o critério 
de inclusão 

Data da busca 

1 147 1 em 10/11/12 

2 0 0 em 10/11/12 

3 3 2 em 10/11/12 

4 1 0 em 10/11/12 

5 1 0 em 10/11/12 

6 59 0 em 10/11/12 

7 283 1 em 10/11/12 

8 0 0 em 10/11/12 

9 2 2 em 10/11/12 

10 1 0 em 10/11/12 

11 10 2 em 10/11/12 

12 40 2 em 10/11/12 

13 155 2 em 10/11/12 

14 2 0 em 10/11/12 

15 15 0 em 10/11/12 

16 2 0 em 10/11/12 

17 1 0 em 10/11/12 

18 0 0 em 10/11/12 

19 108 0 em 10/11/12 

20 2 0 em 10/11/12 

21 4 0 em 10/11/12 

22 0 0 em 10/11/12 

23 79 0 em 10/11/12 

24 19 0 em 10/11/12 

25 1 0 em 10/11/12 

26 306 0 em 10/11/12 

27 0 0 em 10/11/12 

28 37 0 em 10/11/12 
Tabela 1. Quantitativo de publicações encontradas nas buscas. 
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APÊNDICE 4: QUADRO DA PUBLICAÇÕES SELECIONADAS 

Busca 1 IBECS La farmacia hospitalaria en Brasil: estrategias y desafíos 

Busca 3 LILACS Critérios e indicadores de resultados para a farmácia hospitalar brasileira 
utilizando o método Delfos 

 LILACS Indicadores de resultado para a FH. 

Busca 7 LILACS Projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil..  uma proposta de 
hierarquização dos serviços 

Busca 09 LILACS Avaliação da Assistência Farmacêutica Básica nos Municípios de Abrangência 
da 17aª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul 

 LILACS Assistência farmacêutica na atenção básica de saúde do estado do Rio 
Grande do Sul: Análise dos indicadores de avaliação do plano estadual de 
assistência farmacêutica básica 

Busca 11 LILACS Avaliação da assistência farmacêutica às pessoas vivendo com HIV/AIDS no 
Município do Rio de Janeiro 

 LILACS Assistência farmacêutica como um modelo tecnológico em atenção primária 
à saúde 

Busca 12 LILACS PERFIL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA COORDENADORIA REGIONAL DE 
SAÚDE SUL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 LILACS Planejar é preciso: Uma proposta de método para aplicação à assistência 
farmacêutica 

Busca 13 LILACS Planejar é preciso: Uma proposta de método para aplicação à assistência 
farmacêutica 

 LILACS Avaliação da assistência farmacêutica às pessoas vivendo com HIV/AIDS no 
Município do Rio de Janeiro 

Quadro 6. Publicações encontradas. 
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APÊNDICE 5 FICHAS DE QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DO COMPONENTE 

GERENCIAMENTO DO DIAGNÓSTICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR 

FICHA 1 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°18 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que Possuem Manual de Normas e 
Procedimentos 

Sugestão: Porcentagem de FH que Possuem Manual de Normas e 
Procedimentos Atualizados 

Conceituação: O manual de normas e procedimentos deve contemplar fluxos de 
trabalho, horário de funcionamento, atividades desenvolvidas. Pelo 
menos POP para a distribuição de medicamentos (constantes ou não 
da RM), farmacotécnica e armazenamento 

Sugestão: Proporção de serviços de FH que possui manual de 
normas e procedimentos atualizados em frequência de 1 ano ou 
maior. 

Interpretação: Sugestão 1: Mede serviços que descrevem a maneira como suas 
atividades devem se desenvolver de maneira a manter um padrão de 
qualidade. 

Sugestão 2: Demonstra se a assistência farmacêutica é efetuada de 
modo ordenado 

Sugestão 3: Garante que o resultado esperado de cada tarefa 
executada é reprodutível 

Usos: Sugestão: Analisar o nível de organização e sistematização dos 
processos de assistência farmacêutica desenvolvidos na FH 

Limitações: Sugestão: Impossibilidade de acompanhamento da execução de 
uma atividade para compará-la com o descrito no manual, 
verificando se o que o que está escrito é obedecido. 

Fontes: Sugestão: Manual de Normas e Procedimentos ou outros 
documentos referentes à Qualidade baseados em legislação vigente 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que dispõe de manual de normas e 
procedimentos 

Número de FH analisadas 

X 100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão 1: Porcentagem de atividades exercidas na FH que 
possuem procedimentos descritos em Manual de Normas e 
Procedimentos de Qualidade da FH; 

Sugestão 2: Disponibilidade de acesso a esses manuais pelos 
interessados. 

Quadro 7. Critérios de qualificação do indicador nº18. 
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FICHA 2 

Componente do 
Programa: 

Indicador n°19 

Denominação do 
Indicador: 

Porcentagem de FH que estão Inseridas Formalmente no 
Organograma do Hospital 

Conceituação: Verificar se a FH está formalmente representada no organograma do 
hospital 

Sugestão: Proporção de serviços de FH que estão representados no 
organograma do hospital. 

Interpretação: Sugestão: Demonstra que a FH tem suas vinculações e 
subordinação e a delegação de autoridade e responsabilidade bem 
definidas na instituição 

Usos: Sugestão 1: Mostrar a presença formal da FH representadas no 
organograma do hospital 

Sugestão 2: Analisar como o serviço de FH está disposto, sua 
hierarquia e a relação de comunicação existente entre as demais 
unidades funcionais 

Limitações: Sugestão 1: Hospitais que não possuem organogramas disponíveis, 
desenvolvidos ou desatualizados  

Sugestão 2: Serviços de farmácia que funcionam com outra 
denominação (p.ex. almoxarifado) 

Fontes: Sugestão: Representação gráfica da estrutura organizacional 
funcional do hospital. 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que possuem inserção formal na estrutura 
organizacional do hospital 

Número de hospitais com organograma 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Identificação a denominação do setor responsável pelo 
medicamento. 

Quadro 8. Critérios de qualificação do indicador nº19. 
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FICHA 3 

Componente 
do Programa: 

Indicador n° 20ª 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que, dentro do organograma, estão ligados 
diretamente à área clínica ou à direção geral 

Conceituação: Verificar se a FH está formalmente representada no organograma do 
hospital como subordinada ao diretor clínico, à direção de saúde, à 
área assistencial ou à direção geral 

Sugestão: Proporção dos serviços de FH que são representados 
subordinados diretamente à área clínica ou à direção geral 

Interpretação: Sugestão 1: Demonstra se o serviço de FH está representado no 
organograma do hospital como subordinada ao diretor clinico, a 
direção de saúde, à área assistencial ou a direção geral 

Sugestão 2: Expressar a proporção de serviços de FH que estão em 
posição adequada na estrutura organizacional do hospital 

Usos: Sugestão: Analisar as vinculações e subordinação e a delegação de 
autoridade e responsabilidade da FH 

Limitações: Sugestão: Hospitais que não possuem organogramas disponíveis, 
desenvolvidos ou desatualizados  

Serviços de farmácia que funcionam com outra denominação (p.ex. 
almoxarifado) 

Fontes: Sugestão: Representação gráfica da estrutura organizacional 
funcional do hospital 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que estão ligadas diretamente à área 
clínica ou a direção geral na estrutura organizacional do 

hospital 

Número de hospitais com organograma 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 
Sugestão: Este indicador é uma desagregação do indicador nº19 

Quadro 9. Critérios de qualificação do indicador nº20a. 
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FICHA 4 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°21 

Denominação 
do Indicador: 

Relação de Farmacêuticos/leitos 

Conceituação: Número total de leitos ativos por número de farmacêuticos na FH 

Sugestão: Número de farmacêuticos ligados a FH por leito ativo 

Interpretação: Sugestão: Mede a razão do número de farmacêuticos da FH pelo 
número de leitos ativos 

Usos: Sugestão: Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação 
de políticas institucionais voltadas para a formação e contratação de 
recursos humanos. 

Limitações: Sugestão 1: Não avalia se número de farmacêuticos está adequado 
às atividades desenvolvidas, a complexidade do cuidado e ao grau 
de informatização e mecanização da unidade, de forma a 
proporcionar o seguro dos processos. 

Sugestão 2: Não discrimina os profissionais em atividade 
assistencial ou gerencial. 

Fontes: Sugestão: Quadro de funcionários; Folha de ponto 

Método de 
cálculo: 

Número de leitos ativos 

Número total de farmacêuticos 
 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Definir o número de farmacêuticos por atividade 
desenvolvida (p. ex. farmacêutico/manipulação de antineoplásicos; 
farmacêutico/manipulação de NTP; farmacêutico/dispensação etc.). 

Quadro 10. Critérios de qualificação do indicador nº21. 
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FICHA 5 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°22 

Denominação 
do Indicador: 

Relação de funcionários da farmácia/leitos 

Conceituação: Relação entre o número de leitos ativos e o número de funcionários, 
exceto farmacêuticos 

Sugestão: Número de funcionários, exceto farmacêuticos, ligados a 
FH por leito ativo 

Interpretação: Sugestão: Mede a razão do número de funcionários em atividade, 
exceto farmacêuticos, pelo número de leitos ativos 

Usos: Sugestão: Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação 
de políticas institucionais voltadas para a formação de recursos 
humanos e de prestação de serviços de saúde. 

Limitações: Sugestão 1: Não avalia se número de funcionários não 
farmacêuticos está adequado às atividades desenvolvidas, a 
complexidade do cuidado e ao grau de informatização e 
mecanização da unidade, de forma a proporcionar o seguro dos 
processos. 

Sugestão 2: Não discrimina os profissionais em atividade técnica ou 
administrativa 

Sugestão 3: Inexistência de padrões mínimos nacionais validados 

Fontes: Sugestão: Quadro de funcionários; Folha de ponto 

Método de 
cálculo: 

Número total de leitos ativos 

Número de funcionários, exceto farmacêuticos 
 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Número de auxiliares por atividade desenvolvida (p. ex. 
auxiliar de farmácia/dispensação; auxiliar de farmácia/manipulação 
de NTP; auxiliar de farmácia/manipulação de antineoplásicos etc.) 

Quadro 11. Critérios de qualificação do indicador nº22. 
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FICHA 6 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°23 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que desenvolvem planejamento de objetivos e 
metas com periodicidade anual ou maior 

Conceituação: Descrição escrita de objetivos e metas a serem atingidos, os prazos 
e recursos financeiros, no que couber para o cumprimento dos 
mesmos 

Sugestão: Proporção de serviços de FH que planejam ações e 
objetivos a serem implementados, revisados e atualizados 
periodicamente 

Interpretação: Sugestão: Demonstra o uso de um instrumento fundamental para o 
exercício de um bom gerenciamento da FH, apoiado no 
conhecimento exato da realidade, condições e dificuldades da 
organização, facilitando ao chefe da farmácia o controle das 
atividades desenvolvidas e das atividades que se pretende 
desenvolver 

Usos: Sugestão: Analisar a existência de ações de planejamento periódico 
para o desenvolvimento da assistência farmacêutica 

Limitações: Sugestão 1: Não identifica se os planos são elaborados dentro das 
possibilidades do serviço 

Sugestão 2: Impossibilidade de identificar se os planos estão 
efetivamente em execução 

Fontes: Sugestão: Plano de metas e objetivos, documentado 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que desenvolvem planejamento de 
objetivos e metas com periodicidade anual ou maior 

Número de FH analisadas 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Periodicidade de avaliação do Planejamentos proposto 

Quadro 12. Critérios de qualificação do indicador nº23. 
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FICHA 7 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°24 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que possuem programação anual ou maior para 
capacitação de recursos humanos 

Conceituação: Porcentagem de FH que possuem programação escrita para 
capacitação de recursos humanos, realizados na própria instituição 
ou fora dela. Considera-se capacitação: cursos de atualização, 
participação em seminários, congressos, simpósios e cursos de pós-
graduação 

Sugestão: Considera a capacitação do funcionários independente 
do horário de trabalho 

Interpretação: Sugestão 1: Demonstra FH que planeja a participação dos 
funcionários em programas de treinamento e capacitação para seu 
desenvolvimento, melhoria ou aprendizado de nova função 

Sugestão 2: Mostra a busca pela melhoria da qualidade da 
assistência farmacêutica através da atualização da capacitação e 
desenvolvimento da competência técnica dos funcionários 

Usos: Sugestão: Analisa nível de participação dos recursos humanos nos 
diferentes programas de capacitação 

Limitações: Sugestão: Elaboração de critérios de avaliação dos programas de 
avaliação 

Fontes: Sugestão: Exigência de documentos comprobatórios da capacitação 
realizadas pelos recursos humanos. 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que possui programação para capacitação 
de recursos humanos anual ou maior 

Número de FH analisados 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão 1: Quantidade de programação de capacitação de 
recursos humanos ofertados 

Sugestão 2: Média de funcionários que foram liberados durante o 
expediente para realizar curso de atualização profissional. 

Sugestão 3: Média de funcionários que foram liberados durante o 
expediente para participar de seminário/ congresso/ simpósio. 

Sugestão 4: Média de funcionários que foram liberados durante o 
expediente para realizar curso de pós graduação. 

Quadro 13. Critérios de qualificação do indicador nº24. 
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FICHA 8 

Pelo fato de atualmente a presença do farmacêutico não ser realidade em 

todas as FH nacionais, sugere-se que este indicador seja posicionado como uma 

categoria sugerida para análise do indicador 25e - Porcentagem de FH que 

Possuem Farmacêutico – que é um indicador de maior relevância no momento. 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°25d 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que possuem farmacêuticos com curso de pós-
graduação, dentre as FH que possuem farmacêutico 

Conceituação: Curso de pós-graduação latu sensu e strictu sensu, reconhecido pelo 
MEC 

Sugestão: Proporção de farmacêuticos do serviço de FH que 
possuem título ou diploma de concussão de curso de pós-graduação, 
reconhecido pelo Ministério da Educação MEC 

Interpretação: Sugestão: Demonstra o nível de qualificação dos farmacêuticos da 
FH 

Usos: Sugestão 1: Analisar o potencial de desenvolvimento do serviço 

Sugestão 2: Subsidiar processos de planejamento, gestão e 
avaliação de políticas institucionais voltadas para a formação de 
recursos humanos e de prestação de serviços de saúde. 

Limitações: Sugestão 1: Existência de FH que não possuem farmacêutico como 
responsável técnico. 

Sugestão 2: Não avalia se a qualificação é adequada à atividade 
desenvolvida pelo profissional e a complexidade do cuidado. 

Sugestão 3: Não informa se o número de profissionais do setor com 
qualificação curso de pós-graduação é adequado as atividades 
desenvolvidas. 

Fontes: Sugestão: Diploma ou de formação em curso de pós-graduação (ou 
cópia) 

Método de 
cálculo: 

Número de FH com farmacêuticos com curso de pós-
graduação latu sensu e strictu sensu 

Número total de farmácias hospitalares com farmacêuticos 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Proporção de farmacêuticos com titulo de especialização; 
Proporção de farmacêuticos com diploma de mestrado; Proporção de 
farmacêuticos com diploma de doutorado; Nível de adequação 
profissional a complexidade do serviço 

Quadro 14. Critérios de qualificação do indicador nº25d. 
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FICHA 9 

Componente do 
Programa: 

Indicador n°25e 

Denominação do 
Indicador: 

Porcentagem de FH que Possuem Farmacêutico 

Sugestão: Porcentagem de FH que Possuem Farmacêutico Durante 
Todo seu Horário de Funcionamento 

Conceituação: Farmácia hospitalar que possui farmacêutico é aquela que possui, 
em seu quadro, profissional de nível superior, graduado em farmácia 

Sugestão: Proporção de serviços de FH, da amostra selecionada 
que possui, em seu quadro de funcionários, profissional de nível 
superior graduado em farmácia em número suficiente para cobrir 
todo o horário de funcionamento 

Interpretação: Sugestão: Mede a proporção de serviços de FH que possui em seu 
quadro profissional de nível superior graduado em farmácia 

Usos: Sugestão 1: Demonstra a adequação dos serviços de FH ao decreto 
nº 74.170, de l0 de junho de 1974 que regulamenta a Leis n° 5.991, 
de 17 de janeiro de 1973 

Sugestão 2: Subsidiar processos de planejamento, gestão e 
avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços 
de saúde, assim como para a formação farmacêuticos e sua inserção 
no mercado de trabalho. 

Limitações: Sugestão: Incapacidade de verificação do exercício efetivo da 
atividade profissional 

Fontes: Sugestão: Quadro de funcionários 

Folha de ponto 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que possui farmacêutico 

Número de FH analisadas 
X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: horário de funcionamento mais frequente entre as FH; 
Porcentagem de FH que possuem farmacêuticos com curso de pós-
graduação, dentre as FH que possuem farmacêutico 

Quadro 15. Critérios de qualificação do indicador nº25e. 
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FICHA 10 

Componente 
do Programa: 

Indicador n°26 

Denominação 
do Indicador: 

Porcentagem de FH que possuem recursos de informática para 
utilização em atividades clinicas 

Sugestão: Porcentagem de FH que possuem recursos informática 

Conceituação: Considera-se recursos de informática equipamentos e softwares para 
a utilização em atividades clínicas 

Sugestão: Proporção de serviços de FH que utilizam recursos de 
informática em suas atividades 

Interpretação: Sugestão: Mede a disposição de tecnologia para a melhoria do 
controle e da qualidade dos serviços da assistência farmacêutica  

Usos: Sugestão: Identificar recursos tecnológicos de apoio às atividades 
da FH 

Limitações: Sugestão: Impossibilidade de identificação do uso adequado desses 
recursos para a melhoria da assistência farmacêutica 

Fontes: Sugestão: Presença de computadores, pontos de acesso a Internet, 
impressoras, scanners e outros recursos tecnológicos e 
computacionais 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que possui recursos tecnológicos para 
utilização em suas atividades 

Número de FH analisadas 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Recursos de tecnológicos mais frequentes nas FH; 
Porcentagem de atividades que utilizam recursos tecnológicos; 
Atividades da FH em que mais frequentementese empregam 
recursos de informática 

Quadro 16. Critérios de qualificação do indicador nº26. 
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FICHA 11 

Por esse ser um indicador que envolve logística considera-se que seu 

posicionamento estaria mais adequado no módulo de logística do estudo DFH no 

Brasil. A realocação deste indicador para o módulo de logística é uma sugestão para 

adequação deste componente. 

Componente do 
Programa: 

Indicador n°27 

Denominação do 
Indicador: 

Porcentagem de FH que trabalham com produtos médico-
hospitalares além de medicamentos 

Conceituação: Trabalhar com material médico hospitalar, significa pelo menos 
armazenar e dispensar esses produtos, além de medicamentos 

Interpretação: Sugestão: Mede a diversidade de materiais dispensados pela FH 

Usos: Sugestão: Identificar farmácias que trabalham com materiais médico 
hospitalares além de medicamentos 

Limitações: Sugestão: Não avalia se são seguidas as Boas Práticas de 
Armazenamento desse tipo de material. 

Fontes: Sugestão: Observação dos materiais presentes o estoque 

Método de 
cálculo: 

Número de FH que trabalham com produtos médico-
hospitalares além de medicamentos 

Número FH analisadas 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Nível de especialização dos hospitais em que a farmácia 
trabalham com este tipo de material 

Quadro 17. Critérios de qualificação do indicador nº 27. 
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FICHA 12 

Componente do 
Programa: 

Indicador n°28a 

Denominação do 
Indicador: 

Porcentagem de hospitais em que o farmacêutico hospitalar participa 
efetivamente na CCIH 

Conceituação: Participação do Farmacêutico da FH como membro efetivo da CCIH, 
comprovado em atas e/ou designação 

Interpretação: Sugestão: Demonstra a participação da FH na melhoria contínua da 
oferta de serviços de saúde através da participação na CCIH 

Usos: Sugestão: Analisar a participação do serviço de FH em subsidiar o 
trabalho de controle de infecção hospitalar, contribuindo com 
resultados efetivos junto à instituição 

Limitações: Sugestão: Não informa se a participação do farmacêutico na 
comissão é permanente ou temporária. 

Fontes: Sugestão: Atas de reuniões da comissão que tiveram a participação 
do farmacêutico 

Método de 
cálculo: 

Número de hospitais em que há participação do 
farmacêutico da FH na CCIH 

Número de hospitais com farmacêutico e com CCIH 
analisados 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Nível de especialização ou grau de formação do 
farmacêutico que compões esta comissão 

Quadro 18. Critérios de qualificação do indicador nº 28a. 
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FICHA 13 

Componente do 
Programa: 

Indicador n°29a 

Denominação do 
Indicador: 

Porcentagem de hospitais em que o farmacêutico hospitalar participa 
efetivamente na CSN 

Conceituação: Participação do Farmacêutico da FH como membro efetivo da 
Comissão de Suporte Nutricional, comprovado em atas e/ou 
designação 

Interpretação: Sugestão: Demonstra a participação da FH na melhoria contínua da 
oferta de serviços de saúde através da participação na Comissão de 
Suporte Nutricional 

Usos: Sugestão: Analisar a participação do serviço de FH em subsidiar o 
trabalho do suporte nutricional, contribuindo com resultados efetivos 
junto à instituição 

Limitações: Sugestão: Não informa se a participação do farmacêutico na 
comissão é permanente ou temporária. 

Fontes: Sugestão: Atas de reuniões da comissão que tiveram a participação 
do farmacêutico 

Método de 
cálculo: 

Número de hospitais com farmacêutico e Comissão de 
Suporte Nutricional em que há participação do 

farmacêutico da FH na Comissão de Suporte Nutricional 

Número de hospitais com farmacêutico e com CSN 
analisados 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Nível de especialização ou grau de formação do 
farmacêutico que compões esta comissão 

Quadro 19. Critérios de qualificação do indicador nº 29a. 
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FICHA 14 

O indicador da Ficha 14 não faz parte do estudo de DFH. Este é uma 

sugestão de unificação e substituição dos indicadores 28a e 29a feita pelo autor do 

presente trabalho. 

Componente do 
Programa: 

Sugestão: 

Indicador sugerido (indicador nº 28a e 29a unificados) 

Denominação do 
Indicador: 

Sugestão: Porcentagem de hospitais em que FH participa 
efetivamente de comissões hospitalares 

Conceituação: Sugestão: Proporção de hospitais em que FH possui farmacêutico 
como membro efetivo de comissão hospitalar 

Interpretação: Sugestão: Demonstra a participação da FH na melhoria contínua da 
oferta de serviços de saúde através da participação em comissão 
hospitalar 

Usos: Sugestão: Analisar a participação do serviço de FH em subsidiar o 
trabalho gestão hospitalar contribuindo com resultados efetivos junto 
à instituição 

Limitações: Sugestão: Não informa se a participação do farmacêutico na 
comissão é permanente ou temporária. 

Fontes: Sugestão: Atas de reuniões das comissões que tiveram a 
participação do farmacêutico 

Método de 
cálculo: 

Sugestão: 

Número de hospitais em que há participação de 
farmacêutico da FH em ao menos uma comissão 

hospitalar 

Número de hospitais com farmacêutico e alguma comissão 
hospitalar 

X100 

Categorias 
sugeridas para 

análise: 

Sugestão: Frequência de participação da FH nas principais 
comissões hospitalares existentes 

Nível de especialização ou grau de formação do farmacêutico que 
compões cada comissão 

Quadro 20. Critérios de qualificação do indicador sugerido (indicador nº 28a e 29ª unificados). 
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APÊNDICE 6: QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA A COLETA DE DADOS  

 
Quadro 21. Questionário (OSORIO-DE-CASTRO E CASTILHO, 2004) 
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Continuação do Quadro 22. Questionário (OSORIO-DE-CASTRO E CASTILHO, 2004) 
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Continuação do Quadro 23. Questionário (OSORIO-DE-CASTRO E CASTILHO, 2004) 


