
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

RESIDÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR – NIVEL ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

ALINE AMARAL COSTA 

 

 

 

 

PERFIL PROFISSIONAL DOS FARMACÊUTICO QUE ATUAM NOS 

HOSPITAIS QUE OFERECEM LEITO PARA O SUS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. 

(PESQUISA ATUAR – EIXO HOSPITALAR) 

APOIO: FAPERJ 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 

 



 

 

ALINE AMARAL COSTA 

 

 

PERFIL PROFISSIONAL DOS FARMACÊUTICO QUE ATUAM NOS 

HOSPITAIS QUE OFERECEM LEITO PARA O SUS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. 

(PESQUISA ATUAR – EIXO HOSPITALAR) 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Residência em Farmácia Hospitalar da 
Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial de obtenção do título de 
especialista em Farmácia Hospitalar. Área 
de Concentração: Farmácia Hospitalar.   

 

 

Orientadoras: 

PROF DRA RACHEL MAGARINOS-TORRES  

Professora Adjunta, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense. 

   PROF DRA LUDMILLA DA SILVA VIANA JACOBSON 

Professora Adjunta, Instituto de Estatística, Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Niterói 

2014 



 

 

ALINE AMARAL COSTA 

 

PERFIL PROFISSIONAL DOS FARMACÊUTICO QUE ATUAM NOS 

HOSPITAIS QUE OFERECEM LEITO PARA O SUS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. 

(PESQUISA ATUAR – EIXO HOSPITALAR) 

Monografia apresentada ao Curso de 
Residência em Farmácia Hospitalar da 
Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito 
parcial de obtenção do título de 
especialista em Farmácia Hospitalar. Área 
de Concentração: Farmácia Hospitalar.   

Aprovado em 31/03/2014 com grau 9,0. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 
PROF Dra. RACHEL MAGARINOS-TORRES 

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense 
 

________________________________________________ 
PROF Dra. LUDMILLA DA SILVA VIANA JACOBSON 
Instituto de Matemática, Universidade Federal Fluminense 

 
________________________________________________ 

PROF Dr. BENEDITO CARLOS CORDEIRO 
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense  

 
________________________________________________ 

MSc. MILTON DAYRELL LUCAS FILHO 
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense 
 

Niterói 

2014 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus por iluminar meus caminhos e orientar minha 

trajetória nesse mundo. 

A minha família, minha mãe Maria de Lourdes, meu pai Múcio (in memorian) e 

meu irmão Marcelo, por sempre incentivarem os estudos dando grande importância a 

dedicação para tal e estarem sempre juntos a mim em qualquer situação da vida. 

Aos colegas de turma do curso de residência Diego Vieira, Erick Thomaz, Erika 

Quaiotti, Rafael Leira e Tatiane Gomes pelo apoio e incentivo durante o curso. 

A todos os professores dessa instituição, especialmente a minha orientadora 

Rachel Magarinhos- Torres, pela paciência e dedicação à profissão de educadores. 

Aos profissionais que trabalharam no Hospital Municipal Lourenço Jorge por 

contribuir com o meu desenvolvimento profissional, em especial a Drª Farmacêutica 

Rosemary de Freitas Cruz por todo apoio dado durante o período de aprendizado. 

As instituições de fomento a pesquisa que possibilitaram a realização desse 

trabalho como: A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ), Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de farmácia da Universidade federal do Rio de Janeiro e a Secretaria de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Enfim, a todos que contribuiram de alguma forma na realização desse trabalho. 

 

 

“Quem espera que a vida seja feita de ilusão, 

pode até ficar maluco ou morrer na solidão. 

É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer.  

    É preciso saber viver.” 

(Erasmo Carlos) 



 

 

 

 

 

Este estudo faz parte do projeto intitulado: “Competência profissional para a 

assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde – Pesquisa Atuar”, 

financiado pela Faperj – Processo 112.663/2012, Edital nº 28/2012 - Programa 

Prioridade Rio - Apoio ao estudo de temas prioritários para o governo do Estado 

do Rio de Janeiro – 2012. Declaramos não haver conflitos de interesse. 

 

 



 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A assistência farmacêutica tem sofrido mudanças desde o início até os dias 
atuais. Inicialmente o foco era na aquisição dos medicamentos pelos usuários. Atualmente, 
não só a aquisição é tida como importante, mas o uso seguro e racional do medicamento deve 
ser levado em consieração, visto que o paciente é a principal fonte de preocupação. Para que 
Isso ocorra é necerrásio não só os medicametnos, mas também profissionais competentes para 
atuarem nessa política de saúde. OBJETIVO: O presente estudo descritivo traçou o perfil dos 
farmacêuticos que atuam em farmácias hospitalares cujos hospitais ofereçam leitos de 
internação para o SUS. MÉTODO: foi realizado um levantamento no CNES a fim de 
conhecer quais hospitais compuseram a amostra. Paralelamente, foi realizado um estudo para 
construção de um instrumento que fornecesse subsídios para uma pesquisa comparativa e 
elaboração do questionário. Na fase final, os questionários foram aplicados de forma virtual e 
as respostas planilhadas para posterior análise. RESULTADO:  houve participação de 38,11% 
dos farmacêuticos contatados na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, sendo sua 
maioria do sexo feminino (66%),  faixa etária entre 24 e 65 anos, formados em universidades 
pública (67%) e trabalham em farmácia hospitalar há 12 anos, em média. Existe uma busca 
pelo desenvolvimento acadêmico (77%) e para 93% dos respondentes que buscaram 
desenvolvimento, os cursos contribuiram para o cresciemento profissional. Contudo, a 
maioria declarou estar parcialmente satisfeito com seus trabalhos no hospital (56%) com 
causas variáveis de insatisfação. CONCLUSÃO: Estudos como esse se fazem importante, em 
especial para os gestores, pois fornecem ferramentas importantes a fim de nortear 
investimentos em recursos humanos. Essa pesquisa teve apoio da FAPERJ. 

 

Palavras Chaves: Recursos Humanos, Farmácia Hospitalar, Farmacêuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Pharmaceutical care has undergone changes from the beginning to the 
present day . Initially the focus was on acquiring drugs by users. Currently , not only the 
acquisition is seen as important , but the safe and rational use of the drug should be taken into 
consieração , since the patient is the main source of concern . For This occurs not only 
medicines, but also competent professionals to work in this health policy is needed. 
OBJECTIVE: This descriptive study traced the profile of pharmacists who work in hospital 
pharmacies whose hospitals provide hospitalization for SUS. METHODS: For such a survey 
was conducted at CNES in order to explore the hospitals in the sample. Concurrently, a study 
was conducted to construct an instrument that would provide subsidies for comparative 
research and preparation of the questionnaire. In the final phase, the questionnaires were 
applied in virtual form and answers organized for later analysis. As a result there was 
participation of 38,11% of pharmacists contacted in metropolitan area in the state of Rio de 
Janeiro , these are mostly of females (66%), aged 24 to 65 years old, graduated in public 
universities (67%) and work in hospital pharmacy for 12 years, on average. There is concern 
about academic development (77%) and 93 % contributed to the professional development. 
However, most said to be partially satisfied with its work in the hospital (56%) with varying 
causes of dissatisfaction. CONCLUSION: Studies like this are important to do, especially for 
managers because they provide important tools to guide investment in human resources. 

Key Word: Human Resources, Hospital Pharmacy, Pharmaceutical  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Assistência Farmacêutica Hospitalar no Sistema Único de Saúde 

 

A assistência farmacêutica, como política pública, teve início em 1971 com o 

decreto nº 68.806 que instituiu a Central de Medicamentos (CEME) visando ao fornecimento 

de medicamentos à população sem condições econômicas para adquiri-los e se caracterizava 

por manter uma política centralizada na aquisição e distribuição de medicamentos (KORNIS 

et al; 2008). 

A CEME foi responsável pela Assistência Farmacêutica no Brasil até 1997, 

quando foi desativada, sendo suas atribuições transferidas para o Ministério da Saúde. Até 

essa data não havia evidências de uma política que marcasse a presença do poder público 

como articulador da produção e do consumo de medicamentos (KORNIS et al; 2008). 

A CEME foi a primeira iniciativa do Estado objetivando a articulação de uma 

política de medicamentos ao sistema de saúde em voga naquele momento. Essa central 

desempenhou importante papel tanto como fomentadora dos laboratórios oficiais quanto das 

empresas privadas de capital nacional, promoveu ações voltadas à saúde da população com 

destaque para a homologação da primeira Relação de Medicamentos Básicos e o lançamento 

do Programa de Farmácia Básica (KORNIS et al; 2008). 

No entanto, a CEME não conseguiu, na prática, desenvolver as propostas de 

fortalecimento do setor farmacêutico, em especial no que se refere à produção estatal de 

insumos farmacêuticos. As políticas econômicas dominavam o cenário político frente às 

políticas sociais e, dessa forma, as empresas farmacêuticas transnacionais se sobrepuseram às 
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nacionais tornando-se hegemônicas, fazendo com que a CEME perdesse força política e 

funcionasse de forma fragmentada (KORNIS et al; 2008). 

Mudanças de princípios começaram a ser introduzida com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que estabeleceu, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e 

o seu cuidado como competência comum à União, estados, Distrito Federal e municípios no 

artigo 23 (BRASIL, 1988). 

O artigo 196 da Constituição Federal reafirma os anteriores citando:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Através desse marco, o Estado passou a ser responsável pela saúde de todo 

cidadão brasileiro (BRASIL, 1988). 

Em 1990 foi decretada a Lei nº 8080 que regulamentou o Sistema Único de Saúde 

(SUS), por isso chamada de Lei Orgânica da Saúde. Em seu artigo 6º incluiu como campo de 

atuação do SUS, dentre outros, a execução de ações de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica e a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção 

(BRASIL, 1990). 

É importante salientar a influência do I Encontro de Assistência Farmacêutica e 

Políticas de Medicamentos que ocorreu em 1988, em que foram propostas estratégias para 

tirar o medicamento da condição de simples mercadoria no processo capitalista e para o 

fortalecimento dos princípios do SUS no que se refere à assistência farmacêutica (KORNIS et 

al; 2008). 
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Em 1998, foi publicada a Política Nacional de Medicamentos (PNM), por meio da 

portaria GM/MS nº 3916, tendo como finalidades principais: a garantia da segurança, eficácia 

e qualidade dos medicamentos; a promoção do uso racional de medicamentos e o acesso da 

população àqueles considerados essenciais (BRASIL, 1998). 

Para atingir seus objetivos, a PNM tem como diretrizes: adoção da relação de 

medicamentos essenciais; regulamentação sanitária dos medicamentos; reorientação da 

assistência farmacêutica; promoção do uso racional de medicamentos; desenvolvimento 

científico e tecnológico; promoção da produção de medicamentos; garantia de segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 

(BRASIL, 1998). 

Antes da promulgação da Política Nacional de Medicamentos, os programas e 

projetos na área de Assistência Farmacêutica pautavam-se na aquisição e distribuição de 

medicamentos. A PNM conferiu característica mais abrangente à Assistência Farmacêutica, 

uma vez que não se preocupou somente com o acesso ao medicamento, mas também com a 

garantia da qualidade, segurança, uso e produção, contando com recursos humanos 

capacitados (MAGARINOS-TORRES et al, 2007;  BRASIL, 1998). 

Baseando-se nas propostas aprovadas na I Conferência Nacional de 

Medicamentos e Assistência Farmacêutica realizada em 2003, o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) aprovou em 2004, através da Resolução nº 338, a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF). Essa política definiu a Assistência Farmacêutica como: “Um conjunto 

de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional” 

(BRASIL, 2004). 
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Segundo a PNAF,  
A assistência farmacêutica 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 (BRASIL, 2004). 
 

 A Assistência Farmacêutica passou a ser entendida como política pública 

norteadora para a formulação de políticas setoriais, tendo como alguns dos seus eixos 

estratégicos, a manutenção, a qualificação dos serviços de assistência farmacêutica na rede 

pública de saúde e a qualificação de recursos humanos, bem como a descentralização das 

ações (BRASIL, 2004). 

A forma como a assistência farmacêutica foi incorporada ao SUS evidencia a 

relevância dada a ela no âmbito da atenção à saúde. Entretanto, para que de fato as políticas 

estabelecidas pelo Estado sejam implementadas, é preciso que sejam assegurados os recursos 

necessários à execução das atividades e também que sua gestão seja eficaz, efetiva e eficiente 

(VIEIRA, 2010). 

 

O Farmacêutico na Assistência Farmacêutica Hospitalar 

 

O profissional farmacêutico desempenha um papel fundamental na assistência 

farmacêutica (AF) considerando que essa constitui um dos sistemas de apoio das redes de 

atenção à saúde e tem como foco a garantia do acesso e o uso racional de medicamentos. É 

possível compreender a AF como dois ciclos interligados: a gestão técnica da assistência 

farmacêutica e a gestão clínica do medicamento. A figura abaixo ilustra esse raciocínio. 

(CORRER et al, 2011) 



5 

 

 

Figura 1: Assistência Farmacêutica: Gestão Técnica e Gestão Clínica. Fonte: Correr et al, 2011 

 

A gestão técnica é responsável pela logística do ciclo do medicamento, sendo este 

o seu foco central. Em contrapartida, a gestão clínica trata de ações de dispensação 

especializada, acompanhamento da adesão ao tratamento, conciliação de medicamentos, 

gestão de caso, atendimento à demanda espontânea e participação em grupos operativo-

educacionais, tendo como foco principal o usuário (CORRER et al, 2011). 

Uma vez desempenhadas em conjunto e integradas à equipe multiprofissional, em 

que o farmacêutico pode participar de todas as etapas desses ciclos, a assistência farmacêutica 

contribui decisivamente para a melhoria da qualidade da atenção à saúde resultante de 

intervenções planejadas, estruturadas, articuladas, monitoradas e avaliada (CORRER et al, 

2011). 

 A resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 300 de 1997 regulamentou o 

exercício profissional em farmácia e unidade hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza 
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pública ou privada determinando como função principal da farmácia hospitalar a garantia da 

qualidade da assistência prestada ao paciente através do uso seguro e racional do 

medicamento e correlatos, adequando sua utilização à saúde individual e coletiva, nos planos: 

assistencial, preventivo, docente e de investigação. Essa resolução foi a primeira a se 

preocupar com o quantitativo de farmacêuticos necessários para o desempenho das ações de 

assistência farmacêutica. Embora não estabeleça o que seria um número suficiente de 

profissionais, ela indica que para o correto desempenho de suas atividades, a farmácia 

hospitalar deve contar com farmacêuticos em número suficiente (CFF, 1997). 

Em 2010, através da Portaria nº4283 o Ministério da Saúde que aprovou as 

diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços 

de farmácia no âmbito dos hospitais, o número de farmacêuticos suficientes para a execução 

das atividades de farmácia hospitalar foi abordado novamente.  No tópico 4.4 do seu anexo, a 

portaria trata dos recursos humanos e diz que a farmácia em hospitais deve contar com 

farmacêuticos e auxiliares, necessários ao pleno desenvolvimento de suas atividades, 

considerando a complexidade do hospital, os serviços ofertados, o grau de informatização e 

mecanização, o horário de funcionamento, a segurança para o trabalhador e usuários. Contudo 

também não especifica qual o número ideal (BRASIL, 2010). 

A única referência que correlaciona o número de farmacêuticos com o número de 

leitos e a complexidade da farmácia hospitalar é tratada pela Sociedade Brasileira de Farmácia 

Hospitalar (SBRAFH). Considerou o assunto recursos humanos em farmácia hospitalar em 

seu manual “Padrões Mínimos em Farmácia Hospitalar” estabelecendo que a menor relação 

seja de 1 farmacêutico a cada 50 leitos, no entanto, esse número pode aumentar dependendo 

da complexidade de serviços que a farmácia hospitalar agrega. Contudo, trata-se de uma 

recomendação de uma sociedade profissional organizada e não tem força de Lei 

(SBRAFH,2008). 
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Pesquisas que investigaram o perfil profissional na área da saúde 

 

A área de recursos humanos em saúde ocupa posição estratégica na discussão e 

implantação das políticas nacionais de saúde. Acredita-se que a qualidade dos serviços 

prestados tem estreito vínculo com a formação, o desempenho e a gestão dos recursos 

humanos. Por isso, os estudos sobre o perfil de profissionais de saúde adquirem relevância, já 

que apontam aos órgãos de saúde, às instituições de ensino e aos órgãos de classe a 

necessidade de planejamento de ações educativas e focadas na a assistência (BADARO, 

GUILHERME; 2011). 

A análise do perfil dos profissionais e o conhecimento do perfil macroeconômico 

da região onde estes estão inseridos são informações importantes para os gestores planejarem 

ações de saúde com sucesso e qualidade. Essas ações podem ser, por exemplo, programa de 

saúde da família, programa de asma, hipertensão e diabetes, campanhas de vacinação, enfim 

ações que promovam a melhoria ou previnam possíveis problemas de saúde (BADARO, 

GUILHERME; 2011). 

O propósito da gestão dos recursos humanos em saúde é garantir que profissionais 

capacitadas sejam integrados de maneira eficaz ao sistema de saúde. Sem gestão adequada, os 

recursos financeiros podem ser mal empregados para capacitação gerando desperdício. O 

sistema de gestão de recursos humanos possui mecanismos para empregar, manter, apoiar e 

desenvolver os profissionais. Contudo, ainda são escassos os números de pesquisas que 

versam sobre o perfil profissional farmacêutico, apesar dos grandes avanços recentes da 

profissão, diferentemente de outros profissionais como médicos e enfermeiros (OMS, 2004). 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

Descrever o perfil de farmacêuticos que realizam atividades de assistência 

farmacêutica em unidades hospitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde na região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Objetivos Específicos 

• Descrever o perfil da rede hospitalar da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro que prestam atendimento para o SUS;  

• Analisar o perfil dos profissionais farmacêuticos hospitalares que atuam 

nos hospitais que prestam atendimento ao SUS. 
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MÉTODO 

 

 

Desenho 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva quanto aos fins e de campo quanto aos meios. 

É possível classificá-la de acordo com os fins como descritiva visto que expõe características 

de determinada população e estabelece correlações entre as variáveis. Não tem compromisso 

de explicar os fenômenos que descreve. De acordo com os meios é uma pesquisa de campo, 

pois foi realizada nas farmácias dos hospitais, no local onde ocorre o fenômeno e dispões dos 

elementos para explicá-lo com apoio de em entrevistas (TOBAR, 2003). 

 

Cenário 

 

 A Região Sudeste, onde se situa o Estado do Rio de Janeiro, é a região 

geoeconômica mais importante do país, respondendo por 55,4% do PIB brasileiro. O Estado 

do Rio de Janeiro é considerado uma das menores unidades da federação, com área total de 

43.864,3 km2. Apresenta 92 municípios, distribuídos em oito regiões de planejamento e nove 

regiões de saúde (Figura 2) (Cadernos de informação em saúde, 2009). 
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Figura 2: Regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro. Fonte: Base cartográfica IBGE 

 

Estima-se que a população residente no estado do Rio de Janeiro em 2012 seja de 

16.231.365 habitantes e tenha apresentado um crescimento relativamente pouco expressivo 

em dez anos. A maior concentração ocorre nas regiões metropolitanas I e II – em torno de 

73% do total (11.846.530 habitantes), em que os habitantes do município do Rio de Janeiro 

representam 53% de toda a população da região Metropolitana. Nesse trabalho, as regiões 

metropolitanas 1 e 2 serão analisadas juntas como uma única região(Cadernos de informação 

em saúde, 2009) (Gráficos 1 e 2). 

 
Gráfico 1: Distribuição da população do Estado do Rio de Janeiro por região.  

Fonte: Elaborado pela autora 
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O Estado do Rio de Janeiro teve um crescimento demográfico de 11,3%, enquanto 

a Região Metropolitana cresceu 8,8%. A densidade demográfica do Estado é de 365,23 

habitantes/ km2 e da Região Metropolitana de 2221,8 habitantes/km2, sendo essa composta 

pelos municípios de maiores densidade demográfica, como: São João de Meriti (13024 

hab/km2), Nilópolis (8117 hab/km2), Belford Roxo (6031 hab/km2) e Rio de Janeiro (5265 

hab/km2). Esses dados demonstram que a distribuição da população pelo espaço é bastante 

irregular, mostrando a grande concentração populacional na região metropolitana. (Acselrad, 

2010) 

 

 
Gráfico 2: Distribuição da população pelos municípios da RM. Fonte: Elaborado pela autora 

 
De acordo com o sexo, a distribuição no estado é irregular, mas tende a pequeno 

predomínio feminino, sendo 47,68% são do sexo masculino e 52,32% são do sexo feminino. 

Não foram relacionados esses dados por municípios ou regiões. 
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Alguns índices podem ser utilizados para medir o desenvolvimento de uma região, 

como o PIB (Produto Interno Bruto) e o IDH (índice de Desenvolvimento Humano) que 

traçam um bom parâmetro de caracterização de uma região. O PIB é o valor médio agregado 

por indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e serviços finais 

produzidos em determinado espaço geográfico, no ano considerado (PNUD, 2013).  

O IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Os 

três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados considerando os 

seguintes parâmetros: expectativa de vida; média de anos de educação de adultos, a 

expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar; Renda 

Nacional Bruta per capita expressa em poder de paridade de compra constante, em dólar, 

tendo 2005 como ano de referência. (PNUD, 2013). 

Considerando o Produto Interno Bruto (PIB), a Região Metropolitana continuou a 

ter participação preponderante com 69,1% em 2009 e 67,6% em 2010. Considerando o 

desempenho municipal em 2010, cinco municípios se destacaram na liderança das 

participações no PIB do Estado do Rio de Janeiro, sendo três deles da região metropolitana: 

Rio de Janeiro (48,2% em 2009 e 46,7% em 2010); Duque de Caxias (6,9% e 6,5%) e Niterói 

(2,8% e 2,7%). 

Considerando o IDH, o estado do Rio de Janeiro se apresentou em quarta 

colocação no Ranking nacional. Dentre os municípios, Niterói foi o 7º colocado. Na tabela 

abaixo é possível comparar os IDHs dos municípios que compõem a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 
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Tabela 1: Relação de IDH na RMRJ 

Lugar 
IDHM 
(2010) 

IDHM 
Renda 
(2010) 

IDHM 
Longevidade 

(2010) 

IDHM 
Educação 

(2010) 

Brasil 0.727 0.739 0.816 0.637 
Rio de Janeiro (ESTADO) 0,761 0,782 0,835 0,675 

Belford Roxo (RJ) 0.684 0.662 0.808 0.598 
Itaguaí (RJ) 0.715 0.703 0.814 0.638 
Itaboraí (RJ) 0.693 0.690 0.813 0.593 
Japeri (RJ) 0.659 0.637 0.809 0.555 
Maricá (RJ) 0.765 0.761 0.850 0.692 

Nilópolis (RJ) 0.753 0.731 0.817 0.716 
Niterói (RJ) 0.837 0.887 0.854 0.773 

Nova Iguaçu (RJ) 0.713 0.691 0.818 0.641 
Queimados (RJ) 0.680 0.659 0.810 0.589 

Rio de Janeiro (RJ) 0.799 0.840 0.845 0.719 
São Gonçalo (RJ) 0.739 0.711 0.833 0.681 

Tanguá (RJ) 0.654 0.644 0.793 0.548 
Duque de Caxias (RJ) 0.711 0.692 0.833 0.624 

Guapimirim (RJ) 0.698 0.692 0.812 0.604 
Magé (RJ) 0.709 0.685 0.832 0.626 

Mesquita (RJ) 0.737 0.704 0.839 0.678 
Paracambi (RJ) 0.720 0.689 0.812 0.666 

São João de Meriti (RJ) 0.719 0.693 0.831 0.646 
Seropédica (RJ) 0.713 0.695 0.805 0.648 

Fonte: PNUD,2013  

O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano de um município. As faixas de desenvolvimento humano municipal 

são entre 0 e 0,499 – muito baixo; 0,5 e 0,599- baixo; 0,6 e 0,699 – médio; 0,7 a 0,7999 – alto 

e 0,8 a 1 – muito alto. (PNUD, 2013) 

A tabela acima mostra que o estado do Rio de Janeiro apresenta IDH alto e os 

municípios da região metropolitana variam entre médio e muito alto; sendo Niterói o mais 

único classificado como muito alto (0,837) e Tanguá o mais baixo (0,654). Dentre os 

parâmetros avaliados por esse índice, educação é o mais comprometido em todas as regiões 

variando de baixo a alto, mostrando a grande disparidade dentre os municípios da região 

metropolitana. (PNUD, 2013) 
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Com relação aos indicadores de recursos para a saúde, é válido avaliar a 

distribuição de leitos SUS, uma vez que mede a relação de leitos hospitalares conveniados ou 

contratados pelo SUS e a população residente na área a se analisar. O DATASUS informa que 

no ano de 2012 a oferta de leitos SUS para 1000 habitantes seguiu a seguinte relação: na 

Região metropolitana do Rio de Janeiro 1,7; enquanto o estado do Rio de Janeiro oferece 1,82 

e a região Sudeste oferece 1,55. Informa ainda que houve uma redução em relação a 2005 

onde os índices eram 1,8 para a região Sudeste, 2,3 para o estado do Rio de Janeiro e 2,8 para 

a região metropolitana, demonstrando uma retração em investimentos públicos na área de 

saúde, embora o estado e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresente uma maior 

relação de leitos SUS por 1000 habitantes em relação à região Sudeste. (DATASUS, 2014) 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro é a mais populosa do estado, é a região 

que mais contribui para o crescimento econômico estadual, tendo em vista a grande 

participação no PIB e os municípios que a compõe tem índice de desenvolvimento humano 

que variam de médio a muito alto. Com relação a saúde, é observado que a região apresenta 

uma relação de 1,7 leitos SUS por 1000 habitantes, tendo esse índice diminuído com relação a 

anos anteriores, caracterizando pouco investimento nesse setor. 

 

Amostra 

 

 

Para composição da amostra foi realizado um levantamento de dados hospitalares 

a partir do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). Trata-se de um banco de 

dados oficial que disponibiliza as informações sobre os estabelecimentos de saúde de forma 

pública. 

Foram pesquisadas todas as instituições conveniadas ao SUS que, segundo a 

Portaria Técnica PT/SAS/MS, prestam atendimento com nível de complexidade de 5 a 8 e, 

portanto, são classificadas como hospitais (Quadro 1). 
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Quadro 1: Nível de complexidade dos estabelecimentos de saúde 

Níveis Descrição 

1 Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza somente Procedimentos de Atenção 
Básica –PAB e ou Procedimentos de Atenção Básica Ampliada definidos pela NOAS 

2 Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média Complexidade 
definidos pela NOAS como de 1ºnível de referência – M1 900 

3 Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média Complexidade 
definidos pela NOAS como de 2º nível de referência - M2.e /ou de 3º nível de referência – 
M3 

4 Estabelecimento de Saúde ambulatorial capacitado a realizar procedimentos de Alta 
Complexidade definidos pelo Ministério da Saúde 

5 Estabelecimento de Saúde que realiza além dos procedimentos previstos nos de níveis de 
hierarquia 01 e 02, efetua primeiro atendimento hospitalar, em pediatria e clínica médica, 
partos e outros procedimentos hospitalares de menor complexidade em clínica médica, 
cirúrgica, pediatria e ginecologia/obstetrícia 

6 Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos previstos nos de níveis de hierarquia 
02 e 03, além de procedimentos hospitalares de média complexidade. Por definição 
enquadram-se neste nível os hospitais especializados 

7 Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos hospitalares de média complexidade. 
Realiza procedimentos previstos nos estabelecimentos de níveis de hierarquia 02 e 03, 
abrangendo SADT ambulatorial de alta complexidade 

8 Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos de alta complexidade no âmbito 
hospitalar e ou ambulatorial 

Fonte: Portaria Técnica PT/SAS/MS nº 569. 

 

O tamanho da amostra, assim como o plano de amostragem foi definido de acordo 

com as informações disponíveis no CNES até agosto de 2013, como mostram as tabelas 2 e 3 

a seguir: 

Tabela 2: Distribuição de frequências dos hospitais, segundo as regiões do Estado do Rio de Janeiro. 
Outubro, 2013 

Regiões n % 

Baía da Ilha Grande 4 1,5 

Baixada Litorânea 21 7,8 

Centro Sul 12 4,5 

Médio Paraíba 26 9,7 

Noroeste 19 7,1 

Norte 16 6,0 

Região Metropolitana 146 54,5 

Serrana 24 9,0 

Total 268 100,0 
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Tabela 3: Distribuição do total de farmacêuticos e tamanho da amostra, segundo os estratos populacionais 
do estado do RJ. 

Porte do 
Hospital 

Região 
Total de 

farmacêuticos 

Tamanho da 
Amostra  Final 

por estrato 

GRANDE 
Metropolitana 498 184 

Norte 47 18 

Sul 13 5 

MÉDIO 
Metropolitana 512 190 

Norte 135 50 

Sul 31 12 

PEQUENO 
Metropolitana 105 39 

Norte 36 14 

Sul 31 12 

Total - 1408 524 

 

Desta forma, considerando apenas a região metropolitana, a base de dados indicou 

146 hospitais ativos – dos quais 101 públicos e 45 privados - e o total de 1115 farmacêuticos. 

O tipo de amostragem utilizada foi por conglomerado, que se caracteriza por um 

levantamento inicial dos elementos que compõe a população de análise. Uma vez definidos, 

esses elementos são agrupados em conglomerados, sendo alguns aleatoriamente selecionados 

para compor a amostra. Todos os elementos que compõem o conglomerado selecionado 

devem fazer parte da análise. Em pesquisa de grande escala, a amostragem pode ser feita em 

mais estágios, contudo quanto maior o número de estágios, mais distante dos parâmetros 

populacionais o resultado se mostra. (BARBETTA, 2006) 

O tamanho da amostra foi definido considerando-se um nível de confiança de 

95%, margem de erro máxima absoluta de 5% e proporção esperada de 50% (COCHRAN, 

1977). Prevendo as recusas e desatualização da base CNES, ao valor calculado acrescentou-se 

26%. Esse índice foi escolhido baseado em estudos estatísticos anteriores. Por fim, o tamanho 

da amostra final para a região metropolitana foi definido em 413 farmacêuticos.  Para reduzir 

o efeito de conglomeração da amostra, estratificou-se a amostra por porte do hospital. Assim, 

o tamanho da amostra foi distribuído proporcionalmente de acordo com o tamanho dos 

estratos.  
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Tabela 4: Distribuição do total de farmacêuticos e tamanhos da amostra para a região metropolitana, 
segundo os estratos populacionais. 

Porte do 
Hospital 

Total de 
farmacêuticos 

Tamanho da 
Amostra Final 

por estrato 
GRANDE 498 184 

MÉDIO 512 190 

PEQUENO 105 39 

Total 1115 413 

 

A seleção dos farmacêuticos seguiu os princípios da amostragem por 

conglomerado. Definiu-se por conglomerado os hospitais e a seleção desses foi feita com 

equiprobabilidade, utilizando o algoritmo de Hájek que consiste em associar um número 

aleatório, uniformemente distribuído no intervalo, a cada unidade e selecionar as que 

receberam os menores números aleatórios. (Hájek, 1960) 

De acordo com essa seleção aleatória, foram contatados os farmacêuticos de 20 

hospitais de grande porte (que, de acordo com o cadastrado no CNES corresponderia a 192 

farmacêuticos), 34 hospitais de médio porte (totalizando 216 farmacêuticos) e 13 hospitais de 

pequeno porte (totalizando 59 farmacêuticos). 

 

Coleta de dados 

A coleta de dados dividiu-se em três etapas: levantamento de dados no CNES, 

elaboração do instrumento (questionário eletrônico) e aplicação do instrumento. Essas etapas 

obedeceram ao calendário abaixo: 

Quadro 2: Calendário de atividades para coleta de dados. 

Etapas 
2013 2014 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 
Levantamento de dados no 
CNES                 

Elaboração do instrumento                 

Aplicação do questionário                 

Análise dos resultados                 
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a. Levantamento de dados no CNES 

No período de julho a agosto de 2013 foi realizado um levantamento através da 

base de dados do CNES, disponível em http://cnes.datasus.gov.br. Nessa página é possível 

acessar o link “relatórios” e “atendimentos prestados” (figura 3). Então, é disponibilizada uma 

página onde devem ser preenchidas as informações de interesse: Atendimento prestado 

(internação); Convênio (SUS); Esfera administrativa (todos); Natureza da organização 

(todos); Estado (RJ) e Municípios (Região Metropolitana)(figura 4). 

 

Figura 3: Página de pesquisa do CNES. Fonte:CNES, 2014 
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Figura 4: Página de pesquisa do CNES quanto aos atendimentos prestados. Fonte: CNES,2014 

 

Esse relatório revela o quantitativo de hospitais por tipo. Foram considerados 

todos os hospitais disponíveis, que se classificaram como gerais e especializados. Para tanto, 

seleciona-se o tipo de hospital de interesse e fica disponível a lista dos hospitais do tipo 

selecionado no estado do Rio de Janeiro. Para ter acesso somente aos da região metropolitana, 

foi necessário selecionar cada município e cada “link” com o tipo de hospital, 

individualmente.  

As informações de interesse disponíveis no CNES, baseada nos critérios julgados 

importantes pelos pesquisadores e de classificação de hospitais propostos por Giovanella, 

2012, são: Característica do hospital (Número no CNES, Nome do hospital, CNPJ, 

Município), Perfil assistencial (geral ou especializado), número de leitos total, Porte do 

estabelecimento (pequeno porte: capacidade de até 50 leitos; médio porte: capacidade de 51 a 

150 leitos; grande porte: capacidade de 151 leitos ou mais), Número de leitos SUS, Nível de 

complexidade (variando de nível 5 a nível 8), Regime de propriedade (privado ou público), 

Esfera administrativa (Federal, Estadual ou Municipal), Número e nome  dos farmacêuticos e 

Data da atualização.  
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b. Composição do Instrumento 

Inicialmente foi definido que a coleta dos dados seria feita através de aplicação de 

questionário virtual. Foram consideradas as seguintes vantagens para tal escolha: o menor 

tempo requerido para realização da coleta; menor custo com material utilizado e 

deslocamento dos pesquisadores e a não necessidade de um digitador para transcrever todas as 

respostas. 

A fim de compor um instrumento passível de comparação, inclusive com outras 

áreas profissionais, foi realizado um levantamento de publicações referentes a perfil 

profissional nas bases de dados: Bireme, Pubmed/Medline e scholar google, usando como 

palavras de busca “perfil profissional”, “prática profissional” e “recursos humanos”, 

combinados e isoladamente, nos idiomas português, inglês e espanhol. A tabela com o 

resultado dessa busca e o desenho de cada estudo com seus pontos relevantes podem ser 

observados na tabela abaixo. 
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Tabela 5: Referências selecionadas para basear a estruturação do instrumento 

Referência Grupo/categoria 
investigado 

Desenho Variáveis 

COTTA, R. M. M. et 
al., 2006  

Equipes de saúde da 
família  

Pesquisa quali-quantitativa, entrevista individual e 
presencial, questionário semi-estruturado,  

Forma de contratação (concurso público, indicação, outros), jornada de 
trabalho, escolaridade, formação profissional, treinamento, 
remuneração (posição do entrevistado) atividades realizadas, 
dificuldades enfrentadas, relacionamentos entre profissionais e com a 
comunidade. 

BADARO, A. F. V. 
et al.,2011 . 

Fisioterapeutas Estudo transversal e descritivo, com abordagem 
quantitativa. Questionário semiestruturado 

Gênero, faixa etária, tempo de graduação, pós-graduação e renda 
mensal; local de trabalho, nº de empregos, outra atividade profissional, 
vínculo empregatício, público atendido. 

NOZAWA, E. et al, 
2008 

Fisioterapeutas Pesquisa de campo, prospectiva, transversal, com 
abordagem 
predominantemente quantitativa. Utilizou 
questionário c/ 20 questões fechadas e TCLE. 

Tipos de hospitais (público, privado), nº de leitos por ctis, 
especialidades, funções exercidas (assistências, pesquisa, ensino), nº 
de fisioterapeutas na unidade cti, horário de trabalho, jornada de 
trabalho,  

MARTINS, C. et al, 
2006 

Enfermeiros Descritivo, exploratório, documental, retrospectivo 
utilizando–se de um conjunto de documentos de 
cadastramento dos enfermeiros, junto ao Serviço de 
Educação Continuada. 

Gênero, tempo de graduação e experiência no mercado de trabalho, 
pós-graduação, participação em eventos científicos, vínculo 
empregatício, nº de empregos e satisfação profissional. 

RODRIGUES, K.M. 
et al., 2007    

Egreços do curso de 
nutrição 

Pesquisa qual quantitativa com aplicação de 
questionários estruturados e realização de 
entrevistas semiestruturadas. Questionários 
enviados pelo correio e on line 

Área(s) de atuação, atividades exercidas, vínculo(s) empregatício(s), 
jornada diária de trabalho, faixa salarial, titulação, existência/ausência 
de um segundo vínculo, além de um item em que se permitia ao 
egresso escolher uma área que gostaria de atuar. 

FRANCA FILHO, 
J.B. et al., 2008  

Farmacêuticos Estudo transversal exploratório. A coleta desses 
dados foi realizada por meio dequestionário 
estruturado auto-aplicável contendo 42 perguntas 
fechadas desenvolvido para a pesquisa, sendo 
utilizada de forma presencial. 

Sexo, idade, ensino superior público ou privado, cursos de pós-
graduação realizados, vínculo com a farmácia, tempo de formado, 
satisfação e percepção da profissão, conhecimento de língua 
estrangeira e conhecimento de informática. Variáveis independentes: 
tipo de farmácia, existência de área destinada à venda de artigos de 
conveniência e ser a farmácia de rede ou independente. 
 
 
 
 

Continua na página seguinte 
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Referência Grupo/categoria 
investigado 

Desenho Variáveis 

LACERDA, J.C. et 
al.,  2011 

Médicos 
intensivistas 
pediátricos 

Estudo observacional, descritivo. Utilizando-se 
questionário semiestruturado, elaborado para esse 
fim, contendo questões sócias demográficas e 
dados de formação, certificação, educação 
continuada, atuação em pesquisa e satisfação na 
especialidade.  

Gênero, faixa etária, renda mensal, nº de postos de trabalho, tempo de 
atuação na área, local de trabalho (publico, privado), satisfação 
profissional, formação e titulação, participação em eventos científicos 
e uso da internet. 

 Zoboli, E.L.C.P., 
2004 

Médicos e 
enfermeiros psf 

Estudo empírico, qualitativo, de ética descritiva, 
portanto, de cunho não normativo. Entrevistas 
semiestruturadas presenciais, 

Problemas éticos vivenciados diariamente. 

LINCH, G.F.C. et 
al.,  2010  

Enfermeiros de 
unidades de 
hemodinâmica 

Estudo transversal, do tipo survey, com abordagem 
quantitativa. A coleta de dados foi realizada por 
meio de questionários entregues à população do 
estudo, pessoalmente ou via correio, com pré-
selagem para retorno. 

Idade, sexo, estado civil, pós-graduação, cargo ocupado, tempo de 
formação, tempo de trabalho em unidade de hemodinâmica e turno de 
trabalho, e também a percepção e satisfação do enfermeiro quanto ao 
trabalho e profissão. 

 Antunes, A.C., 2003 Profissionais de 
educação física 

Estudo descritivo e exploratório que utilizou 
questionário com perguntas abertas do tipo 
dissertativas e fechadas do tipo múltipla escolha 

Experiência profissional (registro em carteira, faixa etária, tempo de 
atuação na área). Preparação profissional (nível de escolaridade, 
capacitação profissional, disciplinas cursadas). Atualização 
profissional (orientação de outro profissional, leitura de periódicos e 
livros, fazer estágios, participação em eventos, auto avaliação por 
capacitação, satisfação salarial) 

Paula e Silva, J. M. 
A., 2001. 

Químico Entrevistas semi estruturadas em forma de 
questionários. 

Local de graduação; cargo que ocupa na empresa; caráter da atividade 
que desenvolve; grau de liberdade; utilização dos conhecimentos 
adquiridos; tipo de treinamento; forma e conteúdo do treinamento; 
contribuição do treinamento para o desempenho profissional; visão do 
próprio trabalho; relacionamento com os colegas de trabalho e com 
outros níveis hierárquicos; satisfação no trabalho e o exercício 
profissional. 

Pastor, C. J., 2011 Oftalmologistas Questionário respondido com perguntas fechadas 
aos profissionais da área. 

Tipo de hospital (publico privado); abrangência de pessoas atendidas; 
nº de profissionais totais; nº de profissionais com a mesma 
especialidade; quando foi graduado; possui especialização?;  Como se 
especializou (residência, curso especifico, associação medica 
oftalmológica); qual o tipo de atividade profissional; perguntas 
específicas da área oftalmológica. 

Continuação 



Para compor o instrumento final, foi realizada uma segunda análise construindo 

uma nova tabela onde se confronta as variáveis que a literatura investiga com a vivência 

profissional dos pesquisadores do projeto, além de explorar mais detalhadamente a 

importância de cada variável do projeto. Tal tabela pode ser analisada abaixo. 

Tabela 6: Importância das variáveis do instrumento 

Variável (o que 
caracteriza o 

perfil profissional 
do farmacêutico?) 

Por quê? Vivencia Literatura 

Pergunta (s) ( Elabora 
uma ou mais questões 

para dar conta de 
descobrir da variável) 

Nº de leitos Para saber a quantidade 
mínima de atendimentos 
prestados por dia; 
relaciona-se com o nº 
mínimo de farmacêuticos 
que teria que ter pela 
SBRAFH 

x x Qual o número de leitos 
do hospital? 

Nº de 
farmacêuticos 

Saber a sobrecarga de 
trabalho. Tem relação com 
a satisfação 

x x Quantos farmacêuticos 
na equipe?  

Carga horária 
dos farmacêuticos 

Tem relação com a 
satisfação. 

x x Qual a carga horária 
destes? 

Nível de 
capacitação 

Para saber se há o 
conhecimento necessário 
para o desempenho da 
função e tem relativa 
relação com o nível de 
satisfação e remuneração. 

x x Possui alguma pós-
graduação? Se sim qual? 

Faixa etária Para traçar um perfil do 
profissional. Está presente 
na maioria dos artigos que 
relacionam os recursos 
humanos. 

x x Qual a sua faixa etária? 

Tempo de 
graduação 

Houve mudanças de 
currículo o que já reorienta 
o perfil profissional.  

x x Quantos anos de 
formado? 

Tempo de 
trabalho na área 

Relacionado a satisfação e 
motivação, além de 
oportunidade 

x   Quanto tempo atuando na 
área hospitalar?  

Remuneração Presente em quase todos 
os artigos relacionados. 
Tem relação com a 
satisfação e capacitação. 

x x Qual a faixa salarial? 
 
 
 
 
 
 
 
 Continua na página seguinte 
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Variável (o que 
caracteriza o 

perfil profissional 
do farmacêutico?) 

Por quê? Vivencia Literatura 

Pergunta (s) ( Elabora 
uma ou mais questões 

para dar conta de 
descobrir da variável) 

Renda média Relacionado a motivação e 
satisfação 

x   Qual sua renda mensal? 

Tempo de 
deslocamento 

Relacionado a motivação e 
satisfação 

x   Qual o tempo médio de 
deslocamento para o 
trabalho? 

Carga horária Relacionado a motivação e 
satisfação e sobrecarga de 
trabalho se relacionarmos 
as atividades exercidas. 

x x Qual a sua carga horária 
semanal? 

Tipo de hospital Dependendo do tipo de 
hospital o perfil 
assistencial é modificado. 

  x Quais os tipos de 
hospitais que você 
trabalha? 

Experiência 
anterior 

Demonstra conhecimento 
prévio sobre a área 

x   Você teve alguma 
experiência prévia antes 
de atuar no hospital? 

Vínculo 
empregatício 

Relacionado a motivação e 
comprometimento. Às 
vezes, o que "prende" o 
profissional é o concurso. 

x x Qual a sua forma de 
contratação (vínculo)? 
(concurso, contrato...) 

Gênero Traça um perfil. Está em 
todos os estudos. 

  x Qual o seu sexo?  

Público atendido Relacionado ao tipo de 
trabalho  

x   Qual o perfil de 
atendimento do seu 
hospital? (Paciente 
internado, externo, 
equipe de saúde) 

Tipos de 
atividade 

Relaciona-se a carga de 
trabalho desempenhada e a 
classificação das 
atividades, se existe 
farmacêutico específico 
para cada uma e se estão 
em nº suficiente. 

x x Quais as atividades 
exercidas no hospital? 
Farmácia clínica, 
pesquisa e ensino, 
administrativo, 
gerenciamento de 
estoque, distribuição de 
medicamentos, 
dispensação 
ambulatorial, SIM e 
outros. 

x   Existem farmacêuticos 
responsáveis por cada 
atividade dessas?  

 

O questionário foi estruturado de forma a se considerar duas partes. A primeira 

etapa apresentava perguntas referentes ao profissional enquanto indivíduo. A segunda etapa 

referia-se ao profissional e seu local de trabalho. O instrumento encontra-se no anexo desse 

trabalho. 

Continuação 
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Com a finalidade de produzir um instrumento de fácil entendimento e reduzir as 

chances de dificuldades de entendimento ou erros, antes do questionário final ser aplicado aos 

profissionais alvo da análise, foi realizado um pré-teste com os profissionais que trabalham 

nos hospitais onde os residentes envolvidos no PROJETO ATUAR desenvolviam suas 

atividades acadêmicos.  

O questionário foi disponibilizado na internet através do site www.atuar.uff.br. A 

plataforma utilizada foi da Universidade Federal Fluminense. 

 

c. Aplicação do instrumento 

Essa etapa consistiu em fazer ligações para cada hospital selecionado, contatar a 

farmácia hospitalar dos estabelecimentos e sensibilizar todos os farmacêuticos dessas 

unidades a responderem o questionário virtual acessando o site www.atuar.uff.br. 

Inicialmente os farmacêuticos contatados eram convidados a participar da pesquisa e para 

tanto, solicitava-se o email do profissional. Através desse meio era enviado o link da página 

do questionário e a senha de acesso ao questionário.  

 As ligações foram realizadas do laboratório de informática da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal Fluminense. 

 Uma vez acessando a página virtual do questionário utilizando a senha e 

concluindo o questionário, os dados eram contabilizados na base de dados.  

Análise dos dados 

 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados, tabulando as características 

pesquisadas e apresentando-as de forma agrupada.  

A análise dos dados foi dividida em duas etapas: de acordo com os dados 

disponíveis no CNES e de acordo com as respostas do inquérito. 
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Questões éticas 

Todas as etapas da pesquisa foram desenvolvidas em conformidade com as 

exigências da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012, 

que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Nessa Resolução constam as exigências éticas e cientificas fundamentais relativas à 

autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça e equidade, e visa assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.  

Esta pesquisa atendeu às exigências éticas e científicas fundamentais, sendo 

garantido o sigilo absoluto da identidade dos profissionais incluídos no estudo. Foi garantido 

a dignidade, o respeito e autonomia dos envolvidos. (BRASIL, 2012).  

O Projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), cadastrado sob o nº 177.074, com Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 09987812.8.0000.5243 e aprovado, conforme 

Resolução CNS 196 de 10/outubro de 1996. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Resultado da análise dos dados do CNES. 

 

Perfil de hospitais da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro foram identificados 166 hospitais que 

prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). Desses, 12% (n=20) estavam desativados 

e não foram considerados para compor a amostra. Os 146 hospitais restantes disponibilizam 

18.658 leitos de internação e foram distribuídos de acordo com seu porte, tendo sido 

identificados: 26% (n=44) hospitais de grande porte; 45% (n=74) de médio porte e 17% 

(n=28) de pequeno porte (Gráfico 3). Este perfil difere da realidade Brasileira, uma vez que, 

em âmbito nacional, 62% dos hospitais são estabelecimentos de pequeno porte, com pouco 

aporte tecnológico para o nível de atenção a que se destinam (Ugá & López, 2007). 

 

 

Gráfico 3: Distribuição dos hospitais por porte. Fonte: própria autora 
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Dentre os 146 hospitais ativos observam-se 51% (n=74) hospitais com perfil de 

atendimento especializado e 49% (n=72) com perfil de atendimento geral (Gráfico 4). Essa 

prevalência se deve, possivelmente, pelo município do Rio de Janeiro ter sido capital Federal  

durante os anos XX e continuar sendo a capital do estado do RJ, por isso concentrar as redes 

de referência em serviços especializados. (Portela et al., 2004). 

 

Gráfico 4: Distribuição dos hospitais por perfil assistencial. Fonte: Própria autora. 

 

A variável “regime de propriedade” divide os hospitais em 22% (n=32) hospitais 

estaduais, 16% (n=24) federais, 31% (n=45) municipais e 31% (n=45) privados (Gráfico 5). 

Observando igual prevalência de hospitais Municipais e Privados. Esse dado apresenta uma 

discrepância em relação a realidade Brasileira. Em âmbito nacional os hospitais privados que 

apresentam leitos para o SUS se apresentam em maior número (N=2759, 55%) e dentre os 

públicos (N=2261, 45%), os hospitais municipais também prevalecem (N=1619, 32,3% do 

total de hospitais). (DATASUS, 2014) 
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Gráfico 5: Distribuição dos hospitais por esferas administrativas. Fonte: Própria autora 

 

 

Gráfico 6: Distribuição dos hospitais por perfil assistencial e esferas administrativas.  
Fonte: própria autora 

 

Ao cruzar as variáveis perfil assistencial e esfera administrativa (Gráfico 6), 

observa-se que o Município se destaca dentre os de esferas administrativas públicas em 

número de hospitais (n=45), equiparando-se, somente ele, ao de esfera administrativa privada 

ao oferecer hospitais com leitos disponíveis para o SUS. Em se tratando de perfil assistencial, 

o número de hospitais especializados é discretamente maior que os gerais na esfera Privada 
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(n=26) e na Federal (n=13). Esse perfil se inverte nas esferas Estaduais e Municipais, com 

predomínio dos hospitais gerais. .Entretanto, deve-se considerar que somente o número de 

hospitais não é suficiente para medir a capacidade de atendimento à população, sendo 

necessário, nesse caso, considerar o número de leitos disponibilizados por esses hospitais. 

Para tanto se deve avaliar a disponibilidade de leitos. 

Abordando a variável número de leitos disponíveis, a Região Metropolitana 

apresenta uma relação de 1,46 leitos SUS/1000 habitantes. Relação ainda menor do que a 

apresentada pelo DATASUS, que seria de 1,7 leitos SUS/ 1000 habitantes em 2012. Tal 

relação se apresenta abaixo do ideal estabelecido na portaria nº 2809/12 do Ministério da 

Saúde, em que o ideal seria 2,5 leitos a cada 1000 habitantes. Esses dados demonstram o 

pouco investimento em criação de novos leitos hospitalares disponíveis ao SUS. (DATASUS, 

2014; BRASIL, 2012)  

Tabela 7: Distribuição de leitos SUS e população residente nos municípios da RMRJ. 

Municípios 
População 

Residente Total 
Leitos disponíveis 

para o SUS 
Relação de leitos disponíveis para o 

SUS/ 1.000 habitantes 
Região Metropolitana 11.835.708 17260 1,46 

Belford Roxo 469.332 292 0,62 

Duque de Caxias 855.048 642 0,75 

Guapimirim 51.483 0 0,00 

Itaboraí 218.008 296 1,36 

Itaguaí 109.091 90 0,82 

Japeri 95.492 0 0,00 

Magé 227.322 186 0,82 

Maricá 127.461 71 0,56 

Mesquita 168.376 70 0,42 

Nilópolis 157.425 92 0,58 

Niterói 487.562 1173 2,41 

Nova Iguaçu 796.257 476 0,60 

Paracambi 47.124 309 6,56 

Queimados 137.962 245 1,78 

Rio de Janeiro 6.320.446 11353 1,80 

São Gonçalo 999.728 1513 1,51 

São João de Meriti 458.673 292 0,64 

Seropédica 78.186 0 0,00 

Tanguá 30.732 160 5,21 
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Ao avaliar a tabela anterior, destaca-se o dado de ausência de leitos SUS em 

alguns municípios como Guapimirim, Japeri e Seropédica. Esses dados demostram a 

necessidade de deslocamento da população para outros municípios a fim de suprirem as 

necessidades de saúde ou recorrerem a rede privada. Continuando a análise, observa-se que 

apenas 2 municípios (Tanguá e Paracambi) apresentam a relação leitos SUS/1000 habitantes 

acima do preconizado pelo Ministério da saúde. Esses dados demonstram o pouco 

investimento em políticas de saúde para internações. Possivelmente há um maior investimento 

na atenção básica, sendo essa a responsabilidade da rede municipal de saúde. 

Considerando as esferas administrativas, há uma maior disponibilidade de leitos 

para o SUS nos hospitais municipais, mostrando que nesse caso o Município apresenta tanto 

mais hospitais quanto mais leitos disponíveis. A distribuição de nº de Leitos pelo SUS se 

encontra conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7: Distribuição de leitos SUS por esferas administrativas. Fonte: Própria autora. 

 

Quando se considera o nível de complexidade, há predomínio do nível 8 (58,3% e 

n=85) e a presença de apenas um hospital cadastrado como nível 5, localizado no município 
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de São Gonçalo caracterizando que a maior parte dos hospitais realizam atendimento de alta 

complexidade.(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Distribuição dos hospitais por nível de complexidade. Fonte: Própria autora. 

 

Perfil de farmacêutico em atuação em hospitais na Região Metropolitana do 

estado do RJ  

 

De acordo com os dados disponíveis no CNES, existem 1.115 farmacêuticos 

trabalhando nos hospitais da região Metropolitana que compõe o universo da análise, assim 

distribuídos: 402 nos hospitais Federais, 290 nos Estaduais, 333 nos Municipais e 90 nos 

Privados (Gráfico 9).  

36%

26%

30%

8%
Federal

Estadual

Municipal

Privado

 

Gráfico 9: Distribuição dos farmacêuticos por esferas administrativas. Fonte: Própria autora 
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Outro parâmetro que pôde ser correlacionado através dessa análise foi a relação 

entre o número de leitos disponíveis e o número de farmacêuticos hospitalares. Segundo 

definições da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Hospitalares, para o correto exercício da 

atividade profissional farmacêutica, seria necessário pelo menos 1 farmacêutico para cada 50 

leitos. Esse número pode variar e tende a aumentar, dependendo da complexidade das 

atividades desenvolvidas no hospital (SBRAFH, 2008).  

De acordo com os dados disponíveis, foi construída a tabela abaixo, onde é 

possível perceber que essa relação se apresenta maior do que a ideal, considerando os padrões 

mínimos de complexidade na assistência segundo a SBRAFH. Vale ressaltar que os dados 

presentes na tabela a seguir estão agrupados. Dessa forma não é possível afirmar que a relação 

é valida para cada unidade hospitalar de cada esfera administrativa. Podem existir hospitais 

com mais ou menos farmacêuticos em cada esfera. Contudo, é possível prever em que esfera 

se encontra mais farmacêuticos. (Tabela 8) 

Tabela 8: Relação entre nº de farmacêuticos e leitos SUS 

 Nº de leitos SUS oferecidos Nº de farmacêutico Nº de farmacêuticos por  
50 Leitos 

Federal 3761 402 5 
Estadual 3831 290 4 
Municipal 5573 333 3 
Privado 4223 90 1 
Total 17388 1115 3 
IDEAL 50 1 1 

  

Resultados do inquérito: o perfil de farmacêuticos da RMRJ 

 

Como resultado do inquérito foram contatados 286 farmacêuticos, embora se 

tenha existido grande esforço para se conseguir os 413, e dentre esses 109 responderam o 

questionário, obtendo a taxa de resposta de 38,11%. 
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Dentre os farmacêuticos que participaram da pesquisa 66% (n=72) são do sexo 

feminino e 34% (n=37) são do sexo masculino. A média de idade encontrada é de 40 anos, 

sendo a faixa etária preponderante a de 30 a 39 anos com 35% de prevalência, variando de 24 

a 65 anos. A maioria parte dos profissionais é de cariocas (92%), embora haja presença de 

mineiros, paulistas, potiguares e gaúchos. 

Quadro 3: Perfil social dos farmacêuticos respondentes 
Questões Números Percentual 

Sexo? 
Feminino 72 66 
Masculino 37 34 
Total 109 100 

Idade (média de idade em anos) 40 

Idade por faixa etária 
20 a 29 anos 25 23 
30 a 39 anos 38 35 
40 a 49 anos 28 26 
50 ou mais 18 17 
Total 109 100 

Onde você nasceu? 

RJ 100 92 
MG 5 5 
SP 2 2 
RN 1 1 
RS 1 1 
Total 109 100 

  

Ao se tratar de formação, 67% estudaram em escolas públicas, confirmando a 

tradição das escolas públicas na formação do profissional farmacêutico. 96% concluíram a 

graduação no Estado do Rio de Janeiro, mostrando que os profissionais não precisaram mudar 

de Estado para concluir a graduação.  

Apresentam mediana de 13 anos de formado, sendo que 39% graduaram-se no 

período entre 2001 e 2010. Vale considerar que as diretrizes curriculares mais recentes para o 

curso de farmácia foram publicadas em 2002 e que os egressos desse período de transição que 

se formaram generalistas a partir de 2007. Dessa forma, possivelmente a maior parte dos 
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farmacêuticos teve sua formação durante a transição entre os currículos antigo e novo. O 

currículo mais recente traz na grade acadêmica a disciplina de assistência farmacêutica como 

obrigatória, fato que garantiria ao profissional maior conhecimento na área sobre o 

assunto(CNE, 2002). 

 Segundo os resultados da pesquisa, 61% apresentam como maior titulação a de 

especialista e 68% dos entrevistados realizaram algum curso de atualização nos últimos 2 

anos e 93% acreditam que esses cursos contribuíram para sua vida profissional. Dos que 

realizaram algum curso de atualização, a maioria concluiu 2 cursos (35%) e demonstrando 

conhecimento prévio da área antes do ingresso como profissional, 87% dos farmacêuticos 

fizeram estágio em farmácia hospitalar durante a graduação. 

Apesar da maioria dos entrevistados buscarem capacitação profissional 

acadêmica, os artigos científicos não parecem ser a fonte de dados de primeira escolha para a 

pesquisa, visto que 31% declaram não ter lido nenhum artigo científico no último ano, embora 

28% o tenha feito utilizando 4 fontes ou mais. 

Quadro 4: Perfil acadêmico dos farmacêuticos respondentes 

Questões Números Percentual 
Qual sua titulação? 
Graduação 26 24 
Especialização 66 61 
Mestrado 17 16 
Doutorado 0 0 
Total 109 100 
      
Realizou algum curso de atualização nos últimos 2 anos? 
Sim 74 68 
Não 35 32 
Total 109 100 
      
Se sim, quantos? 
1 23 31 

2 26 35 

3 10 14 

4 ou +  15 20 

Total 74 100 
      
Esses cursos contribuíram para sua vida profissional? 
Sim 69 93 
Não 5 7 
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Quantos artigos científicos você leu no ultimo ano? 
1 18 17 
2 21 19 
3 6 6 
4 ou +  30 28 
Nenhum 34 31 

 

A média de tempo de trabalho em farmácia hospitalar é de 12 anos, variando de 1 

a 38 anos. Demonstrando o importante papel que a instituição de ensino da graduação 

representa na escolha do profissional, 50% dos profissionais optaram por essa área por se 

identificarem com as disciplinas realizadas durante graduação. 

Em referência ao número de postos de trabalho 58% dos farmacêuticos trabalham 

em 2 empregos diferentes e, para 64% desses, apenas 1 em farmácia hospitalar. O fato de 

possuírem mais de 1 local de trabalho mostra que, provavelmente há necessidade de 

complementar a renda e essa acontece utilizando outra área que não a farmácia hospitalar, em 

sua maioria. Essa necessidade parece não ser exclusiva de farmacêuticos, visto que outros 

estudos apontaram que 71,3% dos médicos intensivistas pediátricos do Rio de Janeiro 

possuem mais de um posto de trabalho, sendo que 59% desses profissionais não atuavam 

exclusivamente na sua especialidade. (LACERDA, 2011) 

Considerando apenas a renda que recebem pelo trabalho no hospital da entrevista, 

43% recebem entre 3 e 5 salários mínimos. Contrastando com os dados de renda bruta total, 

onde esse percentual cai para 29%. Além disso, 28% apresentam renda total de acima de 9 

salários mínimos  confirma-se que a grande parte dos farmacêuticos busca outro emprego para 

complementar a renda. Vale ressaltar que o piso salarial do farmacêutico de acordo com a Lei 

Estadual nº 6408 de 2013 equivale a aproximadamente 3 salários mínimos. Dessa forma há 

um percentual considerável de profissionais que trabalham recebendo o piso - 7% do total e 

22% considerando somente a instituição onde foi realizada a pesquisa. (BRASIL, 2013) 
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70% trabalham com carga horária semanal de 20 a 39 horas e o tempo de 

deslocamento para o trabalho para 72% é de até 1 hora. A carga horária semanal e o tempo de 

deslocamento estão relacionados a satisfação e a motivação profissional, pois são fatores que 

quanto maior forem seus valores, menor é o tempo a se dedicar a vida pessoal e familiar, 

podendo gerar insatisfação.  

Quadro 5: Perfil dos farmacêuticos em relação ao trabalho 

Questões Números Percentual 
Tempo de trabalho em farmácia hospitalar (média em anos) 12   

Porque optou trabalhar em farmácia hospitalar? 
Maior oferta de emprego 8 6 
Trabalhar perto de casa 10 8 
Expectativas por maiores salários 10 8 
Maiores interesses pelas disciplinas relacionadas 64 50 
Não foi opção, surgiu oportunidade. 37 29 
Total 129 100 

Quantos empregos você possui? 
1 34 31 
2 63 58 
3 11 10 
4 ou + 0 0 
Não respondeu 1 1 

Quantos desses em farmácia hospitalar? 
1 70 64 
2 31 28 
3 3 3 
4 ou + 0 0 
Não respondeu 5 5 

Considerando todos os seus vínculos empregatícios, qual a sua faixa de renda bruta 
mensal (salário base + gratificações)? 

Até 3 salários mínimos 8 7 
Entre 3 e 5 salários mínimos 32 29 
Entre 5 e 7 salários mínimos 21 19 
Entre 7 e 9 salários mínimos 16 15 
Acima de 9 salários mínimos 31 28 
Não respondeu 1 1 

Qual a sua faixa salarial bruta (salário base + gratificações) neste hospital?  

Até 3 salários mínimos 24 22 
Entre 3 e 5 salários mínimos 47 43 
Entre 5 e 7 salários mínimos 19 17 
Entre 7 e 9 salários mínimos 9 8 
Acima de 9 salários mínimos 8 7 
Não respondeu 2 2 
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Qual a sua carga horária de trabalho? 

40 horas semanais 32 29 
Entre 20 e 39 horas semanais 76 70 
Entre 10 e 19 horas semanais 1 1 
Menos de 10 horas semanais 0 0 

Qual é o tempo de deslocamento de casa para o hospital? 

até 30 mim 39 36 
31 a 60 mim 39 36 
61 a 120 mim 26 24 
mais de 121 mim 5 5 

 

Nas unidades em que foram entrevistados 47% dos farmacêuticos são servidores 

públicos, 67% trabalham em escala de plantão e 80% não são os chefes ou coordenadores do 

serviço. Comprovando a prevalência dos hospitais públicos em número, esperava-se que a 

prevalência de profissionais do setor público. 

O sistema de distribuição de medicamentos predominante é o de dose 

individualizada (69%). Esse sistema se caracteriza por distribuição dos medicamentos por 

pacientes para 24 horas e permite uma participação discreta do farmacêutico, visto que é 

necessário que haja avaliação da prescrição médica e sua triagem por esse profissional. 

Através desse sistema é possível que o farmacêutico comece a se integrar a equipe de 

assistência a saúde, diferente do sistema de dose coletiva onde o farmacêutico se limita a 

dispensar o que é solicitado pela enfermagem. 

A participação do profissional farmacêutico enquanto membro da equipe 

multidisciplinar de assistência a saúde pode contribuir muito para o uso racional de 

medicamento e evitar possíveis erros na utilização dos mesmos. (REIS, 2003) 

Em relação às atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos obteve-se como 

resposta que a maior parte deles realiza atividades de avaliação das prescrições médicas 

(14%), armazenamento (13%) e distribuição de medicamentos para as unidades hospitalares 
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(11%), atividades que , segundo Correr et al., fazem parte da gestão técnica do medicamento, 

fato que demonstra pouca relação com a gestão assistencial do farmacêutico enquanto 

profissional da saúde. Tal afastamento também pode ter relação com a falta de mão de obra. 

Visto que a gestão clínica do medicamento depende da gestão técnica para ser plenamente 

realizada. Sem recursos suficientes, não há gestão eficaz e eficiente. 

O afastamento do farmacêutico da prática assistencial se confirma com a questão 

de participação nas comissões do hospital, onde 46% afirmaram não participar de comissão 

alguma e sendo as de Controle de Infecção Hospitalar e Farmácia e Terapêutica as mais 

frequentes de participação (12 e 14%, respectivamente). Ainda assim, embora declarem 

participar, ao serem perguntados quanto se sentem integrado a essas comissões observasse 

muitas respostas de pouco integrados. 

Em relação aos desafios encontrados na execução de seus trabalhos 48% relatam 

como o principal desafio a infraestrutura, organização e rotinas do hospital, sendo o problema 

mais citado relacionado a falta de recursos humanos e o desabastecimento de medicamentos e 

materiais. Como a maior parte dos farmacêuticos trabalham em hospitais públicos, esses 

problemas podem ser relacionados a burocracia existente no sistema público na aquisição de 

medicamento (que deve ocorrer através de licitações) e na contratação de pessoal (que deve 

ocorrer através de concursos públicos).  

Ao se tratar de relacionamento, 41% dos entrevistados relatam ter um 

relacionamento muito bom com os outros colegas farmacêuticos do hospital. Já a relação com 

os profissionais de outras categorias, 61% relata ter um relacionamento bom. Tais questões 

remetem ao nível de satisfação e motivação dos funcionários, visto que apresentar um bom 

relacionamento com os colegas e com a equipe com quem se trabalha eleva o nível de 

satisfação com a atividade. 
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Para concluir, ao serem questionados sobre o nível de satisfação com o trabalho 

no hospital, 56% declaram estarem parcialmente satisfeitos, o mesmo resultado foi obtido em 

um estudo realizado com farmacêuticos em Santa Catarina. Muitas podem ser as causas que 

geram alguma insatisfação e, como dito anteriormente, falta de recursos humanos suficientes 

e qualificados e desabastecimento, podem ter contribuído para que esses profissionais não 

sejam totalmente satisfeitos. (FRANÇA FILHO, 2008) 

Quadro 6: Perfil dos farmacêuticos em relação as instituições onde trabalham 

Questões Números Percentual 

Qual seu tipo de vínculo empregatício nesse hospital? 

Servidor Público 51 47 

Contrato temporário em serviço público 20 18 

CLT 31 28 

Outro 7 6 

Qual sua escala de trabalho? 

Plantonista 73 67 

Diarista 36 33 

 

    
Qual o modelo de distribuição de medicamentos utilizado no atendimento da maioria 
das clínicas deste hospital? 
Coletivo 22 20 

Individualizado 75 69 

Dose Unitária 12 11 

Quais atividades você desenvolve no hospital? 

Gestão do serviço de farmácia hospitalar 44 41 

Seleção de medicamentos 39 36 

Programação de medicamentos 45 42 

Aquisição de medicamentos 47 44 

Armazenamento 87 81 

Avaliação de prescrições médicas 91 84 

Distribuição de medicamentos para as unidades assistenciais 76 70 

Dispensação de medicamentos para pacientes ambulatoriais 67 62 

Seguimento farmacoterapêutico de pacientes hospitalizados 37 34 

Seguimento farmacoterapêutico de pacientes ambulatoriais 17 16 

Manipulação de medicamentos não-estéreis 19 18 

Manipulação de medicamentos estéreis 18 17 

Manipulação de nutrição parenteral 0 0 

Ensino (acompanhamento de alunos em estágio) 36 33 

 Pesquisa (incluindo estudos de utilização de medicamentos) 18 17 

Farmacovigilância 25 23 

Visita domiciliar/Assistência domiciliar 1 1 
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Quais das comissões hospitalares listadas a seguir você participa?  

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 18 17 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 22 20 

Comissão de Prevenção de Riscos e Controle de Resíduos 9 8 

Comissão de Terapia Nutricional 4 4 

Comissão de Biossegurança 1 1 

Comissão de Esterilização e Reprocessamento de Artigos Médicos 1 1 

Comissão de Padronização de Materiais Médicos 5 5 

Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas 2 2 

Comissão de Ensino e Pesquisa 4 4 

Outra. 12 11 

Não participo de nenhuma comissão 70 65 

Qual destes, você considera ser o maior desafio na execução do seu trabalho? 

Relação com os pacientes/usuários do serviço. 2 2 

Relação com a equipe de saúde deste hospital. 30 28 

A infraestrutura, organização e rotinas do hospital. 52 48 

A infraestrutura, organização e rotinas da farmácia hospitalar. 22 20 

Não responderam 3 3 

      
Para você, a sua relação profissional com os outros farmacêuticos do setor de farmácia 
deste hospital pode ser classificada como: 
Muito bom   45 41 

Bom    43 39 

Regular    5 5 

Ruim  1 1 

Muito ruim 1 1 

Não se aplica (sou o único farmacêutico da instituição) 12 11 

Não respondeu 2 2 

E com relação aos profissionais de outras categorias que trabalham com você neste 
hospital? Você diria que a sua relação com eles é: 
Muito Bom  20 18 

Bom   67 61 

Regular   20 18 

Ruim 2 2 

Muito Ruim 0 0 

      

Qual o seu nível de satisfação com o trabalho que você exerce neste hospital? 

Totalmente satisfeito 11 10 

Parcialmente satisfeito 61 56 

Indiferente 8 7 

Parcialmente insatisfeito 23 21 

Totalmente insatisfeito 6 6 
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Relação dados do CNES x dados reais 

 

 A tabela a seguir demonstra que existem divergências entre os dados disponibilizados 

no CNES e o número real de farmacêuticos. Analisando o que é informado no banco de dados, 

existem 467 farmacêuticos nos hospitais selecionados para compor a amostra. Ao confrontar esses 

dados do banco de dados com os que foram coletados durante as entrevistas percebe-se que realmente 

existem 434 farmacêuticos nesses hospitais selecionados. Mas, ainda que o número real seja menor 

que informado no banco de dados, era suficiente para suprir a necessidade de farmacêuticos 

entrevistados. 

 Contudo, durante o período estipulado para execução do trabalho de campo, foram 

realizados contatos com 286 farmacêuticos (69,2% dos necessários segundo o trabalho estatístico), dos 

quais 109 responderam ao inquérito, obtendo uma taxa de resposta de 38,11%. 

Tabela 9: Relação de farmacêuticos na análise 

Porte do 
hospital 

Nº de 
farmacêuticos 
cadastrados no 

CNES 

Nº real de 
farmacêuticos  

Nº de 
farmacêuticos 

necessários 
para compor a 

amostra 

Nº de 
farmacêuticos 

contatados 

Nº de 
farmacêuticos 

que 
responderam 
ao inquérito 

N % N % N % N % N % 

Grande 192 41,1 202 46,5 184 44,6 101 35,3 30 27,5 

Médio  216 46,3 183 42,2 190 46,0 142 49,7 59 54,1 

Pequeno 59 12,6 49 11,3 39 90,4 43 15,0 20 18,4 

Total 467 - 434   413   286   109   
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Situações vivenciadas e outras descobertas que emergiram durante a coleta de dados 

 

 Durante o trabalho de campo algumas situações acontecem que permite o 

enriquecimento de dados e pessoal como pesquisador.  Esse tópico é dedicado ao relato de 

algumas situações vivenciadas. 

Situação 1:  

Durante a primeira etapa da pesquisa, foi feito um levantamento no CNES sobre os 

hospitais que compuseram o universo da análise. Apesar de estar explícito no CNES que o hospital 

estava com os dados atualizados, ao fazer o contato obtinha-se a informação que o hospital estava 

fechado para a reforma ou está desativado ou ainda, está funcionando dentro de outra instituição. Com 

isso, essas unidades foram substituídas por outros hospitais, dada a dificuldade de contatar os 

farmacêuticos que trabalhariam nessas unidades. 

Situação 2: 

A maior parte dos farmacêuticos mostrou-se receptivos à pesquisa. Contudo, houve 

situações bastante dificultosas, como: em alguns hospitais, especialmente os de grande porte, os 

farmacêuticos só aceitavam responder ao questionário se houvesse autorização da chefia. Em casos 

específicos solicitavam autorização do Secretário de Saúde para responderem o questionário, mesmo 

sendo avisado que se tratava de uma pesquisa do perfil profissional anônima. Em contrapartida houve 

outros que gostariam de expressar mais sobre as dificuldades encontradas em seus hospital. Esses 

reclamavam que o questionário era muito sucinto para expressar todas problemática.  E ainda outros 

profissionais que se recusaram a responder ao inquérito por julgarem o instrumento muito longo. 

Situação 3: 

Uma das maiores dificuldades encontradas relaciona-se com os erros cadastrados no 

CNES.  Embora seja o único banco de dados público disponível com as informações dos 

estabelecimentos de saúde, parece que não é dada a devida importância para o mesmo, uma vez que 
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muitos dados estavam desatualizados, mesmo com a data de atualização do banco de dados estando 

recente. Constavam cadastrados muitos profissionais que já haviam falecido fazia tempo; profissionais 

que não são farmacêuticos cadastrados como tal; profissionais que já pediram desligamento da 

instituição e continua constando no banco de dados como ativo. Esse fato demonstra o descaso dos 

estabelecimentos com uma plataforma de dados importante, uma vez que a atualização desse banco de 

dados depende das informações que os estabelecimentos de saúde divulgam.  

Situação 4: 

A forma utilizada para disponibilizar os questionários foi a virtual, pois permitiu um 

ganho de tempo e agilidade no processo de captação das informações. Contudo, por diversas vezes a 

plataforma utilizada ficava “fora do ar”, não possibilitando que os profissionais respondessem a 

pesquisa. Fato esse que pode ter gerado atraso e talvez algumas desistências para contribuir com a 

pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Esse estudo descritivo analisou o perfil profissional dos farmacêuticos que atuam 

em hospitais que oferecem leitos para o SUS na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro. São profissionais predominantemente do sexo feminino com idade que varia de 24 a 

65 anos. A maioria cursou escolas públicas e uma mediana de formação de 13 anos e média 

de tempo de trabalho em farmácia hospitalar de 12 anos. O estudo mostrou que mais da 

metade dos respondentes busca desenvolvimento acadêmico, sendo a maioria composta por 

especialistas. Esses profissionais trabalham em mais de um lugar e parecem assim fazer para 

complementar a renda. Em relação a satisfação profissional declararam estar parcialmente 

satisfeito sendo a principal queixa relacionada a infraestrutura, rotina e organização do 

hospital. 

Em relação aos resultados obtidos no CNES, pode-se dizer que a Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro apresenta preponderantemente mais hospitais de 

médio porte, um discreto predomínio de hospitais especializados em relação aos gerais; que 

os hospitais públicos estão em maior número que os privados; e dentre os públicos, os de 

esfera administrativa municipal são os mais numerosos e oferecem mais leitos. Ao se 

relacionar a complexidade dos hospitais, verificou-se que há predomínio de complexidade 8 

(estabelecimento de saúde que realiza procedimentos de alta complexidade no âmbito 

hospitalar e/ou ambulatorial). Em relação ao número de farmacêuticos, com os dados 

apresentados é tendencioso afirmar que suprem a relação estabelecida pela SBRAFH, contudo 

é necessário ter mais informações com relação ao nível de complexidade da farmácia 

hospitalar e a carga horária de cada farmacêutico para se afirmar que está de acordo com o 
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que é estabelecido na norma de padrões mínimos, visto que a norma da SBRAFH faz essa 

determinação considerando cada hospital e o demonstrado nessa análise é global. 

 

Trata-se de um estudo inédito e é parte integrante de um projeto maior – o eixo 

hospitalar do projeto ATUAR. Esse projeto objetiva explorar conhecimentos e habilidades 

necessários para o adequado desempenho da prática da Assistência Farmacêutica em 

diferentes espaços de atuação, tendo por referência o perfil dos profissionais e a dinâmica da 

AF no Estado do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos incluem: descrever o perfil dos 

profissionais que realizam atividades pertinentes a AF no Estado do Rio de Janeiro na gestão 

municipal, nos pólos de dispensação do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, em hospitais e na Atenção Primária à Saúde. 

Para realização da pesquisa de campo houve elaboração de um questionário 

próprio e validado e um estudo estatístico para definição do tamanho da amostra significativa 

para análise. Todavia, apesar de ter realizado um estudo estatístico inicial para compor a 

amostra, não foi feito o mesmo para os resultados obtidos.  Dessa forma, não é possível 

expressar o grau de representatividade estatística atingida no resultado final. Sugere-se uma 

continuidade do projeto com o propósito de alcançar o objetivo proposto. 

Como limitação do estudo vale destacar as desatualizações da base de Dados 

CNES. Trata-se da única base de dados pública que tem informações dos estabelecimentos de 

saúde do país, sendo seus dados disponibilizados através de informações declaradas pelos 

estabelecimentos. Sendo, talvez, a mais importante base de dados em saúde disponível. 

Contudo, faz-se necessário a fiscalização dessas informações para fidelizá-las. 

Responsabilidade essa que deveria estar a cargo do Ministério da Saúde. 
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Pesquisas como essa objetivam maior conhecimento em relação aos profissionais 

que atuam na área gerando subsídios para propostas de mudanças objetivando a melhoria da 

qualidade na execução das ações profissionais e consequentemente melhora da qualidade na 

prestação de serviço.  

Cabe salientar o ganho profissional com o trabalho de campo e o contato mais 

próximo com os farmacêuticos participantes da pesquisa, conhecendo suas realidades e 

dificuldades vivenciadas. 



48 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ACSELRAD, Vitor – Municípios em dados. Disponível em: 
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/378073/DLFE-
3925.pdf/municipios_dados_II.pdf>. Acessado em 20 jan 2014. 

ANTUNES, Alfredo Cesar. Perfil profissional de instrutores de academias de 
ginástica e musculação. Buenos Aires - Año 9 - N° 60 - Mayo de 2003. Disponível em 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital 

BADARO, Ana Fátima Viero; GUILHEM, Dirce. Perfil sociodemográfico e 
profissional de fisioterapeutas e origem das suas concepções sobre ética. Curitiba, 
Fisioter. mov. (Impr.),   v. 24,  n. 3, set.  2011 .  

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 6º ed. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2006. P:51 a 53. 

BRASIL – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – IBGE- Sinopse do censo 
demográfico 2010. Rio de Janeiro 2011. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf>. Acesso em 
20 jan 2014 

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil : texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas 
Emendas Constitucionais nos 1/1992 a 64/2010, pelo Decreto Legislativo no 186/2008 e 
pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. – 32. ed. – Brasília : Câmara 
dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 544 p. 

BRASIL. LEI Nº 8.080. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 set.1990. 

BRASIL. Portaria nº 3916, de 10 de novembro de 1998. Aprova a Política Nacional de 
Medicamentos. Ministério da Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 nov 1998.  

BRASIL – Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 2/2002. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia. Diário Oficial da União, 
Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9  

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004. Aprova 
a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da União, Poder 
Executivo, Seção 1 n. 96, 20 de maio de 2004. Brasília: Ministério da Saúde, 2004 

BRASIL. Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes e estratégias 
para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no 
âmbito dos hospitais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2010. 

 



49 

 

BRASIL. Pode Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Lei nº 6402, de 08 de março de 
2013.- Institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para as categorias 
profissionais que menciona e estabelece outras providências. Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 26 mar. 2013. Seção Atos do Poder Legislativo. p:1. 

Cadernos de informações em saúde do estado do rio de janeiro. Saúde na área - 
Regionalização. Secretaria de Saúde e Defesa Civil – Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, maio de 2009. 

 
CFF - Resolução Nº 300 de 30 de janeiro de 1997. Regulamenta o exercício profissional 
em farmácia de unidade hospitalar, clínica e casas de saúde, de natureza pública ou 
privada. Conselho Federal de Farmácia. 30 jan 1997. 

CAVALCANTI, Claudio Uchoa, et al. Municípios em dados. Rio de Janeiro 
Subsecretaria de Planejamento. Disponível em 
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/378073/DLFE-
23925.pdf/municipios_dados_II.pdf> Acesso em 15 jan 2014. 

COTTA, Rosângela Minardi Mitre et al . Organização do trabalho e perfil dos 
profissionais do Programa Saúde da Família: um desafio na reestruturação da 
atenção básica em saúde. Brasília. Epidemiol. Serv. Saúde,  v. 15,  n. 3, sept.  2006 .    

CORRER, Cassyano Januário; SOLER, Orenzio; OTUKI, Michel Fleith. Assistência 
Farmacêutica integrada ao processo de cuidado a saúde: gestão clínica do 
medicamento. Rev Pan-Amazônica de Saude. v.2 n.3. 2011. 

FRANCA FILHO, José Benedito de et al . Perfil dos farmacêuticos e farmácias em 
Santa Catarina: indicadores de estrutura e processo. São Paulo. Rev. Bras. Cienc. 
Farm., v. 44,  n. 1, Mar.  2008  

HÁJEK, Jaroslav. Limiting distribution in simple random sampling from a finite 
population. Publications of the Mathematics Institute of the Hungarian Academy of 
Science, 5:361-374.march1960 

IBGE, Elaboração própria. Como andam as metrópoles. Relatório Final. 21 de 
dezembro de 2005. Disponível em: 
http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_riodejaneiro.p
df> Acessado em 20 jan 2014  

KORNIS, George.E.M.; BRAGA, Maria Helena; ZAIRE, Carla Edialla.F. Os marcos 
legais das políticas de medicamentos no Brasil contemporâneo (1990-2006). Rev. 
Atenção Primária a Saúde, v. 11, n. 1, p. 85-99, jan./mar. 2008 

LACERDA, Jandra Corrêa de; BARBOSA, Arnaldo Prata; CUNHA, Antonio José Ledo 
Alves da. Perfil profissional do intensivista pediátrico no estado do Rio de Janeiro, 
sudeste do Brasil. São Paulo. Rev. bras. ter. intensiva, v. 23,  n. 4, Dec.  2011 .  

LINCH, Graciele Fernanda da Costa; GUIDO, Laura de Azevedo; FANTIN, Simone de 
Souza. Enfermeiros de unidades de hemodinâmica do Rio Grande do Sul: perfil e 
satisfação profissional. Florianópolis. Texto contexto - enferm.,  v. 19,  n. 3, set.  2010 .    



50 

 

MAGARINOS-TORRES, Rachel.; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa; PEPE, 
Vera Lucia Edais. Atividades da farmácia hospitalar brasileira para com pacientes 
hospitalizados: uma revisão da literatura. Ciência & Saúde Coletiva, 12(4):973-984, 
2007 

MARTINS, Christiane et al . Perfil do enfermeiro e necessidades de desenvolvimento 
de competência profissional. Florianópolis. Texto contexto - enferm. ,  v. 15,  n. 3, Set.  
2006 .  

NOZAWA, Emilia et al . Perfil de fisioterapeutas brasileiros que atuam em unidades 
de terapia intensiva. São Paulo. Fisioter. Pesqui.,  v. 15,  n. 2,   2008 .   

 
OMS – Organização Mundial de Saúde – O papel do Farmacêutico no Sistema de Atenção à 
Saúde: Relatório do Grupo Consultivo da OMS: Nova Délhi, Índia: 13 – 16 de dezembro de 
1988 + O papel do farmacêutico: assistência farmacêutica de qualidade: Benefícios para os 
governos e a população: Relatório da Reunião da OMS: Tóquio, Japão: 31 de agosto – 3 de 
setembro de 1993 + Boas práticas em farmácia (BPF) em ambientes comunitários e 
hospitalares / Organização Mundial da Saúde; Adriana Mituse Ivama (org); José Luis Miranda 
Maldonato (org). – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde: Conselho Federal de 
Farmácia, 2004 

PASTOR, Carlos J; et al.  Training and professional profile of retinologists in Spais: 
retina 2 project, report 4. Auckland, Clinical Ophalmology, p:483-490 April 2011 

PAULA E SILVA, Joyce Mary Adam de. O perfil do profissional químico frente as 
novas realidades das organizações industriais. São Paulo. Quim. Nova, Vol. 24, No. 1, 
135-42, 2001. 

PORTELA, Margareth C. et al.  Caracterização assistencial de hospitais filantrópicos 
no Brasil. Rio de Janeiro. Rev Saúde Pública, 38(6): 811-818, 2004 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. Disponível em: 
www.pnud.org.br. Acesso em novembro de 2013 

REIS, Vera L. S.; LIMA, Cássia R.; SILVA, Maria D. G. Sistema de Distribuição de 
medicamentos em Farmácia Hospitalar. In: GOMES, Maria J. V. M.; REIS, Adriano 
M. M. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. 1. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2003 

SBRAF -Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Padrões Mínimos para Farmácia 
Hospitalar. Goiânia: SBRAFH, 2007. P.20. 

RODRIGUES, Karla Meneses; PERES, Frederico; WAISSMANN, William. Condições 
de trabalho e perfil profissional dos nutricionistas egressos da Universidade Federal 
de Ouro Preto, Minas Gerais, entre 1994 e 2001. Rio de Janeiro. Ciênc. saúde coletiva,  
v. 12,  n. 4, Ago.  2007 .   

TOBAR, Frederico; YATOUR, Margot Romano. Como fazer teses em Saúde Pública-
Conselhos e ideias para formular projetos e redigir teses e informes de pesquisa. 20ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. P: 67 a 79 



51 

 

VIEIRA, Fabiola Sulpino. Assistência farmacêutica no sistema público de saúde no 
Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2010;27(2):149–56. 

ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone; FORTES,Paulo Antonio de Carvalho. Bioética 
e atenção básica: um perfil dos problemas éticos vividos por enfermeiros e médicos 
do Programa Saúde da Família, São Paulo, Brasil. Rio de Janeiro. Cad. Saúde Pública, 
20(6):1690-1699, nov-dez, 2004 

 

ANEXOS 

Anexo 1 : Aprovação do CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Anexo 2  : Tabela do CNES 

Número 
no CNES 

Município Perfil assistencial Porte do 
estabelecimento 

Número 
de leitos 
SUS 

Nível de 
complexidade 

Esfera 
administrativa  

Número de 
farmacêuticos 

OBS 

2296764 BELFORD ROXO Especializado Médio 99 8 privada 10   

2296748 BELFORD ROXO Especializado Médio 140 8 privada 1   

2289709 BELFORD ROXO Geral Médio 53 7 privada 2   

2277786 DUQUE DE CAXIAS Especializado Pequeno 0   privada 0 DESATIVADO 
EM 04/2008 

2277565 DUQUE DE CAXIAS Geral Grande 153   Municipal 8 DESATIVADO 
EM 04/2011 

2277727 DUQUE DE CAXIAS Especializado Médio 0   privada 1 DESATIVADO 
EM 09/2008 

2277751 DUQUE DE CAXIAS Especializado Médio 61 6 Municipal 6   

2277573 DUQUE DE CAXIAS Especializado Médio 92 6 Municipal 2   

6007317 DUQUE DE CAXIAS Geral Grande 199 8 Municipal 10   

2277549 DUQUE DE CAXIAS Geral Médio 43 7 privada 1   

5364515 DUQUE DE CAXIAS Geral Pequeno 6 8 privada 5   

2290227 DUQUE DE CAXIAS Geral Grande 241 8 Estadual 10   

3784916 ITABORAI Geral Médio 95 7 Estadual 10   

2814161 ITABORAI Especializado Médio 103 7 Estadual 3   

2268922 ITABORAI Geral Médio 98 6 Municipal 5   

2284634 ITAGUAI Geral Médio 90 8 Municipal 10   

2278626 MAGE Geral Médio 136   privada 0 DESATIVADO 
EM 07/2011 

2278758 MAGE Especializado Médio 104   privada 1 DESATIVADO 
EM 08/2011 

2278332 MAGE Geral Médio 76 8 Municipal 1   

2278324 MAGE Geral Médio 110 6 Municipal 2   

2266733 MARICA Geral Médio 71 8 Municipal 3   

7011857 MESQUITA Especializado Médio 70 7 Estadual 6   
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2290855 NILOPOLIS Especializado Médio 75   privada 0 Desativado para 
reforma 

2293862 NILOPOLIS Geral Pequeno 26 6 Municipal 0   

5478898 NILOPOLIS Geral Médio 66 8 Estadual 5   
12505 NITEROI Geral Grande 179 8 federal 34   

12688 NITEROI Especializado Pequeno 24   privada 0 DESATIVADO 
EM 07/2011 

12742 NITEROI Especializado Grande 80 8 privada 1   

12599 NITEROI Especializado Médio 78 8 Municipal 4   

12718 NITEROI Especializado Médio 120 7 Municipal 3   

2282186 NITEROI Especializado Grande 120 8 privada 0   

5042488 NITEROI Especializado Pequeno 25 6 Municipal 1   

3443043 NITEROI Especializado Pequeno 5 8 privada 1   

12823 NITEROI Especializado Grande 153 6 Estadual 1   

12815 NITEROI Especializado Pequeno 30 8 Estadual 1   

12769 NITEROI Especializado Médio 91 8 Estadual 19   

12610 NITEROI Geral Pequeno 18 8 privada 0   

12513 NITEROI Geral Médio 92 8 Municipal 11   

12556 NITEROI Geral Pequeno 41 8 Municipal 9   

12521 NITEROI Geral Médio 141 8 estadual 4   

2281821 NOVA IGUACU Especializado Pequeno 1 8 privada 1   

2282097 NOVA IGUACU Especializado Grande 195 7 privada 1   

2798662 NOVA IGUACU Geral Grande 280 8 Municipal 29   

2279509 PARACAMBI Geral Médio 64   privada 0 DESATIVADO 
EM 12/2011 

2285126 PARACAMBI Especializado Grande 344   privada 0 DESATIVADO 
EM 07/2012 

2279592 PARACAMBI Especializado Grande 240 6 privada 0   

2279525 PARACAMBI Geral Pequeno 28 8 privada 0   

2279355 PARACAMBI Geral Pequeno 41 6 Municipal 0   
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2297183 QUEIMADOS Especializado Médio 66 8 privada 1   

2297132 QUEIMADOS Especializado Grande 179 6 privada 1   

3562271 RIO DE JANEIRO Geral Médio 150   Estadual 0 desativado em 
03/2008 

2271907 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 9   privada 0 DESATIVADO 
EM 04/2009 

2758091 RIO DE JANEIRO Geral Grande 264   Estadual 14 desativado em 
06/2011 

2270684 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 84   privada 3 DESATIVADO 
EM 08/2011 

6950299 RIO DE JANEIRO Geral Médio 59   privada 4 DESATIVADO 
EM 09/2012 

2269643 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 159   privada 1 DESATIVADO 
EM 11/2012 

2270676 RIO DE JANEIRO Geral Grande 323   privada 4 DESATIVADO 
SEM DATA 

2269325 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 80 6 privada 1   

2269406 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 80 8 privada 1   

2295059 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 120 6 privada 1   

2295385 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 90 6 privada 0   

2269910 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 140 6 privada 1   

2708353 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 90 8 federal 6   

2269899 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 78 8 privada 2   

2273403 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 80 6 privada 2   

2269430 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 207 8 federal 1   

2270706 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 160 6 privada 1   

2288338 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 31 7 federal 29   

2270021 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 58 8 federal 7   

2280132 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 119 8 federal 17   

2273454 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 193 8 federal 49   

2273462 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 106 8 federal 35   

7002017 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 56 8 federal 19   
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2269821 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 77 8 federal 21   

2273276 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 276 8 federal 25   

2273535 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 33 7 privada 1   

2270188 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 163 6 Estadual 0   

2270722 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 169 7 Estadual 1   

2270196 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 105 6 Estadual 2   

2291304 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 108 8 Estadual 3   

2273209 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 93 8 Estadual 14   

7185081 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 58 8 Estadual 7   

2270803 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 42 8 Estadual 11   

2295067 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 82 8 privado 23   

2269678 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 72 8 Estadual 9   

2269813 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 59 6 Estadual 3   

2288362 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 100 6 Municipal 3   

2269341 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 101 8 Municipal 8   

2273187 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 57 8 Municipal 2   

2270242 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 69 7 Municipal 4   

7041624 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 97 8 Municipal 14   

2269953 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 22 6 Municipal 2   

2280728 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 266 8 Municipal 1   

2270390 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 60 7 Municipal 4   

2269945 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 101 7 Municipal 6   

2280248 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 121 8 Municipal 7   

7027397 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 100 8 Municipal 5   

2270714 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 132 8 Municipal 12   

2269724 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 36 8 Municipal 5   

2273381 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 80 6 Municipal 1   

2269996 RIO DE JANEIRO Especializado Grande 340 8 Municipal 3   
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2296616 RIO DE JANEIRO Especializado Médio 60 8 federal 23   

5358833 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 16 8 federal 4   

2708361 RIO DE JANEIRO Especializado Pequeno 12 7 federal 3   

2295369 RIO DE JANEIRO Geral Médio 40 6 privada 1   

2269465 RIO DE JANEIRO Geral Grande 131 8 privada 1   

2295377 RIO DE JANEIRO Geral Grande 190 6 privada 0   

2270595 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 23 6 privada 2   

2273357 RIO DE JANEIRO Geral Médio 67 8 privada 14   

2269961 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 40 7 federal 2   

2269384 RIO DE JANEIRO Geral Grande 343 8 federal 10   

2291282 RIO DE JANEIRO Geral Grande 80 6 privada 1   

2280167 RIO DE JANEIRO Geral Grande 230 8 federal 13   

2295415 RIO DE JANEIRO Geral Grande 201 8 federal 12   

2269775 RIO DE JANEIRO Geral Médio 134 8 federal 16   

2295423 RIO DE JANEIRO Geral Grande 161 8 federal 15   

2273659 RIO DE JANEIRO Geral Grande 218 8 federal 8   

2269880 RIO DE JANEIRO Geral Grande 411 8 federal 31   

2269988 RIO DE JANEIRO Geral Capacidade Extra 503 8 federal 21   

2269392 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 4 8 Estadual 8   

2295393 RIO DE JANEIRO Geral Médio 48 8 privada 1   

2270161 RIO DE JANEIRO Geral Médio 70 6 Estadual 1   

2270730 RIO DE JANEIRO Geral Médio 73 6 Estadual 3   

2273411 RIO DE JANEIRO Geral Médio 135 8 Estadual 25   

2270617 RIO DE JANEIRO Geral Médio 94 6 Estadual 12   

2298120 RIO DE JANEIRO Geral Grande 290 8 Estadual 23   

2270234 RIO DE JANEIRO Geral Grande 220 8 Estadual 33   

7065515 RIO DE JANEIRO Geral Médio 143 8 Estadual 5   

2273365 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 14 7 Estadual 6   
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7267975 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 22 8 Estadual 2   

2291266 RIO DE JANEIRO Geral Médio 67 7 Municipal 10   

2269481 RIO DE JANEIRO Geral Médio 136 8 Municipal 19   

2270609 RIO DE JANEIRO Geral Grande 228 8 Municipal 19   

2273349 RIO DE JANEIRO Geral Médio 97 8 Municipal 13   

2273489 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 38 6 Municipal 4   

5717256 RIO DE JANEIRO Geral Grande 233 8 Municipal 8   

2296306 RIO DE JANEIRO Geral Grande 266 8 Municipal 21   

7166494 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 32 8 Municipal 1   

2270269 RIO DE JANEIRO Geral Grande 318 8 Municipal 17   

6995462 RIO DE JANEIRO Geral Grande 237 8 Municipal 15   

2270056 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 49 6 Municipal 3   

2280183 RIO DE JANEIRO Geral Grande 339 8 Municipal 28   

2273438 RIO DE JANEIRO Geral Grande 213 6 Estadual 2   

2269783 RIO DE JANEIRO Geral Grande 408 8 Estadual 46   

2296594 RIO DE JANEIRO Geral Pequeno 12 8 federal 1   

2297515 SAO GONCALO Especializado Grande 360 6 privada 1   

2297450 SAO GONCALO Especializado Médio 120 6 privada 1   

2292157 SAO GONCALO Especializado Grande 90 7 privada 2   

2297434 SAO GONCALO Especializado Pequeno 16 8 privada 1   

2292165 SAO GONCALO Geral Médio 51 6 privada 0   

2297442 SAO GONCALO Geral Médio 86 5 privada 0   

2292211 SAO GONCALO Geral Médio 90 6 privada 0   

2297477 SAO GONCALO Geral Médio 100 6 privada 1   

2297566 SAO GONCALO Geral Médio 61 6 privada 1   

2297590 SAO GONCALO Geral Grande 274 8 Municipal 0   

2297507 SAO GONCALO Geral Médio 128 6 privada 1   

2292084 SAO GONCALO Geral Pequeno 48 8 Municipal 2   
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2298031 SAO GONCALO Geral Médio 89 8 Estadual 13   

2274523 SAO JOAO DE MERITI Especializado Grande 360   privada 0 desativado em 
03/2012 

2274507 SAO JOAO DE MERITI Geral Médio 96   privada 0 DESATIVADO 
EM 11/2012 

2274515 SAO JOAO DE MERITI Especializado Médio 90   privada   DESATIVADO 
EM 12/2012 

2274531 SAO JOAO DE MERITI Especializado Médio 66 6 privada 2   

6518893 SAO JOAO DE MERITI Especializado Médio 126 8 Estadual 2   

2274493 SAO JOAO DE MERITI Geral Médio 100 6 privada 1   

5349893 SEROPEDICA Especializado Pequeno 49   Municipal 0 Desativado em 
02/2012 por 
reforma 

2283697 TANGUA Especializado Grande 160 6 privada 1   
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PESQUISA ATUAR – EIXO HOSPITALAR 

 

A concordância com este termo firma a sua participação na Pesquisa Atuar – Eixo 

Hospitalar. 

O Atuar objetiva explorar conhecimentos e habilidades necessários para o adequado 

desempenho da prática da Assistência Farmacêutica (AF) em diferentes espaços de atuação, 

tendo por referência o perfil dos profissionais e a dinâmica da AF no Estado do Rio de 

Janeiro. Os objetivos específicos incluem: descrever o perfil dos profissionais que realizam 

atividades pertinentes a AF no Estado do Rio de Janeiro (i) na gestão municipal, (ii) nos pólos 

de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), (iii) em 

hospitais e (iv) na Atenção Primária à Saúde (APS); mensurar o nível de conhecimento de 

farmacêuticos, médicos e enfermeiros inseridos em hospitais públicos localizados no Estado 

do Rio de Janeiro com relação à medicamentos potencialmente perigosos; identificar 

conhecimentos e habilidades necessárias ao adequado exercício da gestão municipal da AF, 

das atividades definidas para os polos de dispensação do CEAF, da AF Hospitalar e dos 

serviços farmacêuticos ao nível da APS e explorar a dinâmica da prática da AF na gestão 

municipal, nos polos de dispensação do CEAF, na Assistência Farmacêutica Hospitalar e nos 

serviços farmacêuticos ao nível da APS. 

Sua participação consiste em responder 33 questões. A participação é voluntária e 

anônima. Não é necessário se identificar. As respostas, em nenhum momento e/ou situação, 

serão correlacionadas ao respondente. Todos os resultados serão tabulados e divulgados de 

modo agrupado. Caso você considere que algumas das questões lhe ocasionam algum 

constrangimento, de qualquer natureza, você tem o direito e a possibilidade de não responder 

a estas questões. 
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Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para esta pesquisa sendo 

armazenados em arquivos digitais que ficarão sobre a guarda do coordenador geral da 

pesquisa por dois anos. 

Esclarecemos que não há benefício direto e individual para o participante da 

pesquisa. Somente ao final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício, 

sendo esse de caráter coletivo. 

Caso você queira desistir de sua participação, mesmo após o aceite e envio do 

questionário, seus direitos serão preservados. Solicite a retirada de suas respostas pelo e-mail 

do projeto – atuar@id.uff.br 

Concordo em participar da Pesquisa Atuar – Eixo Hospitalar  nos termos acima descritos, 

    � Concordo   � Não concordo 

 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com: 

Coordenação geral: Profa Dra Rachel Magarinos-Torres 

rmtorres@id.uff.br                   (21)2629-9572                                    (21)8588-2992     

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 

Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar . Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói. Rio de 

Janeiro.  (21) 2629-9189               (21) 7621-2867 
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Anexo 4: Instrumento – Questionário. 

 

 

 

 

Questionário para Avaliação do Perfil Profissional dos Farmacêuticos Hospitalares no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

Realização: 

 
Universidade Federal Fluminense Faculdade de Farmácia - Faculdade de Farmácia 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Faculdade de Farmácia 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/ Fiocruz - Núcleo de Assistência Farmacêutica  

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 
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Prezado, 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre Assistência Farmacêutica 

no Estado do Rio de Janeiro – Pesquisa Atuar. 

 Sabemos que seu tempo é escasso, mas a sua participação é de suma relevância para essa 

classe profissional. O questionário deverá levar cerca de 10 minutos e estará disponível entre: 

25 de novembro e 31 de dezembro de 2013. 

 O objetivo deste trabalho é explorar conhecimentos e habilidades necessários para atuar 

na Assistência Farmacêutica Hospitalar.  

 É de extrema importância a participação de todos os farmacêuticos para que os resultados 

demonstrem a realidade dessa classe profissional nesse Estado. 

 

Por favor, leia com atenção o termo de consentimento livre e esclarecido e 

 avalie sua possibilidade de participar. 
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Questionário 

GE1. Há quanto tempo você trabalha como farmacêutico em um Serviço de Farmácia 

Hospitalar? 

(Inclua na contagem o tempo de estágio, de residência e de outros vínculos empregatícios. 

Aproxime a sua resposta para o primeiro número inteiro. Por exemplo, se você trabalha há menos 

de 1 ano preencha a lacuna a seguir com o número 1; se você trabalha há 1 ano e 4 meses, 

preencha com 2). 

______ anos  

GE2. Qual a sua idade? (Aproxime a sua resposta para o primeiro número inteiro que represente 

a sua idade atual em anos). ______ anos 

GE3. Onde você nasceu? 

GE4. Seu sexo:     � Feminino                   � Masculino 

GE6. Por que você optou por trabalhar em farmácia hospitalar? (Assinale quantas das 

alternativas a seguir julgar necessário para responder a questão) 

� Maior oferta de emprego. 

� Maior possibilidade de trabalhar próximo à sua residência. 

� Expectativa de maiores salários. 

� Maior interesse por disciplinas vinculadas a esta área durante a graduação. 

� Não foi uma opção; surgiu uma oportunidade de emprego.  

GE8. Em que ano você concluiu a sua graduação? (Informe com quatro dígitos)  

_________ 

GE9. Você concluiu a sua graduação no Estado do Rio de Janeiro?  

� Sim  � Não 

GE10. Qual a natureza da universidade em que você concluiu a sua graduação?  

� Pública  � Privada 

GE11. Você fez algum estágio em farmácia hospitalar durante o curso de graduação? 

� Sim  � Não 
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GE12. Qual a sua maior titulação? 

� Graduação 

� Especialização vinculada à instituição de ensino superior com carga horária mínima de 360 h 

� Mestrado Profissional 

� Mestrado 

� Doutorado 

� Pós-doutorado 

 
GE 13. Você realizou algum curso de atualização nos últimos dois anos? 

(Considere para a sua resposta curso teórico ou prático de carga horária total superior a 8 horas e 

que não esteja pré-definido como stricto sensu) 

� Não  

� Sim. Quantos? ___  Você diria que, no geral, houve contribuição destes cursos para a 

sua prática    profissional? � Sim   � Não  

 

GE 14. Quantos textos científicos (livros ou artigos) relacionados a sua prática você leu no 

último mês? 

� Nenhum    �1    �2    �3    �4 ou mais 

GE15. Quantos empregos você possui?  

(Inclua na contagem para a resposta todos os empregos que você possui, estejam estes vinculados 

com a farmácia hospitalar ou não) 

� 1   

� 2   � 3  � mais de 3. 

 

 Quantos destes como farmacêutico de Farmácia Hospitalar? � 1 � 2 � todos  
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GE16. Considerando todos os seus vínculos empregatícios, qual a sua faixa de renda bruta 

mensal (salário base + gratificações)? (Considere o somatório de todos os seus salários e o 

salário mínimo como aproximadamente R$ 680,00). 

� até 3 salários mínimos 

� entre 3 e 5 salários mínimos  

� entre 5 e 7 salários mínimos 

� entre 7 e 9 salários mínimos 

� acima de 9 salários mínimos 

 

AS PRÓXIMAS QUESTÕES SE REFEREM A VOCÊ NO SEU LOCAL DE TRABALHO 

FT1 Qual o seu tipo de vínculo empregatício neste hospital?  

(Responda com base no hospital amostra da pesquisa, ainda que você trabalhe em outros hospitais.) 

� Servidor Público    � Contrato temporário em serviço público     � CLT     

� Outro. Qual? __(resposta aberta aceitando qualquer texto) 

FT2. Qual a sua escala de trabalho?  

(Responda com base no hospital amostra da pesquisa, ainda que você trabalhe em outros hospitais.) 

� Diarista     � Plantonista 
FT3. Você é o chefe (ou coordenador) desse serviço de farmácia hospitalar?  

(Responda com base no hospital amostra da pesquisa, ainda que você trabalhe em outros hospitais.) 

� Sim      � Não 
FT4. Qual a sua faixa salarial bruta (salário base + gratificações) neste hospital?  

(Caso tenha mais de um emprego, considere apenas as informações referentes ao hospital amostra da 
pesquisa. Considere ainda o salário mínimo como aproximadamente R$ 680,00). 

� até 3 salários mínimos     � entre 3 e 5 salários mínimos      � entre 5 e 7 salários mínimos 

� entre 7 e 9 salários mínimos  � acima de 9 salários mínimos 
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FT5. Qual o tempo de deslocamento da sua residência para este hospital? 

_________ minutos 
FT6.  Qual o modelo de distribuição de medicamentos utilizado para atendimento da maioria 

das clínicas deste hospital?  

� Coletivo   � Individualizado   � Dose Unitária 

FT7. Em gestão de recursos humanos três aspectos influenciam diretamente nossa relação com o 
trabalho: aspectos internos, externos e infraestrutura do local de trabalho. Considerando esses 
três aspectos, qual dos itens apontados a seguir representa o maior entrave à sua atuação como 
farmacêutico em farmácia hospitalar? 

� Problemas relacionados com os pacientes/usuários do serviço 

� Problemas relacionados com a equipe de saúde deste hospital 

� Problemas relacionados com a infraestrutura, organização e rotinas do hospital 

� Problemas relacionados com a infraestrutura, organização e rotinas da farmácia hospitalar 
FT8. Cite duas dificuldades frequentemente enfrentadas por você em sua prática profissional na 

farmácia hospitalar?  

1) ____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

FT9. A Assistência Farmacêutica Hospitalar envolve um grupo de atividades direcionadas para 
o uso racional de medicamentos em hospitais. Assinale, dentre as atividades listadas a seguir, 
aquelas de que você participa diretamente neste hospital? 
 
� Gestão do serviço de farmácia hospitalar 

� Seleção de medicamentos – composição da relação de medicamentos padronizados 

� Programação de medicamentos 

� Aquisição de medicamentos 

� Armazenamento – gestão de estoque da central de abastecimento farmacêutico 

� Avaliação de prescrições médicas 

� Distribuição de medicamentos para as unidades assistenciais 

� Dispensação de medicamentos para pacientes ambulatoriais 

� Seguimento farmacoterapêutico de pacientes hospitalizados ou ambulatoriais 

� Farmacotécnica de medicamentos não-estéreis 

� Farmacotécnica de medicamentos estéreis 

� Farmacotécnica de nutrição parenteral 

� Ensino e  Pesquisa – por exemplo, estudos de utilização de medicamentos. 

� Farmacovigilância 

� Visita domiciliar/Assistência domiciliar 
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FT10. Assinale em quais das Comissões Hospitalares listadas a seguir você participa?  

� Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
� Comissão de Farmácia e Terapêutica 
� Comissão de Prevenção de Riscos e Controle de Resíduos 
� Comissão de Terapia Nutricional  
� Comissão de Biossegurança 
� Comissão de Esterilização e Reprocessamento de Artigos Médicos 
� Comissão de Padronização de Materiais Médicos 
� Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas 
� Comissão de Revisão de Prontuário 
� Comissão de Ensino e Pesquisa 
� Outra. Qual? _______________________________________________ 
� Não participo de nenhuma comissão 

 
 

FT11. Quanto você se sente integrado nas comissões que você participa? 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar .......................................... � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Farmácia e Terapêutica ........................................................ � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Prevenção de Riscos e Controle de Resíduos ...................... � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Terapia Nutricional .............................................................. � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Biossegurança ...................................................................... � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Esterilização e Reprocessamento de Artigos Médicos ........ � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Padronização de Materiais Médicos .................................... � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas ..................................... � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
Comissão de Revisão de Prontuário .................................................... 
Comissão de Ensino e Pesquisa ................................................................ 

� 1   � 2    � 3    � 4    � 5  
� 1   � 2    � 3    � 4    � 5 

Outra. Qual? _______________________________________________ � 1   � 2    � 3    � 4    � 5 
 

FT12. Pontue o nível de relação com outros farmacêuticos da instituição?  

� Muito bom     � Bom    � Regular     � Ruim    � Muito ruim 

� Não se aplica ( sou o único farmacêutico da instituição) 

 
FT13. Pontue o seu nível de relação com outras categorias profissionais neste hospital?  

� Muito Bom     � Bom    � Regular     � Ruim    � Muito Ruim 
FT14. Qual o seu nível de satisfação com o trabalho que exerce neste hospital?  

� Totalmente satisfeito 

� Parcialmente satisfeito 

� Indiferente 

� Parcialmente insatisfeito 

� Totalmente insatisfeito 
 

Obrigado pela sua participação 


