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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O sistema de saúde no Brasil vem sofrendo ao longo dos anos diversas 

mudanças, que tiveram início com a promulgação da Constituição Federal elevando a 

saúde a status de direito de todo cidadão. Assim algumas transformações foram 

necessárias para atender a nova realidade dentre elas a ampliação do conceito de 

assistência farmacêutica, a qual estava baseada na aquisição dos medicamentos pelos 

usuários. Atualmente entende-se que a importância não se encontra apenas na aquisição, 

mas na qualidade associada ao mesmo e as orientações fornecidas ao paciente, 

promovendo assim o uso seguro e racional do medicamento. OBJETIVO: O estudo se 

propôs a descrever o perfil dos farmacêuticos que prestam serviços de assistência 

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

Norte do Estado do Rio de Janeiro. MÉTODO: Foi feita uma busca de dados no site do 

CNES de modo a compor o universo de análise e através da estatística obteve-se a 

amostra para a análise. Realizou-se também um levantamento bibliográfico a fim de 

construir um instrumento para subsidiar a pesquisa e permitindo a elaboração de um 

questionário para a coleta dos dados. RESULTADO: Dos farmacêuticos contatados na 

Região Norte do Estado do Rio de Janeiro 30% respondeu a pesquisa, tendo 

predominância o sexo feminino (72,2%), com idade média de 40 anos, a formação 

manteve-se igual para universidades públicas e privadas. O tempo de trabalho na 

farmácia hospitalar foi de 8 anos, em média, pouco mais da metade possui mais de um 

emprego (55,6%), a faixa salarial bruta ficou entre 5 a 7 salários mínimos (27,8%) e a 

maioria declarou estar parcialmente satisfeito com seus trabalhos no hospital (77,8%), 

sendo a insatisfação proveniente de diversos fatores. CONCLUSÃO: Estudos como esse 

são fundamentais para aos gestores, pois demonstram as dificuldades do setor além da 

necessidade de investimentos na melhoria e qualificação dos recursos humanos.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The health system in Brazil has been suffering over the years various 

changes, which began with the promulgation of the Federal Constitution by raising the 

health status of the right of every citizen. As a result, some changes were necessary to 

meet the new reality among them the broadening of the concept of pharmaceutical care, 

which was based on the purchase of medicinal products by users. Today it is understood 

that the importance is not only in the acquisition, but in quality associated with the same 

and the guidance provided to the patient, thereby promoting the safe use and rational of 

the medicinal product. OBJECTIVE: The study aims to describe the profile of pharmacists 

who provide services of pharmaceutical care in hospital units linked to the Single Health 

System in the Northern Region of the State of Rio de Janeiro. METHOD: A search was 

made of data on the web site of the CNES in order to compose the universe of analysis 

and through the statistics we obtained the sample for analysis. There was also a review of 

the literature in order to build an instrument to subsidize the research and allowing the 

development of a questionnaire for data collection. RESULTS: Pharmacists contacted in 

the Northern Region of the State of Rio de Janeiro 30% responded to the survey, having 

predominantly female (72,2 %), with a mean age of 40 years, the training remained the 

same for public and private universities. The time of work in hospital pharmacy was 8 

years, on average, a little more than half have more than one job (55,6 %), the range 

gross salary was between 5 to 7 minimum wages (27,8 %) and the majority said that it 

would be partly satisfied with their work in the hospital (77,8 %), Being the dissatisfaction 

comes from several factors. CONCLUSION: Such studies are crucial for managers, 

because they show the difficulties in this sector in addition to the need for investment in 

improving and qualification of human resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Sistema Único de Saúde e as Políticas Nacionais de Medicamentos e de 

Assistência Farmacêutica 

 

O sistema de saúde brasileiro veio sofrendo ao longo dos anos profundas 

transformações que tiveram início com a Constituição da República Federativa do Brasil 

(CF) de 1988. A CF foi fortemente influenciada pela ideologia do Movimento de Reforma 

Sanitária e, em seu artigo 196, é possível observar a relevância dada à saúde e o dever 

do Estado de provê-la, ao afirmar que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantida mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução dos riscos de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988; CFF, 2009; VIEIRA, 2010). 

A partir desse momento saúde passou a ser um direito fundamental e o Estado 

responsável por garanti-la a todo cidadão brasileiro. Para atender a essa nova realidade 

tornou-se necessária a criação de um sistema de saúde, conforme previsto no artigo 198 

da CF. Nesse artigo observam-se as bases do Sistema Único de Saúde (SUS), pois o 

texto prevê que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais e participação da comunidade” (BRASIL, 1988). 

O SUS previsto na CF de 1988 foi regulamentado através da Lei Orgânica da 

Saúde Nº 8.080/1990, artigo 4º, sendo definido como “o conjunto de ações e serviços de 

saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público [...]”. O artigo 

6º da mesma Lei apresenta os campos de atuação do SUS e, dentre eles, destaca 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” (MAGARINOS-

TORRES et al, 2007; CFF, 2009; BRASIL, 1990). 

A reforma do sistema de saúde promovida pela CF e a organização do SUS pela 

Lei Orgânica de Saúde, evidenciaram a necessidade da formulação de uma política 



 

  

específica para o setor de medicamentos no Brasil de modo a garantir a Assistência 

Farmacêutica (AF) integral (MAGARINOS-TORRES et al, 2007), o que tem início em 

junho de 1971, com a edição do Decreto No 68.806 e criação da Central de Medicamentos 

(CEME) (BRASIL, 1971).  

O artigo 1º do Decreto No 68.806 instituiu a CEME  “[...] órgão da Presidência da 

República, destinado a promover e organizar o fornecimento, por preços acessíveis, de 

medicamentos de uso humano àqueles que, por suas condições econômicas, não 

puderem adquiri-los”, sendo considerado o primeiro ensaio do Estado para a implantação 

de uma política visando à produção e ao abastecimento de medicamentos (BRASIL, 

1971; KORNIS et al, 2008). 

Esse decreto pretendia que o fornecimento de medicamentos fosse facilitado, 

contribuindo para melhoria do acesso, sobretudo à população carente, visto que os 

preços ofertados seriam mais baixos. Para tanto, era necessário estimular a fabricação de 

medicamentos em âmbito nacional, já que os laboratórios oficiais eram quem os 

produziam (Brasil, 1971; KORNIS et al, 2008).  

Nesse momento a AF era entendida como a capacidade de fornecimento de 

medicamento à população, o que fica evidente quando se considera o artigo 3º do 

Decreto que determina que “à CEME competirá, mantidos os programas de fabricação e 

distribuição de produtos dos mencionados laboratórios, bem como de compra de produtos 

à indústria privada, estabelecer um programa de cooperação e coordenação daqueles 

órgãos com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar, em todo o território nacional, a assistência 

farmacêutica, em condições adequadas à capacidade aquisitiva dos beneficiários” (Brasil, 

1971; KORNIS et al, 2008). 

A criação da CEME foi um marco importante para o desenvolvimento de uma 

política de medicamentos pelo Estado, fundamentada na produção em laboratórios 

oficiais bem como pelas empresas privadas de capital nacional. Também foi importante 

na promoção de ações voltadas para a saúde da população levando à criação da primeira 

Relação de Medicamentos Básicos e o lançamento do Programa de Farmácia Básica 

como forma de racionalizar a disponibilidade de medicamentos ao atendimento 

ambulatorial (atenção básica) (KORNIS et al, 2008). 

No mesmo período observou-se a entrada de empresas privadas de capital 

internacional no mercado de saúde brasileiro o que promoveu o desenvolvimento da 

Indústria Farmacêutica, mas gerou dependência do mercado brasileiro de medicamentos. 



 

  

A partir desse período o medicamento passou a ser visto como fonte de lucro e não como 

imprescindível às ações de saúde, numa visão claramente voltada para a maximização 

dos lucros (KORNIS et al, 2008).  

No período em que a CEME exerceu seus trabalhos alguns problemas ocorreram, 

dentre eles: baixa adesão dos prescritores à Relação de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), perdas de medicamentos (não havia estudos suficientes do perfil 

epidemiológico das várias regiões do Brasil), dificuldades logísticas e escassez de 

recursos financeiros. Esses fatos culminaram com o encerramento de suas atividades em 

1997 e transferência de suas responsabilidades a diferentes áreas do Ministério da Saúde 

(MS) (GOMES, 2007; KORNIS et al,  2008). 

Coube então ao MS a definição de uma política de medicamentos que 

acompanhasse as modificações que estavam acontecendo, pautada na descentralização 

do SUS, fornecendo elementos para extensos debates que demonstraram a necessidade 

na formulação de novas diretrizes para a área de medicamentos e levaram à publicação 

da Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada em 1998 por meio da Portaria 

3.916 (MAGARINOS-TORRES et al, 2007; CFF, 2009; VIEIRA, 2010; BRASIL, 1990).  

Anteriormente à PNM, os projetos no campo da AF fundamentavam-se na 

aquisição e distribuição de medicamentos. Após a PNM o conceito de AF tornou-se mais 

amplo visando não apenas à garantia de acesso aos medicamentos, mas também à 

garantia de sua segurança, eficácia e qualidade; a promoção do uso racional e o acesso 

da população àqueles medicamentos considerados essenciais com o menor custo 

possível. Para tanto eram necessários: a adoção de uma relação de medicamentos 

essenciais, legislações pertinentes à regulamentação sanitária dos medicamentos, 

reorientação da assistência farmacêutica, investimentos no setor científico e tecnológico, 

medidas para o desenvolvimento da produção de medicamentos e capacitação de 

recursos humanos (GOMES, 2007; MAGARINOS-TORRES et al, 2007). 

Os debates relacionados à AF continuaram e em 2003 aconteceu a I Conferência 

Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica cujas propostas fizeram com que 

o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovasse, em 2004, a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF), através da Resolução Nº 338, definindo AF 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 ao 

acesso e uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção 



 

  

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

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

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

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população” (BRASIL, 2004). 

A PNAF é parte integrante da Política Nacional de Saúde e determina que a AF 

deve ser entendida como uma política pública importante para a formulação de políticas 

setoriais, apresentando como alguns de seus eixos estratégicos, a manutenção, a 

qualificação dos serviços de assistência farmacêutica e a capacitação de recursos 

humanos, bem como a descentralização das ações (BRASIL, 2004). 

 

1.2. A profissão farmacêutica e a política de recursos humanos do SUS  

 

A profissão farmacêutica pode ser considerada uma das mais antigas e sua origem 

remonta à metade do século IX. No século XVII essa profissão já tinha um significado 

preciso "arte e técnica da combinação de substâncias simples para formar compostos, 

remédios e antídotos". Nos tempos medievais a farmácia estava ligada diretamente à 

medicina e os religiosos dos conventos possuíam ampla responsabilidade nas boticas e 

nos hortos de plantas medicinais. No século XIX, ocorreu a mudança na nomenclatura e a 

botica passou a se chamar farmácia, assumindo grande importância, sobretudo nos 

hospitais (BRASIL, 2013; BRASIL, 1994). 

Com o surgimento das especialidades farmacêuticas, o farmacêutico passou a 

exercer a função de manipulador das fórmulas medicamentosas e orientador no uso dos 

medicamentos, objetivando sempre a melhoria da qualidade de vida da população, visto 

ser considerado o "profissional que melhores condições reúne para orientar o paciente 

sobre o uso correto dos medicamentos, esclarecendo dúvidas e favorecendo a adesão e 

sucesso do tratamento” (BRASIL, 2013).  

A partir de 1920, com o advento da industrialização a indústria farmacêutica viveu 

um período de expansão, provocando mudanças no setor, principalmente na área 

hospitalar onde o papel do farmacêutico nas funções de guarda, dispensação e 

manipulação de medicamentos limitava-se à distribuição de medicamentos produzidos 

pelas indústrias. O farmacêutico passou a ser visto apenas como dispensador de 



 

  

medicamento e os hospitais passaram a opor-se à presença deste profissional e não mais 

incorporá-lo nos seu quadro de funcionários (BRASIL, 2003). 

A primeira legislação que estabeleceu a obrigatoriedade da presença do 

farmacêutico nos estabelecimentos que prestam serviços de assistência farmacêutica foi 

a Lei Nº 5991/1973, ao estabelecer em seu artigo 15 que “A farmácia e a drogaria terão, 

obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de 

Farmácia, na forma da lei”. Assim todo estabelecimento farmacêutico (inclusive a FH) 

deverá ser assistido por farmacêutico responsável técnico, na tentativa de minimizar a 

prática, outrora comum, da ausência do profissional farmacêutico nas instituições 

(BRASIL, 1973). 

Esta lei apenas insere o profissional na FH não apresentando a quantidade de 

farmacêuticos necessários para que os estabelecimentos de saúde desempenhem as 

atividades de gestão técnica da AF e gestão clínica do medicamento. Segundo o “Guia 

Básico para Farmácia Hospitalar” do MS, em capítulo sobre recursos humanos, “a 

farmácia deverá estar dotada de farmacêuticos, técnicos e auxiliares de farmácia, em 

número suficiente para exercer as funções que se queiram desenvolver de acordo com o 

plano de prioridades assistenciais do hospital” (BRASIL, 1994).  

Sobre esse assunto, o Conselho Federal de Farmácia publicou a Resolução Nº 300 

de 1997 que regulamenta o exercício profissional em Farmácia em unidades hospitalares, 

clínicas e casas de saúde de natureza pública ou privada e estabelece que a principal 

função da FH é “garantir a qualidade de assistência prestada ao paciente através do uso 

seguro e racional de medicamentos e correlatos, adequando sua utilização à saúde 

individual e coletiva, nos planos: assistencial, preventivo, docente e de investigação. Para 

realizar esta função, a FH deverá contar com farmacêuticos em número suficiente para o 

desempenho da AF” (CFF, 1997). 

Essa resolução foi a primeira a tocar no assunto de quantitativo de farmacêuticos 

para o desempenho das ações de assistência farmacêutica, uma vez que a ele cabe a 

coordenação das ações de AF. Ainda que não estabeleça um número adequado de 

profissionais, recomenda que, para o correto desempenho de suas atividades, a FH deve 

contar com farmacêuticos em número suficiente (CFF, 1997; CRF-SP, 2013). 

Em dezembro de 2010 foi publicada a Portaria GM/MS Nº 4283 que aprova as 

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

serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. O item 4.4 reitera 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”, porém novamente não aborda o quantitativo 

necessário de profissionais (BRASIL, 2010). 

Em 2007 A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) publicou o 

manual intitulado “Padrões Mínimos para a Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde” em 

que há um capítulo relacionado aos parâmetros mínimos para o funcionamento da FH e 

de Serviços de Saúde. Estabelece que o serviço deve contar com farmacêuticos e 

auxiliares em número adequado às atividades realizadas de modo a proporcionar o 

cumprimento dos processos de forma segura e sem sobrecarga. Para tanto, o quantitativo 

de profissionais para funcionamento da unidade de FH é de um farmacêutico para cada 

50 leitos (SBRAFH, 2007). 

Essa estimativa varia em função das atividades desenvolvidas, da complexidade do 

cuidado, do grau de informatização e mecanização da unidade. Importante destacar que 

trata-se de um número mínimo podendo ser alterado, considerando os fatores acima 

citados. No entanto, é uma recomendação de uma sociedade profissional não tendo 

caráter legislativo (SBRAFH, 2007). 

Além do quantitativo adequado, outro ponto importante para o desempenho das 

atividades FH são as habilidades e competências técnicas e administrativas desejáveis ao 

farmacêutico. Para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) 

estas devem seguir o que foi descrito pela Organização Mundial de Saúde no documento 

denominado “o papel do farmacêutico no sistema de atenção à saúde” (BRASIL, 2008). 

Nele estão destacadas as sete qualidades que o farmacêutico deve apresentar de modo a 

exercer atividades na farmácia hospitalar: ser prestador de serviços farmacêuticos em 

uma equipe de saúde, ser capaz de tomar decisões, comunicador, líder, gerente, 

atualizado permanentemente e educador (CRF-SP, 2008). 

O “Guia Básico para Farmácia Hospitalar” do MS no capítulo de recursos humanos 

afirma que “a FH deve estar sob responsabilidade de um farmacêutico legalmente 

habilitado e especialmente preparado em FH”, proveniente de uma formação adequada, 

como por exemplo, o título de especialista em FH ou residência, pois assim este 

profissional teria a experiência prática no hospital. É importante também que este atualize 



 

  

seus conhecimentos periodicamente e promova a reciclagem da equipe que o auxilia 

(BRASIL, 1994). 

As deficiências provenientes da formação profissional foram destaque como 

principal problema a ser enfrentado tanto na Oficina Nacional de Atenção Farmacêutica 

como no Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar realizado 

em 2011. Nesses eventos ficou claro aos participantes que o papel do farmacêutico 

apresenta-se excessivamente tecnicista e desconectado das políticas de saúde (ONAF, 

2001; SBRAFH, 2011). 

No Brasil, o estabelecimento do SUS trouxe consigo a necessidade de repensar 

diversas práticas profissionais na área de saúde (ALMEIDA; SOARES, 2002; CUNHA, 

2002; MOURA; SILVA, 2005; CORREIA, 2005; SANTOS, 2005). O farmacêutico deve 

retornar às atividades de cuidado ao usuário do medicamento, mas este deve ser 

precedido pela formação de recursos humanos qualificados. O profissional generalista 

deve ter competências em aspectos técnicos, científicos e humanísticos que permitam 

resgatar o seu papel junto à população. A adoção das novas práticas exige das 

instituições de ensino superior a ampliação das possibilidades de ensino através da 

valorização da troca de experiências e vivências profissionais (CHAUD; GREMIÃO; 

FREITAS, 2004; ÉBOLI, 2009; CRUZ; SILVA, 2011). 

 

1.3. Assistência farmacêutica hospitalar  

 

Nos hospitais, a AF é direcionada pela Farmácia Hospitalar (FH). Dessa forma 

acredita-se que a FH, organizada como setor ou serviço, apresente atividades gerenciais 

e clínicas compatíveis com o nível de complexidade do hospital onde se insere. As 

atribuições da AF hospitalar envolvem não apenas as atividades do ciclo da AF, mas 

também as atividades especializadas que estão relacionadas à utilização de 

medicamentos, ensino e pesquisa (MESSEDER, 2005). 

Considerando a Resolução Nº 568 de 2012, que dá nova redação aos artigos 1º ao 

6º da Resolução Nº 492 de 2008, a Farmácia Hospitalar (FH) “é a unidade clínico-

assistencial, técnica e administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à 

assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por Farmacêutico, compondo a 



 

  

estrutura organizacional do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades 

administrativas e de assistência ao paciente” (CFF, 2012). 

Nesse sentido o serviço de FH colabora para os resultados da assistência prestada 

aos pacientes e sua atuação não se restrinje apenas às atividades de provisão de 

produtos e serviços (MESSEDER, 2005; SBRAFH, 1996; SOBREIRA, 2010). Contudo 

Araújo e cols. (2008) ressaltam que a relação do serviço farmacêutico com o modelo 

curativo, centrado na consulta médica e no pronto-atendimento tem se mantido, de modo 

que a farmácia apenas atende às demandas institucionais, o que faz com que a atividade 

de orientação aos usuários torne-se quase inexistente. 

A qualidade da FH em grande parte dos hospitais brasileiros apresenta-se como 

questão central para garantir a efetividade da assistência farmacêutica hospitalar e, por 

conseguinte, das intervenções clínicas e segurança do paciente (KOHN, 2001; BATES et 

al, 1997; GOUVÊA; TRAVASSOS, 2010).  

Os trabalhos realizados no intuito de avaliar a FH no Brasil mostraram ser baixa a 

sua adequação frente aos indicadores de estrutura e processo, independente do grau de 

complexidade dos hospitais. A não realização das atividades essenciais pode reduzir a 

efetividade do tratamento e acarretar erros com risco potencial para a saúde dos 

pacientes (OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SOBREIRA, 2010).  

Um exemplo é o estudo de Messeder, Osório-de-Castro e Camacho (2007) que 

evidenciou que nenhum dos serviços de farmácia hospitalar avaliados alcançou o patamar 

de “bom”. O quadro apresentado é grave se considerarmos que boa parte dos 

componentes avaliados eram classificados pela legislação vigente como indispensáveis 

ou necessários, de modo a atender aos padrões mínimos de qualidade.  

Para os coordenadores do estudo “Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil” 

esse panorama indica a necessidade de revisão da distribuição de funções dentro das 

farmácias hospitalares e, considerando os dados de qualificação apontados, a 

necessidade de investimento na qualificação do farmacêutico hospitalar. Embora muitos 

farmacêuticos possuam curso de pós-graduação (a maioria em áreas afins e não 

especificamente em assistência farmacêutica hospitalar), os serviços de farmácia 

hospitalar não possuem um plano de capacitação profissional. Isto, possivelmente, 

repercute em sua inserção no hospital – poucos são os serviços que participam de modo 

ativo e comprometido de comissões hospitalares e das demais atividades de ensino e 

pesquisa (OSÓRIO-DE-CASTRO; CASTILHO, 2004; SOBREIRA, 2010). 



 

  

 

1.4. Pesquisas que investigaram o perfil profissional na área da saúde 

 

O tema recursos humanos é de grande relevância na área da saúde, pois ocupa 

posição estratégica no âmbito da discussão e da implementação das políticas nacionais 

de saúde. Entende-se que a qualidade dos serviços prestados na área da saúde possui 

relação direta com a formação, o desempenho e a gestão dos recursos humanos. Nesse 

sentido, as análises sobre o perfil de profissionais de saúde assumem papel de destaque, 

pois geram subsídios que apontam aos órgãos de saúde, às instituições de ensino e aos 

órgãos de classe a necessidade de planejamento de ações assistenciais e educativas. 

(BADARÓ, 2011). 

No estudo de Badaró e Guilhem (2011) a análise do perfil de profissionais da saúde 

através de estudo transversal descritivo foi realizada com aplicação de questionários 

semiestruturados aos profissionais de fisioterapia que atuam na cidade de Santa 

Maria/RS. As perguntas tinham o objetivo de conhecer o perfil sócio-demográfico e 

profissional dos fisioterapeutas e a origem de suas concepções sobre ética. Os resultados 

do inquérito revelaram a faixa etária, o gênero, o vínculo empregatício, os níveis e áreas 

de capacitação e a clientela predominante desses profissionais. 

Outro exemplo de trabalho que se propôs a fazer este tipo de investigação foi Cotta 

e cols. (2006) com as equipes de saúde da família em Teixeiras/MG. O objetivo do 

trabalho foi delinear o perfil dos profissionais e a organização do trabalho diário do 

Programa Saúde da Família através de um estudo quali-quantitativo, por meio de 

entrevistas individuais e presenciais com aplicação de questionário semiestruturado. 

Alguns dos resultados apresentados relacionavam-se à escolaridade, treinamento, 

remuneração e dificuldades enfrentadas. 

Estudo de França Filho e cols. (2008) avaliou os indicadores de estrutura e 

processo em farmácias comunitárias de Santa Catarina e o perfil, atitudes e percepções 

dos farmacêuticos quanto à atenção farmacêutica e satisfação profissional. Para tanto foi 

realizado um estudo transversal exploratório cuja coleta de dados foi feita através de 

questionário estruturado e autoaplicável. O resultado obtido relacionou-se à presença do 

profissional, idade, sexo, estrutura para atendimento dos pacientes, fontes de pesquisa de 

medicamentos e atividades desempenhadas pelos farmacêuticos. 



 

  

Nesse sentido as características pessoais, humanas e interdisciplinares de 

formação dos profissionais que atuam na área da saúde devem ser analisadas de modo a 

ampliar os conhecimentos acerca da saúde da comunidade. A fim de embasar essa 

discussão é necessário, o conhecimento do perfil de recursos humanos dos serviços e a 

partir desse levantamento elaborar e adotar medidas, quando necessárias, que permitam 

melhorar o desempenho das atividades de modo a proporcionar uma atenção mais 

adequada e condizente com as necessidades da população (COTTA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Descrever o perfil de farmacêuticos que realizam atividades de assistência 

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

Norte do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Descrever a rede de hospitais credenciada ao SUS na Região Norte do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 Revelar o número de farmacêuticos que trabalham nesses hospitais; 

 Desenvolver um instrumento para a coleta de dados; 

 Descrever o perfil dos farmacêuticos hospitalares do SUS na Região Norte do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. MÉTODO 

 

3.1. Desenho 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória visando a avaliar o perfil de 

farmacêuticos que realizam atividades de assistência farmacêutica em unidades 

hospitalares vinculadas ao SUS. 

Pode ser considerada descritiva quanto aos fins, pois expõe as características de 

determinada população (os farmacêuticos hospitalares da Região Norte do Estado) 

estabelecendo correlações entre as variáveis. Neste tipo de pesquisa o compromisso 

baseia-se na descrição do fenômeno e não em explicá-lo (TOBAR, 2003). 

Também pode ser considerada exploratória quanto aos fins, por ser realizada numa 

área em que o conhecimento e a sistematização são escassos, não sendo possível partir 

de hipóteses e estas, se surgirem, apenas serão vislumbradas ao final da pesquisa 

(TOBAR, 2003).  

Quanto aos meios é uma pesquisa de campo, pois foi realizada no ambiente em 

que ocorre o fenômeno (farmácia hospitalar) e que dispõe de elementos que podem 

auxiliar na elucidação dos problemas, e também por ser centrada em entrevistas (TOBAR, 

2003).  

 

3.2. Cenário 

 

3.2.1. Caracterização da região Norte do Estado do Rio de Janeiro 

 

 O Estado do Rio de Janeiro está situado na Região sudeste do Brasil e possui 

uma população de 15.989.929 habitantes com densidade demográfica de 365,23 

habitantes por km². É composto por 92 municípios divididos em oito regiões geográficas 

de acordo com o Centro de Informação e Dados do Rio de Janeiro, órgão da Secretaria 

de Estado de Planejamento (PDR-RJ, 2013). 



 

  

No âmbito da Secretaria de Estado de Saúde utiliza-se praticamente a mesma 

divisão geográfica, exceto pela divisão da região Metropolitana em duas devido ao grande 

contingente populacional, capacidade instalada e acesso aos serviços de saúde. As nove 

Regiões de saúde que compõem o Estado são: Norte, Noroeste, Serrana, Baixada 

Litorânea, Metropolitana I, Metropolitana II, Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba e Centro-

Sul (Figura 1). 

 

Figura 1: Regiões de saúde do Estado do Rio de Janeiro 

 
 A macrorregião definida para esse estudo, denominada Região Norte, 

compreendeu as Regiões de saúde Norte, Noroeste, Serrana e Baixada Litorânea, 

abrangendo cinquenta municípios, com uma população de 2.910.762 habitantes, em uma 

área territorial de 27.478,91 Km² (Tabela 1) (IBGE, 2010). 

A Região de saúde Norte é composta por nove municípios e historicamente teve 

como atividade principal a agroindústria açucareira, porém nas últimas décadas 

ocorreram mudanças significativas na economia regional devido à descoberta de reservas 

naturais de petróleo e gás natural na bacia de Campos. As receitas de alguns municípios 

como Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, São João da Barra e Carapebus 

apresentaram um aumento importante devido aos royalties dessa produção, tornando 

esta região como umas das principais do Estado. Dois municípios se destacam: Campos 

dos Goytacazes e Macaé. O primeiro reúne grande parte dos estabelecimentos industriais 

(produtos alimentares, química, transformação de produtos de minerais não metálicos e 

mecânica) e o segundo apresenta-se como um pólo regional, devido às atividades ligadas 

à extração do petróleo e do gás natural (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2013). 



 

  

A região de saúde Noroeste possui treze municípios e caracteriza-se 

historicamente pela cultura do café. No entanto, com a decadência na produção desse 

insumo, passaram a ter maior destaque as atividades da agropecuária. Essa região não 

apresentou grande crescimento econômico e ainda hoje é possível observar-se a 

estrutura de latifúndio-minifúndio. A má utilização das terras na pecuária extensiva 

promoveu um êxodo rural que aliado à fraca expansão das atividades industriais e 

terciárias, afetam de forma significativa a geração de emprego e renda. Os pólos 

regionais são Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana. O primeiro é um 

importante núcleo de especialização no setor de extração mineral. Já Bom Jesus do 

Itabapoana é atravessado pela RJ-186, por onde circula o tráfego de caminhões e outros 

veículos, com isso é possível observar o aumento nos serviços de apoio logístico ao 

transporte (mecânica, peças, postos de abastecimento etc.), além de crescimento das 

atividades rurais (criação de ovinos e caprinos; pecuária leiteira e cultivo de café) 

(FUNDAÇÃO CEPERJ, 2013). 

A Região Serrana é composta por quatorze municípios e nessa Região encontram-

se duas realidades distintas: a dualidade entre as atividades turísticas e industriais que 

envolvem os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Nos dois primeiros 

destaca-se a produção de hortifrutigranjeiros e o terceiro possui fraca performance 

econômica, relacionada à substituição da atividade cafeeira pela pecuária extensiva, 

apresentando baixos índices de produtividade. Em Nova Friburgo encontra-se o centro do 

Arranjo Produtivo Local de moda íntima e suas atividades no ramo industrial, de comércio 

e de prestação de serviços, exercem influência sobre quase todos os municípios da 

região. Petrópolis também exerce uma função importante na região devido ao setor 

industrial na área de mecânica, têxtil, vestuário, também provendo com o seu comércio e 

serviços às necessidades da população dos municípios próximos (FUNDAÇÃO CEPERJ, 

2013).  

A Região da Baixada Litorânea é formada por treze municípios e até 1960 as 

atividades econômicas importantes da região estavam pautadas na exploração do sal, 

produção de laranja, pesca e criação de gado. Nas últimas décadas, as atividades ligadas 

ao turismo e ao lazer passaram a ser muito importantes resultando em especulação 

imobiliária e gerando problemas relacionados à explosão populacional. Nesta região 

destaca-se Cabo Frio que é o principal centro regional, pois possui variadas atividades 

comerciais e de serviços, assim como atividades no setor de turismo (FUNDAÇÃO 

CEPERJ, 2013).  



 

  

Tabela 1: Caracterização dos municípios que compõem a Região Norte do Estado do RJ 

(continua) 

 

Tabela 1: Caracterização dos municípios que compõem a Região Norte do Estado do RJ 

Região de saúde Municípios 
População 

2010 
Área 
(km²) 

Densidade 
demográfica 

(hab./km²) 
PIB  

Norte 

Campos dos Goytacazes 463.731 4.026,70 115,2 37.205.791 

Carapebus 13.359 308,13 43,4 796.484 

Cardoso Moreira 12.600 524,63 24 131.728 

Conceição de Macabu 21.211 347,27 61,1 213.880 

Macaé 206.728 1.216,85 169,9 12.558.285 

Quissamã 20.242 712,87 28,4 4.019.544 

São Fidélis 37.543 1.031,56 36,4 451.199 

São Francisco de 
Itabapoana 

41.354 1.122,44 36,8 748.548 

São João da Barra 32.747 455,04 72 5.961.440 

Noroeste 

Aperibé 10.213 94,64 107,9 101.871 

Bom Jesus do Itabapoana 35.411 598,83 59,1 446.730 

Cambuci 14.827 561,7 26,4 194.164 

Italva 14.063 293,82 47,9 158.182 

Itaocara 22.899 431,34 53,1 281.276 

Itaperuna 95.841 1.105,34 86,7 1.571.878 

Laje do Muriaé 7.487 249,97 30 90.457 

Miracema 26.843 304,51 88,2 291.202 

Natividade 15.082 386,74 39 170.003 

Porciúncula 17.760 302,03 58,8 214.297 

Santo Antônio de Pádua 40.589 603,36 67,3 584.727 

São José de Ubá 7.003 250,28 28 97.796 

Varre-Sai 9.475 190,06 49,9 119.147 

Serrana 

Bom Jardim 25.333 384,64 65,9 390.825 

Cantagalo 19.830 749,28 26,5 478.423 

Carmo 17.434 321,94 54,2 287.500 

Cordeiro 20.430 116,35 175,6 235.209 

Duas Barras 10.930 375,13 29,1 173.902 

Macuco 5.269 77,72 67,8 94.931 

Nova Friburgo 182.082 933,41 195,1 2.974.723 

Petrópolis 295.917 795,8 371,9 9.212.328 

Santa Maria Madalena 10.321 814,76 12,7 129.767 

São José do Vale do Rio 
Preto 

20.251 220,43 91,9 412.083 

São Sebastião do Alto 8.895 397,9 22,4 104.078 

Sumidouro 14.900 395,52 37,7 254.480 

Teresópolis 163.746 770,6 212,5 3.202.635 

Trajano de Moraes 10.289 589,81 17,4 111.134 



 

  

 (continuação) 

Região de saúde Municípios 
População 

2010 
Área 
(km²) 

Densidade 
demográfica 

(hab./km²) 
PIB  

Baixada Litorânea 

Araruama 112.008 638,02 175,6 1.387.959 

Armação dos Búzios 27.560 70,28 392,2 1.794.606 

Arraial do Cabo 27.715 160,29 172,9 445.485 

Cabo Frio 186.227 410,42 453,8 9.365.114 

Cachoeiras de Macacu 54.273 953,8 56,9 860.505 

Casimiro de Abreu 35.347 460,77 76,7 2.697.266 

Iguaba Grande 22.851 51,95 439,9 268.140 

Maricá 127.461 362,57 351,6 2.680.607 

Rio Bonito 55.551 456,46 121,7 865.587 

Rio das Ostras 105.676 229,04 461,4 9.223.728 

São Pedro da Aldeia 87.875 332,79 264,1 1.042.231 

Saquarema 74.234 353,57 210 1.025.461 

Silva Jardim 21.349 937,55 22,8 211.693 

 

 

3.3. Composição da amostra 

 

Para composição da amostra foi realizado um levantamento dos dados hospitalares 

a partir do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), banco de dados 

ligado ao Ministério da Saúde (Figura 2). 

 
 

Figura 2: Página de pesquisa do CNES 



 

  

A fim de considerar apenas os hospitais foram adotadas as definições da Portaria 

Técnica PT/SAS/MS Nº 569 (Tabela 2), que classifica os estabelecimentos de saúde de 

acordo com o nível de complexidade. Os estabelecimentos com nível de complexidade 

entre 5 e 8 são hospitalares, ao passo que os estabelecimentos classificados com nível 

de complexidade de 1 a 4 constituem clínicas, postos de saúde, entre outros e não foram 

considerados no presente estudo (BRASIL, 2002b). 

 

Tabela 2: Classificação quanto aos níveis de complexidade. 

 

NÍVEL DE 

COMPLEXIDADE 
DESCRIÇÃO 

01-PAB-PABA 

Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza somente Procedimentos 

de Atenção Básica–PAB e ou Procedimentos de Atenção Básica Ampliada 

definida pela NOAS. 

 

02-Media-M1 

Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média 

Complexidade definidos pela NOAS como de 1º nível de referência – M1. 

 

03-Media-M2 e M3 

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. 

 

04-Alta AMB 
Estabelecimento de Saúde ambulatorial capacitado a realizar procedimentos 

de Alta Complexidade definidos pelo Ministério da Saúde. 

05-Baixa-M1 e M2 

 

Estabelecimento de Saúde que realiza além dos procedimentos previstos nos 

de níveis de hierarquia 01 e 02 efetuam primeiro atendimento hospitalar, em 

pediatria e clínica médica, partos e outros procedimentos hospitalares de 

menor complexidade em clínica médica, cirúrgica, pediatria e 

ginecologia/obstetrícia. 

06-Media-M2 e M3 

 

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. 

07-Media-M3 

 

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. 

08-Alta HOSP/AMB 

 

Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos de alta complexidade 

no âmbito hospitalar e ou ambulatorial. 

 

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

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=33&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=33&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=33&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=33&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=33&VMun=


 

  

Para mapear a rede de atendimento hospitalar da Região Norte buscou-se 

identificar os estabelecimentos de saúde com disponibilidade de leitos para internação 

que possuíam convênio com o SUS, de todas as esferas administrativas (municipal, 

estadual ou federal), independente da natureza da organização (pública ou privada). As 

informações foram coletadas em agosto de 2013 e com última atualização neste mesmo 

mês. 

No site do CNES (disponível em http://cnes.datasus.gov.br), na aba “Relatórios” e 

posteriormente em “Atendimentos Prestados” foram preenchidos os campos com os 

elementos de interesse:  

1) Atendimento prestado: internação; 

2) Convênio: SUS; 

3) Esfera administrativa: todos; 

4) Natureza da organização: todos;  

5) Estado: RJ; 

6) Municípios: Para o acesso somente aos da Região Norte, foi necessário 

selecionar cada município individualmente, um a um foram verificados “todos da Região 

Norte” definida para esse estudo. 

Os dados obtidos nesta busca forneceram uma lista com todas as instituições que 

prestam serviços hospitalares no Norte do estado do Rio de Janeiro. Nesta eram 

selecionados os tipos do estabelecimento, geral e especializado.  

Após selecionar um dos tipos de hospitais acima mencionados gerava-se uma 

relação nominal dos estabelecimentos. Acessando o link de cada hospital individualmente 

foi possível obter a ficha de cadastro deste em que eram levantadas as seguintes 

informações: nome do hospital, número no CNES, CNPJ, município, tipo do 

estabelecimento (geral ou especializado), regime de propriedade (administração direta 

pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, 

administração indireta - fundação pública, empresa privada ou entidade beneficente sem 

fins lucrativos), esfera administrativa (municipal, estadual, federal ou privada) e data da 

atualização. Também foram obtidos o número de leitos totais e o número de leitos 

disponíveis para o SUS.  

http://cnes.datasus.gov.br/


 

  

Ao clicar em "profissionais", na ficha de cadastro do estabelecimento, foi possível 

verificar quais os profissionais farmacêuticos que atuavam naquele hospital, seus vínculos 

empregatícios e carga horária de trabalho.  

Para o nível de complexidade das unidades hospitalares, acessou-se a página do 

CNES, na aba "Relatórios" e posteriormente em "Nível de hierarquia". Dessa forma, 

obtém-se uma tabela com os níveis de hierarquia (de 01 a 08). Clicando em cada nível, é 

possível acessar as instituições hospitalares que apresentam os níveis de hierarquia de 

interesse (05, 06, 07 ou 08). 

Dessa forma foram identificados 80 hospitais, 50 privados e 30 públicos, e um total 

de 218 farmacêuticos para a Região Norte (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição dos hospitais segundo as regiões de saúde que compõem a Região Norte 

do Estado do Rio de Janeiro 

Regiões de saúde N % 

Baixada Litorânea 21 26,2 

Noroeste 19 23,8 

Norte 16 20,0 

Serrana 24  30,0 

Total 80 100,0 

 

3.4. Cálculo da amostra  

 

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%. Por fim, o tamanho da amostra final foi definido em 82 

farmacêuticos.  

Para reduzir o efeito de conglomeração da amostra, estratificou-se a amostra por 

porte do hospital. Para a classificação dos hospitais quanto ao porte do estabelecimento 

considerou-se a classificação proposta por (VIANA, 2008): Hospital de pequeno porte - 

capacidade de até 50 leitos; Hospital de médio porte - capacidade de 51 a 150 leitos; 



 

  

Hospital de grande porte - capacidade de 151 a 500 leitos; Hospital de capacidade extra - 

acima de 500 leitos. 

Assim, o tamanho da amostra foi distribuído proporcionalmente de acordo com o 

tamanho dos estratos (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Distribuição do total de farmacêuticos e tamanho da amostra, segundo os porte dos 

hospitais da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro 

 

Porte do 
Hospital 

Número de 
hospitais 

Total de 
Farmacêuticos 

Tamanho da 
Amostra  

Grande 12 47 18 

Médio 44 135 50 

Pequeno 24 36 14 

Total 80 218 82 

 

 

A seleção dos farmacêuticos seguiu os princípios da amostragem por 

conglomerado. Entende-se por conglomerado um agrupamento de elementos da 

população. Inicialmente são selecionados alguns conglomerados e se observam todos os 

elementos dos conglomerados selecionados no primeiro estágio (amostragem de 

conglomerados em um estágio). A amostragem de conglomerado não exige uma lista de 

todos os elementos da população. É satisfatória no primeiro estágio uma lista de 

conglomerados, lembrando que as seleções devem ser aleatórias (BARBETTA, 2006). 

Foram definidos como conglomerado os hospitais e a seleção de quais hospitais 

integrariam a amostra 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). 

As estimativas de uma amostra de conglomerados tendem a gerar resultados mais 

distantes dos parâmetros populacionais, quando comparada com uma amostra aleatória 

simples de mesmo tamanho. No entanto, seu custo financeiro tende a ser bem menor 

(BARBETTA, 2006). 

Dessa forma foram selecionados para contato 27 hospitais (85 farmacêuticos) 

assim distribuídos: 5 hospitais de grande porte (totalizando 20 farmacêuticos), 12 



 

  

hospitais de médio porte (totalizando 50 farmacêuticos) e 10 hospitais de pequeno porte 

(totalizando 15 farmacêuticos). 

 

3.5. Coleta de dados 

 

3.5.1. Composição do instrumento de coleta 

 

Para a coleta de dados foi desenvolvido um questionário composto por questões 

fechadas e uma aberta que foram elaboradas a partir do levantamento de outros trabalhos 

científicos que se dedicaram a traçar o perfil de profissionais de saúde (Anexo 4).  

Para tanto, foram pesquisados os artigos publicados nas bases de dados Bireme e 

Pubmed/Medline usando como palavras chaves “perfil profissional”, “prática profissional” e 

“recursos humanos”, combinados e isoladamente, nos idiomas português, inglês e 

espanhol.  

Foram identificados 12 artigos que se dedicaram a avaliar o perfil de profissionais 

(Tabela 5). Com base nesses dados foi elaborada uma tabela que relacionava as 

variáveis dispostas na literatura com a vivência profissional dos pesquisadores do projeto, 

de modo a verificar a importância de cada uma das variáveis na construção do 

questionário (Tabela 6). 

Também foram realizadas reuniões para debater as questões que deveriam estar 

presentes no instrumento e os pontos importantes dessas discussões foram incorporados 

ao questionário. Após esta etapa foi obtido um questionário preliminar contendo perguntas 

referentes à caracterização pessoal, perfil profissional e ambiente de trabalho. 

 

3.5.2. Pré-teste do instrumento de coleta 

 

O questionário preliminar foi testado por 8 farmacêuticos de instituições 

hospitalares da cidade do Rio de Janeiro. Os hospitais selecionados correspondiam 

àqueles em que os envolvidos com o trabalho desenvolviam suas atividades, a saber:  



 

  

 Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF); 

 Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA); 

 Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ); 

 Instituto Nacional de Câncer - Hospital do Câncer III (INCA - HCIII). 

Foram entrevistados dois farmacêuticos de cada instituição: o mais antigo e o mais 

novo na unidade, a fim de identificar possíveis falhas ou dificuldades no entendimento do 

mesmo. 

Com a aplicação dos questionários alguns pontos puderam ser observados sendo 

estes: tempo de resposta do entrevistado e dúvidas que este teve na hora de responder 

as perguntas. Também foi possível verificar se estas eram de fácil compreensão, se o 

ordenamento das questões fazia sentido e até mesmo se linguagem utilizada alcançava a 

todos, o que possibilitou as mudanças necessárias. 

Após as mudanças sugeridas no pré-teste obteve-se um instrumento de fácil 

compreensão e aplicabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabela 5: Estudos que investigaram o perfil profissional em diferentes áreas. 

  
Referência Perfil Profissional Região Desenho Variáveis 

ANTUNES, 2003. Profissionais de 
educação física 

São Paulo Estudo descritivo e 
exploratório; Questionário 
com perguntas abertas do 
tipo dissertativas e 
fechadas do tipo múltipla 
escolha 
 

Experiência profissional; Faixa etária; Tempo de atuação 
na área; Nível de escolaridade; Capacitação profissional; 
Disciplinas cursadas; Atualização profissional; Leitura de 
periódicos e livros; Estágios; Participação em eventos; 
Auto avaliação por capacitação; Satisfação salarial 

BADARO, 2011. Fisioterapeutas Santa Maria/ 
RS 

Estudo transversal e 
descritivo com abordagem 
quantitativa; Questionário 
semiestruturado 
 

Características sociodemográficas; Características de 
atuação profissional. 

 
COTTA et al, 2006. 

 
Equipes de saúde da 

família 

 
Teixeiras/ MG 

 
Pesquisa quali-
quantitativa; Entrevista 
individual e presencial; 
Questionário 
semiestruturado 
 

 
Forma de contratação; Jornada de trabalho; Escolaridade; 
Formação profissional; Treinamento; Remuneração; 
Dificuldades enfrentadas; Relacionamento profissional; 
Relacionamento com a comunidade. 

 
FRANÇA FILHO et 

al, 2008. 

 
Farmacêuticos 

 
Santa Catarina 

 
Estudo transversal 
exploratório; Questionário 
estruturado autoaplicável 
contendo 42 perguntas 
fechadas 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 (inglês e espanhol); 
Conhecimento de informática; Tipo de farmácia; 
Existência de área destinada à venda de artigos de 
conveniência; Farmácia da rede ou independente. 
 

LACERDA, 2011. Pediatras intensivistas Rio de Janeiro/ 
RJ 

Estudo observacional 
descritivo; Questionário 
semiestruturado 

Gênero; Faixa etária; Renda mensal; Número de postos 
de trabalho; Tempo de atuação na área; Local de 
trabalho; Satisfação profissional; Formação e titulação; 
Participação em eventos científicos; Uso da internet. 
 

 
 
 



 

  

Tabela 5: Estudos que investigaram o perfil profissional em diferentes áreas (continuação). 

  
Referência Perfil Profissional Região Desenho Variáveis 

LINCH, 2010. Enfermeiros de unidades 
de hemodinâmica 

Rio Grande do 
Sul/ RS 

Estudo transversal do tipo 
survey com abordagem 
quantitativa; 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; Turno de trabalho; Percepção e satisfação 
do enfermeiro quanto ao trabalho e profissão. 

MARTINS et al, 
2006 . 

Enfermeiros São Paulo/SP Estudo descritivo 
exploratório documental 
retrospectivo; Conjunto de 
documentos de 
cadastramento dos 
enfermeiros junto ao 
Serviço de Educação 
Continuada 

Gênero; Tempo de graduação; Experiência profissional; 
Pós-graduação; Participação em eventos científicos; 
Vínculo empregatício; Número de empregos; Satisfação 
profissional. 

NOZAWA et al, 
2008 . 

Fisioterapeutas Brasil Pesquisa de campo 
prospectiva transversal 
com abordagem 
predominantemente 
quantitativa; Questionário 
com 20 questões 
fechadas e TCLE 
 

Tipos de hospital; Número de leitos por CTI; 
Especialidades; Funções exercidas; Número de 
fisioterapeutas; Horário de trabalho; Jornada de trabalho. 

RODRIGUES, 2007. Egressos do curso de 
nutrição 

Belo Horizonte/ 
MG 

Pesquisa 
qualiquantitativa; 
Questionários 
estruturados enviados 
pelo correio e on-line; 
Entrevistas 
semiestruturadas  

Área(s) de atuação; Atividades exercidas; Vínculo(s) 
empregatício(s); Jornada diária de trabalho; Faixa salarial 
Titulação; Existência/ausência de um segundo vínculo; 
Área que gostaria de atuar. 
 
 

 
 
 
 
 

Tabela 5: Estudos que investigaram o perfil profissional em diferentes áreas (continuação). 



 

  

  
Referência Perfil Profissional Região Desenho Variáveis 

 
PAULA E SILVA, 

2001. 

 
Químicos 

 
- 

 
Entrevistas 
semiestruturadas em 
forma de questionários 

 
Graduação; Grade curricular; Cargo que ocupa na 
empresa; Caráter da atividade; Grau de liberdade de ação 
Utilização dos conhecimentos adquiridos no curso de 
graduação; Tipo de treinamento recebido na empresa; 
Forma e conteúdo deste; Contribuição deste para o 
desempenho profissional; Visão do próprio trabalho; 
Relacionamento com os colegas de trabalho; 
Relacionamento com outros níveis hierárquicos; Relação 
entre as estruturas da empresa; Satisfação no trabalho e 
o exercício profissional; Lugar do trabalho na vida do 
profissional 
 

PASTOR et al, 
2011. 

Oftalmologistas Espanha Questionário composto 
por perguntas fechadas  

Tipo de hospital onde trabalha; Abrangência de pessoas 
atendidas; Número de profissionais totais; Número de 
profissionais com a mesma especialidade; Tempo de 
graduação; Possui especialização; Como se especializou 
(residência, curso especifico, associação médica 
oftalmológica); Tipo de atividade profissional; Perguntas 
específicas da área oftalmológica 

ZOBOLI, 2004. Médicos e enfermeiros do 
PSF 

São Paulo/SP Estudo empírico 
qualitativo de ética 
descritiva (cunho não 
normativo); Entrevistas 
semiestruturadas 
presenciais 

Problemas éticos vivenciados diariamente. 

 
 

 

 

 

 



 

  

Tabela 6: Variáveis definidas como importantes com base na literatura e vivência e Questionário Preliminar 

Variável Por quê? Vivência Literatura Perguntas 

Número de Leitos 
Quantidade de atendimentos prestados por dia (nº 

mínimo de farmacêuticos segundo a SBRAFH) 
x x Qual o número de leitos do hospital? 

Número de 
Farmacêuticos 

Sobrecarga de trabalho (relação com a satisfação) x x Quantos farmacêuticos na equipe? 

Carga Horária 
Sobrecarga de trabalho relacionando as atividades 

exercidas (motivação e satisfação) 
x x 

Qual a carga horária destes? 
Qual a sua carga horária semanal? 

Capacitação 
Conhecimento necessário para o desempenho da 

função (remuneração) 
x x Possui alguma pós-graduação? Se sim qual? 

Faixa Etária 
Perfil do profissional (presente na maioria dos artigos 

que relacionam os recursos humanos) 
x x Qual a sua faixa etária? 

Tempo de 
Graduação 

Mudanças no currículo (reorienta o perfil profissional) x x Quantos anos de formado? 

Tempo de serviço 
na área 

Satisfação e motivação (além de oportunidade) x 
 

Quanto tempo atuando na área hospitalar? 

 

Tabela 6: Variáveis definidas como importantes com base na literatura e vivência e Questionário Preliminar (continuação) 



 

  

Variável Por quê? Vivência Literatura Perguntas 

Motivo de 
Permanecer na Área 
Hospitalar 

Satisfação e motivação x 
 

Mudaria de área se houvesse oportunidade? 

Remuneração 
Presente em quase todos os artigos relacionados 

(satisfação e capacitação) 
x x Qual a faixa salarial? 

Remuneração Motivação e satisfação x 
 

Há melhor remuneração se houver maior 
titulação? 

Renda média Motivação e satisfação x 
 

Qual sua renda mensal? 

Tempo de 
deslocamento 

Motivação e satisfação x 
 

Qual o tempo médio de deslocamento para o 
trabalho? 

Número de Postos 
de Trabalho 

Motivação e satisfação x 
 

Quantos vínculos empregatícios possui? 

Tipo de Hospital Perfil assistencial 
 

x Quais os tipos de hospitais que você trabalha? 

 

 

Tabela 6: Variáveis definidas como importantes com base na literatura e vivência e Questionário Preliminar (continuação) 



 

  

Variável Por quê? Vivência Literatura Perguntas 

Experiência 
Anterior 

Conhecimento prévio sobre a área x 
 

Você teve alguma experiência prévia antes de 
atuar no hospital? 

Vínculo 
Empregatício 

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 Presente em todos os estudos (traçar um perfil) 
 

x Qual o seu sexo? 

Público Atendido Tipo de trabalho x 
 

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

Tipos de Atividades 
Carga de trabalho desempenhada, 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 e outros) 

x 
 

Existem farmacêuticos responsáveis por cada 
uma dessas atividades? 

 
 

 

 



 

  

3.5.3. Aplicação do instrumento 

 

A versão final do questionário foi disponibilizada na internet, através do site 

www.atuar.uff.br. Optou-se pela aplicação virtual, tendo em vista as vantagens dessa 

forma de aplicação: menor tempo requerido para realização da coleta; menor custo com 

material utilizado e deslocamento dos pesquisadores; não necessidade de um digitador 

para transcrever todas as respostas; maior comodidade para o respondente. 

Foram feitas ligações telefônicas entre os meses de novembro e dezembro de 

2013, para cada hospital selecionado com base nos dados do CNES, de modo a contatar 

a farmácia hospitalar dos estabelecimentos e conversar com todos os farmacêuticos da 

unidade, explicar os objetivos do projeto e convidá-lo a participar. 

Diante da resposta afirmativa do farmacêutico em participar do projeto, solicitava-

se seu e-mail para envio do link para a página do questionário e senha de acesso pessoal 

e intransferível.  

As ligações foram realizadas do laboratório de informática da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal Fluminense. 

 

3.6. Análise dos dados 

 

As respostas ao questionário foram analisadas de forma descritiva e os resultados 

apresentados de forma agrupada. 

 

3.7. Questões éticas 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as exigências da Resolução Nº 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos. Para tanto foi elaborado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) online que explicitava o consentimento do 

participante (Anexo 2) (BRASIL, 2012).  

http://www.atuar.uff.br/


 

  

Esta pesquisa, atendendo às exigências éticas e científicas fundamentais 

presentes na Resolução, não trouxe riscos, danos associados ou decorrentes da pesquisa 

aos profissionais que fizeram parte do estudo. Suas informações foram mantidas em sigilo 

absoluto bem como a identificação destes, garantido o respeito, a dignidade e autonomia 

dos envolvidos (BRASIL, 2012). 

O projeto de pesquisa 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 099887812.8.0000.5243 e aprovado 

conforme exigências da Resolução CNS 466 de 12/dezembro de 2013 (ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Rede hospitalar conveniada ao SUS  

 

Os dados obtidos no site do CNES demonstraram a existência de 86 hospitais que 

prestam serviços ao SUS na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro. Desses, 7% (n = 

6) encontravam-se desativados e foram excluídos da pesquisa. Os 80 hospitais que 

restaram estavam ativos e disponibilizavam 6.341 leitos de internação ao SUS (82,2% de 

seus leitos totais) (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Rede hospitalar de atendimento ao SUS na região Norte 

  Baixada 
Litorânea 

Noroeste Norte Serrana Total 

Nº de Hospitais com leitos 
destinados ao SUS 

 
21 19 16 24 

 
80 

 

Nº de Leitos (Total) 1.335 1.432 2.155 2.791 
 

7.713 
 

Nº de leitos (SUS) 1.183 1.125 1.815 2.218 
 

6.341 
 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 2013.  

 

Os estabelecimentos também foram classificados quanto às seguintes variáveis: 

regime jurídico (público ou privado), porte (pequeno, médio ou grande), tipo de serviço 

(geral ou especializado) e nível de complexidade (5, 6, 7 ou 8) (CAVALLINI; BISSON, 

2002). 

 

 

 

 

 



 

  

A análise da variável regime jurídico demonstrou que os hospitais dessa região são 

predominantemente privados 62,5% (n= 50) (Figura 3). 

 

Figura 3: Distribuição dos hospitais quanto ao regime jurídico 

 

Dentre os 30 hospitais públicos identificados, destaca-se a esfera municipal com 

97,3% (n = 2.203) dos leitos disponibilizados ao SUS (Figura 4).  

 

Figura 4: Distribuição dos leitos SUS por esfera administrativa 

 

Estes dados condizem com os dados apresentados pelo DATASUS, pois em esfera 

nacional os hospitais privados conveniados ao SUS apresentam-se em maior número (N 

= 2.759 hospitais, 55%) se comparados aos hospitais públicos (n = 2.261 hospitais, 45%). 
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Também se observa predominância de hospitais municipais (n = 1.619 hospitais, 32,3% 

do total) (DATASUS, 2014).  

A distribuição dos hospitais quanto ao porte do estabelecimento revelou que em 

sua maioria são estabelecimentos de médio porte 55% (n = 44) (Figura 5), diferentemente 

da realidade brasileira, visto 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, 2007). 

 

Figura 5: Distribuição dos hospitais quanto ao porte 

 

Em relação ao tipo de serviço prestado a maior parte dos estabelecimentos era de 

hospitais gerais 85% (n = 68) (Figura 6). Essa prevalência reflete uma tendência estadual 

em que a maior parte dos hospitais apresenta perfil assistencial geral (PORTELA et al, 

2004).  

 

        Figura 6: Distribuição dos hospitais quanto ao tipo de serviço 
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Quanto ao nível de complexidade, o nível 8 apresentou-se como predominante na 

região 57,5% (n = 46), caracterizando estabelecimentos de saúde que realizam 

procedimentos de alta complexidade no âmbito hospitalar. Não foram identificados 

estabelecimentos com nível de complexidade 5 (Figura 7). 

 

Figura 7: Distribuição dos hospitais quanto ao nível de complexidade 

 

Estabelecendo-se a relação entre o número de leitos oferecidos ao SUS para cada 

1.000 habitantes foi possível verificar que a região Norte exibe uma relação de 2,18 leitos 

SUS/1.000 habitantes. À primeira vista esse valor pode parecer abaixo do preconizado 

pelo MS pois, segundo a portaria nº 2.809/12, o ideal seria de 2,5 leitos a cada 1.000 

habitantes. No entanto, deve-se levar em consideração que estão sendo avaliados 

apenas os leitos destinados ao SUS, não entrando no cálculo os leitos de instituições 

privadas não conveniadas (DATASUS, 2014; BRASIL, 2012). 

Também é possível verificar a ausência na oferta de leitos SUS para internação em 

alguns municípios da Região, tais como Iguaba Grande, Italva, São José do Ubá, 

Carapebus, Cardoso Moreira e Macuco (Tabela 8). Esses dados demonstram a 

necessidade de recorrer à iniciativa privada ou deslocamento da população para outros 

municípios de modo a prover esse tipo de demanda em saúde, além de evidenciar a 

possível regionalização da rede de serviços de saúde, sendo esta um dos princípios do 

SUS (BRASIL, 1990). 
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Observa-se ainda que 49% (n = 24) dos municípios apresentaram relação leitos 

SUS/ 1.000 habitantes superior a media regional ou mesmo às recomendações do MS, 

como Bom Jesus de Itabapoana (8,75 leitos SUS/ 1.000 habitantes) e Laje do Muriaé 

(6,81 leitos SUS/ 1.000 habitantes) (Tabela 8). 

 

       Tabela 8: Relação de leitos disponíveis para o SUS a cada 1.000 habitantes 

Municípios 
População 
Residente 

Total 

Leitos 
Disponíveis 
para o SUS 

Relação de leitos disponíveis para 
o SUS/ 1.000 habitantes 

APERIBÉ 10.213 37 3,62 

ARARUAMA 112.008 163 1,46 

ARMAÇÃO DE BÚZIOS 27.560 46 1,67 

ARRAIAL DO CABO 27.715 76 2,74 

BOM JARDIM 25.333 60 2,37 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.411 310 8,75 

CABO FRIO 186.227 306 1,64 

CACHOEIRAS DE MACACU 54.273 103 1,90 

CAMBUCI 14.827 45 3,04 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.731 1.267 2,73 

CANTAGALO 19.830 66 3,33 

CARAPEBUS 13.359 0 0,00 

CARDOSO MOREIRA 12.600 0 0,00 

CARMO 17.434 34 1,95 

CASIMIRO DE ABREU 35.347 103 2,91 

CONCEIÇÃO DE MACABU 21.211 54 2,55 

CORDEIRO 20.430 56 2,74 

DUAS BARRAS 10.930 16 1,46 

IGUABA GRANDE 22.851 0 0,00 

ITALVA 14.063 0 0,00 

ITAOCARA 22.899 58 2,53 

ITAPERUNA 95.841 295 3,08 

LAJE DO MURIAÉ 7.487 51 6,81 

MACAÉ 206.728 235 1,14 

MACUCO 5.269 0 0,00 

MARICÁ 127.461 73 0,57 

MIRACEMA 26.843 43 1,60 

NATIVIDADE 15.082 45 2,98 

NOVA FRIBURGO 182.082 460 2,53 

PETRÓPOLIS 295.917 1.022 3,45 

PORCIÚNCULA 17.760 50 2,82 

QUISSAMÃ 20.242 74 3,66 

RIO BONITO 55.551 76 1,37 

RIO DAS OSTRAS 105.676 106 1,00 

(continua) 



 

  

       Tabela 8: Relação de leitos disponíveis para o SUS a cada 1.000 habitantes  

(continuação) 

Municípios 
População 
Residente 

Total 

Leitos 
Disponíveis 
para o SUS 

Relação de leitos disponíveis para 
o SUS/ 1.000 habitantes 

SANTA MARIA MADALENA 10.321 50 4,84 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.589 152 3,74 

SÃO FIDÉLIS 37.543 102 2,72 

SÃO FRANCISCO DE 
ITABAPOANA 

41.354 43 1,04 

SÃO JOÃO DA BARRA 32.747 40 1,22 

SÃO JOSÉ DO UBÁ 7.003 0 0,00 

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO 
PRETO 

20.251 54 2,67 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 87.875 33 0,38 

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.895 39 4,38 

SAQUAREMA 74.234 60 0,81 

SILVA JARDIM 21.349 38 1,78 

SUMIDOURO 14.900 28 1,88 

TERESÓPOLIS 163.746 302 1,84 

TRAJANO DE MORAIS 10.289 31 3,01 

VARRE-SAI 9.475 39 4,12 

REGIÃO NORTE 2.910.762 6.341 2,18 

 

Mesmo considerando que em alguns municípios dessa região não há leitos SUS 

disponíveis, é possível observar que a média de 2,18 leitos SUS/ 1.000 habitantes é maior 

que a da Região Metropolitana com média de 1,7 (DATASUS, 2012), o que se deve 

possivelmente à baixa densidade populacional de alguns municípios na Região Norte 

(menos de 20.000 habitantes).  

 

4.2. Assistência por profissional farmacêutico nos hospitais conveniados ao SUS  

 

Segundo os dados do CNES existem 228 farmacêuticos atuando na rede hospitalar 

credenciada ao SUS na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, se 

desconsiderarmos os profissionais referentes às 6 instituições que foram excluídas por 

estarem desativadas, esse número cai para 218 profissionais, cerca de 7,49 

farmacêuticos hospitalares em instituições que prestam serviços ao SUS para cada 

100.000 habitantes.  



 

  

Estes profissionais encontram-se distribuídos principalmente entre os hospitais 

municipais e privados com um quantitativo levemente maior no primeiro. O que já era 

esperado, visto que esses são os estabelecimentos mais frequentes na Região (Figura 8). 

 

Figura 8: Distribuição dos farmacêuticos quanto à esfera administrativa 

 
Ao relacionar o número de leitos disponibilizados ao SUS pelas unidades 

hospitalares e o número de profissionais nesses estabelecimentos é possível verificar: os 

hospitais privados apresentam um valor bem maior que a esfera municipal 4078 e 2203 

leitos, respectivamente. No entanto, na relação de profissionais os valores estão 

invertidos a esfera municipal possui 106 farmacêuticos e a privada 105, demonstrando 

que o serviço público oferta mais vagas para farmacêuticos que o setor privado.  

A análise dos dados referentes à relação entre o número de leitos disponíveis e o 

número de farmacêuticos hospitalares baseou-se nos padrões descritos pela Sociedade 

Brasileira de Farmácia Hospitalar no manual “Padrões Mínimos para a Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde”, em que se recomenda que, para o bom desempenho 

das atividades farmacêuticas, seria necessário pelo menos um farmacêutico para cada 50 

leitos. Este número é mínimo podendo variar e cuja tendência é aumentar, dependendo 

da complexidade das atividades desenvolvidas no hospital (SBRAFH, 2007). 

A relação entre o número de farmacêuticos a cada 50 leitos é importante, pois 

valores menores que um podem ser um indicativo de sobrecarga de trabalho, significando 

que há mais de 50 leitos para cada farmacêutico. Verificou-se que para os hospitais 

privados o valor encontrado foi de 0,96, o que era esperado, pois esses estabelecimentos 

apresentam maior número de leitos e, proporcionalmente, menos farmacêuticos que a 

esfera municipal. A esfera pública municipal, por sua vez, possui menos leitos e mais 
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farmacêuticos, com uma relação de 2,40 farmacêuticos para cada 50 leitos, número maior 

que o proposto pela SBRAFH (Tabela 9). 

 

 
Tabela 9: Número de farmacêuticos hospitalares para cada 50 leitos 

 

 Perfil do 
Hospital 

Número de 
Farmacêuticos 

Número de Leitos total 
Número de Farmacêuticos/ 

50 Leitos 

Estadual 7 60 5,83 

Municipal 106 2206 2,40 

Privado 105 5447 0,96 

Total 218 7713 1,41 

IDEAL 1 50 1 

 

 

É possível perceber que na esfera estadual e municipal essa relação se apresenta 

maior do que a prevista como ideal, para os padrões mínimos de complexidade na 

assistência segundo a SBRAFH. Esse é um resultado bom, pois são mais profissionais 

atuando nos hospitais. Porém cabe ressaltar, que no cadastro dos profissionais de saúde 

do CNES, não há diferenciação entre os farmacêuticos que atuam em farmácia hospitalar 

e aqueles que atuam em análises clínicas ou outras atividades hospitalares. Desse modo, 

se desconsiderarmos esses profissionais que não atuam diretamente na farmácia 

hospitalar, o número de farmacêuticos para cada 50 leitos tende a diminuir. 

Quando se avaliam as regiões de saúde que compõem a Região Norte do Estado, 

é possível verificar diferenças importantes (Tabela 10). Na Região Serrana a relação de 

número de leitos/ farmacêutico é superior às demais o que pode estar relacionado à 

presença de hospitais grandes e com poucos farmacêuticos, como por exemplo, um 

hospital dessa área que possui 456 leitos e apenas um farmacêutico cadastrado. Nessa 

mesma regional de saúde observam-se os menores números de farmacêuticos em 

relação ao contingente populacional. Vale destacar que, para as demais Regiões, o índice 

ficou dentro da faixa considerada ideal (até 50 leitos por farmacêutico). 

 

 



 

  

Tabela 10: Assistência por profissional farmacêutico na rede hospitalar da Região Norte do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
Baixada 

Litorânea 
Noroeste Norte Serrana Total 

Número de farmacêuticos 
hospitalares 

55 42 81 40 218 

Número de Instituições sem 
cadastro de farmacêutico 

6 1 0 1 8 

Número de farmacêuticos 
hospitalares/ 100.000 habitantes 

5,86 13,23 9,53 4,97 7,49 

Número de leitos/ farmacêutico 24,27 34,10 26,60 69,78 35,38 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 2013. 

 

Chamou a atenção o fato de 10% (n = 8) das instituições pesquisadas não 

apresentarem cadastro de nenhum farmacêutico (Tabela 10). Isso pode ser considerado 

crítico, uma vez que, conforme determina a Lei nº 5991/ 1973 em seu artigo 15, a 

farmácia para atendimento privativo de unidade hospitalar ou qualquer outra equivalente 

de assistência médica terá obrigatoriamente a assistência de técnico responsável inscrito 

no Conselho Regional de Farmácia e sua presença será obrigatória durante todo o horário 

de funcionamento do estabelecimento (BRASIL, 1973). 

 

4.3. Instrumento de coleta dos dados 

 

O questionário desenvolvido para caracterização do perfil dos farmacêuticos que 

atuam em instituições conveniadas ao SUS abordou diversos aspectos, dentre os quais 

destacam-se: 

 a) sócio- demográficos (idade, local de nascimento, tempo de deslocamento 

ao trabalho, rendimentos mensais);  

 b) relativos à formação profissional (tempo de formado, perfil da instituição 

em que se graduou, titulação, participação em cursos de capacitação, leitura de artigos 

científicos);  



 

  

 c) aspectos relacionados ao profissional em seu ambiente de trabalho 

(escala de trabalho semanal, carga horária, inserção em comissões hospitalares, posição 

hierárquica dentro da farmácia, relacionamento com outros farmacêuticos e outras 

categorias profissionais, satisfação com o ambiente de trabalho) e 

 d) relacionados ao hospital (sistema de distribuição de medicamentos e 

principais problemas enfrentados no hospital) (Anexo 4). 

 

4.4. Perfil dos farmacêuticos  

 

 Foram contatados 60 farmacêuticos (73,2% da amostra calculada - Tabela 11). 

Embora tenha sido tentado contato com todos os hospitais selecionados, não foi possível 

fazer contato com todos os farmacêuticos da amostra por motivos diversos, tais como: 

farmacêutico não se encontrava na farmácia mesmo após várias tentativas; profissionais 

de licença médica ou férias, alguns diziam não poder atender naquele momento e quando 

a ligação era retornada já não estavam mais no estabelecimento, etc. Esses dados 

sugerem que o tempo de coleta dos dados pode ter sido um fator limitante para a taxa de 

adesão. 

 

Tabela 11: Farmacêuticos contatados e que responderam ao questionário por porte do hospital 

Porte do 
hospital 

Nº de 
farmacêuticos 

necessários para 
compor a amostra 

Nº de 
farmacêuticos 

cadastrados no 
CNES 

Nº real de 
farmacêuticos  

Nº de 
farmacêuticos 

contatados 

Nº de 
farmacêuticos 

que 
responderam 
ao inquérito 

 N % N % N % N % N % 

Grande 18 22 20 23,5 9  12,9  9 100 1 11,1 

Médio  50 61 50 58,8  47  67,1  39 83 13 33,3 

Pequeno 14 17 15 17,6  14  20  12 86 4 33,3 

Total 82 100 85 100  70  100  60 86 18  30 

 

 



 

  

  Dos 60 profissionais contatados, somente 18 responderam ao inquérito, 

correspondendo a 30% dos farmacêuticos contatados. A taxa de resposta obtida 

encontra-se próxima à observada em outros estudos os quais se propuseram a traçar o 

perfil profissional em outros campos de atuação.  

Nozawa e cols. (2008) traçaram o perfil de fisioterapeutas brasileiros que atuam em 

unidades de terapia intensiva. Dos questionários enviados para 1192 hospitais obtiveram-

se respostas de 356 instituições (29,9%), correspondendo a 461 UTI’s (38,6%) dos 

questionários enviados. 

Já na pesquisa de Lacerda e cols. (2011) o perfil investigado foi de intensivistas 

pediátricos no Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Distribuiu-se 1310 

questionários nas UTI’s e 410 médicos preencheram os critérios de inclusão (31%). 

No estudo de Rodrigues e cols. (2007) foi verificado as condições de trabalho e 

perfil profissional dos nutricionistas egressos da Universidade Federal de Ouro Preto, 

Minas Gerais. Entre 1994 a 2001 foram distribuídos 356 questionários, retornando 90 

desses (25,3%).  

 Mello et. al (2012) obteve 83,6% de adesão ao avaliar o perfil de profissionais de 

Nutrição. 

 

4.4.1. Características sócio demográficas dos profissionais entrevistados 

 

Dos farmacêuticos que responderam ao questionário 72,2% são do sexo feminino. 

A média de idade encontrada foi de 40 anos, sendo as duas faixas etárias preponderantes 

as de 30 a 39 anos e 59 ou mais (Tabela 12).  

A maior parte dos profissionais nasceu no Estado do Rio de Janeiro (83,3%), 

embora tenham sido identificados profissionais oriundos de municípios de outros Estados: 

Natal-RN, Ubá-MG e Rondonópolis-MT. 

 

 

 



 

  

Tabela 12: Caracterização sócio demográfica dos farmacêuticos 

 
 

N % 

Sexo 

 

Feminino 13 72,2 

Masculino 5 27,8 

  
  

Idade 

 

De 20 a 29 anos 4 22,2 

De 30 a 39 anos 6 33,3 

De 40 a 49 anos 2 11,1 

De 50 ou mais 6 33,3 

Média em anos 
 

40 - 

Naturalidade  

 

Rio de Janeiro 15 83,3 

Minas Gerais 1 5,5 

Mato Grosso 1 5,5 

Rio Grande do Norte 1 5,5 

 

 

4.4.2. Características quanto à formação dos farmacêuticos  

 

Dos profissionais entrevistados 83,3% concluiu o curso de farmácia no Estado do 

Rio de Janeiro e desses 60% em universidades privadas. Esse quadro pode ter relação 

com o início do Programa Universidade para Todos (PROUNI) criado em 2004, pelo 

Ministério da Educação mediante a Lei nº 11096/ 2005, cuja finalidade é melhorar o 

acesso da população à universidade, por meio da concessão de bolsas de estudo a 

estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior. 

Considerando a variável tempo decorrido desde a graduação, obteve-se uma 

média de 15,7 anos de formado, com valor mínimo e máximo de, respectivamente, 2 e 36 

anos. Importante destacar que 50 % dos respondentes (n = 9) estão formados há mais de 

10 anos. Em 2002, foram publicadas as novas diretrizes curriculares para o curso de 

farmácia, assim metade desses farmacêuticos teve sua formação anterior à nova grade 

curricular, tendo a outra metade vivenciado o período de transição entre a grade antiga e 

a nova (CNE, 2002). 



 

  

Quando questionados sobre a execução de estágio em FH durante a graduação 

83,3% dos farmacêuticos responderam positivamente, o que evidencia uma vivência 

prévia na área aliada ao conhecimento teórico adquirido com a realização das disciplinas 

presentes na grade curricular. 

Também foi possível verificar que 66,7% desses profissionais possuem a 

especialização como maior titulação e 61,1% fez algum curso de atualização nos últimos 

dois anos (Tabela 13). O número de cursos realizados variou bastante, no entanto, todos 

acreditam que esses cursos contribuíram para sua vida profissional. Os dados referentes 

à leitura de artigos científicos e livros revelam que 62,5% leram pelo menos um. Esses 

dados demonstram que uma parcela importante dos entrevistados se mantém atualizada 

através de cursos e/ou por meio de leitura de artigos. 

 

Tabela 13: Realização de cursos e atualização profissional 

  
N % 

Titulação 

 

Graduação 6 33,3 

Especialização 
 

12 66,7 

Realização de cursos nos últimos 2 anos  

 

Sim 11 61,1 

Não 
 

7 38,9 

         Cursos realizados  

 

Um 3 27,3 

Dois 3 27,3 

Três 3 27,3 

Quatro ou mais 2 18,1 

 
         Contribuição dos cursos para a vivência profissional  

 

Sim 11 100 

Não 
 

0 0 

Leitura de artigos científicos e livros no último ano  

 

Um 6 33,3 

Dois 1 5,6 

Três 1 5,6 

Quatro ou mais 4 22,2 

Nenhum 6 33,3 



 

  

Essa atualização permanente é importante, sendo apontada como uma das sete 

qualidades que o farmacêutico deve apresentar para exercer atividades na FH (BRASIL, 

2008). 

 

4.4.3. Características relacionadas ao trabalho em farmácia hospitalar 

 

Os profissionais que participaram da pesquisa possuem em média 8 anos de 

experiência em FH, com valores variando de 1 a 37 anos. Ao serem questionados sobre 

por que escolheram essa área a maioria respondeu que não foi uma opção e sim uma 

oportunidade que surgiu ao longo de sua vida profissional (Tabela 14). Importante 

destacar que os dados não foram apresentados na forma de porcentagem porque o 

respondente tinha a liberdade de marcar mais de uma opção.  

A maioria dos respondentes tem mais de um emprego (n = 10, 55,6%), no entanto, 

somente em 2 casos (11,1%) o segundo emprego também é em FH. Em relação à 

remuneração recebida pelos serviços prestados apenas na instituição hospitalar da 

entrevista, 50% dos profissionais disseram recebem até 3 salários mínimos. Quando se 

considera a renda bruta total, o valor sobe para entre 5 a 7 salários mínimos na maioria 

dos casos (27,8%). Esses dados revelam a possível necessidade de complementação na 

renda e para tanto recorrem a outras áreas. 

É importante destacar que de acordo com a Lei Estadual nº 6408/ 2013 o piso 

salarial do farmacêutico é de aproximadamente 3 salários mínimos e, portanto, a maior 

parte dos profissionais ganha o piso salarial (BRASIL, 2013).  

Quanto à carga horária de trabalho 61,1% encontram-se na faixa de 20 a 39 horas 

semanais e 66,6% responderam que gastam até 30 minutos no trajeto de casa para o 

trabalho.  

Essas informações são importantes, uma vez que, apresentam relação direta com 

a motivação profissional. Os trabalhadores submetidos a uma sobrecarga de trabalho e 

grande perda de tempo nos deslocamentos tendem a estar mais estressados.  

 

 

 

 



 

  

Tabela 14: Características relacionadas ao trabalho em FH 

  
N % 

Motivo da opção pela área de FH 

 

Maior oferta de emprego - - 

Trabalhar perto de casa 2 - 

Expectativas por maiores salários - - 

Maiores interesses pelas disciplinas relacionadas 5 - 

Não foi opção, surgiu oportunidade. 14 - 

 
Número de empregos 

 

Um 8 44,4 

Dois 8 44,4 

Três ou mais 2 11,2 

 
Número de empregos em FH 

 

Um 16 88,9 

Dois - - 

Todos 2 11,1 

 
Renda bruta mensal (considerando todos os vínculos empregatícios)  

 

Até 3 salários mínimos 4 22,2 

Entre 3 e 5 salários mínimos 3 16,7 

Entre 5 e 7 salários mínimos 5 27,8 

Entre 7 e 9 salários mínimos 4 22,2 

Acima de 9 salários mínimos 2 11,1 

 
Renda bruta mensal (considerando apenas o hospital em que foi selecionado) 

 

Até 3 salários mínimos 9 50 

Entre 3 e 5 salários mínimos 7 38,9 

Entre 5 e 7 salários mínimos - - 

Entre 7 e 9 salários mínimos 2 11,1 

Acima de 9 salários mínimos - - 

 
Carga horária de trabalho  

 

40 horas semanais 3 16,7 

Entre 20 e 39 horas semanais 11 61,1 

Entre 10 e 19 horas semanais 2 11,1 

Menos de 10 horas semanais 1 5,5 

Não respondeu 1 5,5 

 
Tempo de deslocamento até o trabalho 

 

Até 30 minutos 12 66,6 

31 a 60 minutos 3 16,7 

61 a 120 minutos 3 16,7 

Acima de 120 minutos - - 



 

  

4.4.4. Características relacionadas ao profissional no hospital  

 

Entre as pessoas que responderam ao questionário, 55,6% trabalham sob o regime 

de CLT, o que reflete o cenário da Região com predominância de hospitais privados. Com 

relação à escala de trabalho a maior parte dos profissionais, 77,8%, são diaristas e 55,6% 

possuem o cargo de chefia ou coordenador do serviço. Interessante observar que a 

ocupação de cargos de chefia não parece estar relacionada a maiores salários uma vez 

que 90% dos que se declararam chefes recebem até 5 salários mínimos, mesma faixa 

salarial dos demais farmacêuticos da instituição (Tabela 15). 

 

Tabela 15: Características relacionadas ao profissional no hospital 

 
 

N % 

Vínculo empregatício 

 

Servidor Público 8 44,4 

Contrato temporário em serviço público - - 

CLT 10 55,6 

Outro - - 

 
Escala de trabalho 

 

Plantonista 4 22,2 

Diarista 14 77,8 

 
 Modelo de distribuição de medicamentos mais utilizado na instituição 

 

Individualizado 14 77,8 

Dose unitária 3 16,7 

Coletivo 1 5,5 

 

 

O sistema de distribuição de medicamentos mais frequente na maioria das clínicas 

dos hospitais é, em 77,8% dos casos, por dose individualizada. Nesse tipo de sistema de 

distribuição é necessária a avaliação e triagem das prescrições, sendo o papel do 

farmacêutico fundamental. Assim esse profissional assume seu lugar como um membro 

ativo da equipe de saúde, através da avaliação quanto à terapêutica prescrita. Em apenas 

um hospital (5,5%) observou-se sistema de distribuição coletivo. 

 



 

  

A AFH envolve um conjunto de ações direcionadas à promoção do uso racional de 

medicamentos, nesse sentido perguntou-se aos profissionais quais as atividades por ele 

desenvolvidas no hospital. As respostas mais frequentes estão relacionadas ao 

armazenamento dos medicamentos com 88,9%, avaliação de prescrições médicas com 

77,8%, seleção de medicamentos com 72,2% e gestão do serviço de FH com 61,1% 

(Tabela 16). 

A partir desses resultados é possível perceber que a maioria dos profissionais 

encontra-se em atividades relacionadas ao ciclo de abastecimento de medicamentos e 

poucas atividades clínicas, tais como: seguimento farmacoterapêutico de pacientes 

hospitalizados ou ambulatoriais, ensino (acompanhamento de alunos em estágio), 

pesquisa (incluindo estudos de utilização de medicamentos) e entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabela 16: Características relacionadas às atividades desenvolvidas pelo profissional no hospital 

 
 

N % 

 

Atividades que o profissional desenvolve 

 

Gestão do serviço de farmácia hospitalar 11 - 

Seleção de medicamentos 13 - 

Programação de medicamentos 10 - 

Aquisição de medicamentos 10 - 

Armazenamento 16 - 

Avaliação de prescrições médicas 14 - 

Distribuição de medicamentos para as unidades assistenciais 10 - 

Dispensação de medicamentos para pacientes ambulatoriais 5 - 

Seguimento farmacoterapêutico de pacientes hospitalizados ou 

ambulatoriais 
6 - 

Farmacotécnica de medicamentos não estéreis 1 - 

Farmacotécnica de medicamentos estéreis - - 

Farmacotécnica de nutrição parenteral - - 

Ensino (acompanhamento de alunos em estágio) - - 

Pesquisa (incluindo estudos de utilização de medicamentos) 6 - 

Farmacovigilância - - 

Visita domiciliar/Assistência domiciliar 5 - 

  

 

Participação em comissões hospitalares 

 

 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 8 - 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 4 - 

Comissão de Prevenção de Riscos e Controle de Resíduos 5 - 

Comissão de Terapia Nutricional 1 - 

Comissão de Biossegurança 2 - 

Comissão de Esterilização e Reprocessamento de Artigos Médicos - - 

Comissão de Padronização de Materiais Médicos 2 - 

Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas - - 

Comissão de Revisão de Prontuário - - 

Comissão de Ensino e Pesquisa - - 

Outra. 1 - 

Não participo de nenhuma comissão 7 - 

 

 



 

  

 Para Correr e cols., 2011, as atividades acima citadas são inerentes à gestão 

técnica da AF e por vezes levam o farmacêutico a se distanciar da gestão assistencial. 

Apesar da evidente importância dos marcos referenciais inerentes ao atual modelo de AF, 

ainda centrado nas atividades logísticas, as atuais políticas têm se mostrado ineficientes 

na obtenção de resultados satisfatórios quanto ao uso racional de medicamentos e 

desarticuladas do universo do processo de cuidado em saúde. 

As ações técnico-gerenciais são organizadas de modo a suprir a logística do ciclo 

do medicamento. A gestão clínica do medicamento (ações assistenciais) está centrada no 

usuário de modo a garantir que os cuidados relacionados ao uso do medicamento não 

terminem no ato da entrega, mas promovam o uso adequado dos medicamentos e a 

obtenção de resultados terapêuticos positivos, sendo o farmacêutico o ator principal que 

busca estratégias no sentido de realizar esses trabalhos (CORRER et al, 2011).  

 O retorno do farmacêutico às atividades de cuidado ao usuário do medicamento 

deve ser precedido pela formação de recursos humanos qualificados. O profissional 

generalista deve ter competências em aspectos técnicos, científicos e humanísticos que 

permitam resgatar o seu papel junto à população. A adoção das novas práticas exige das 

instituições de ensino superior a ampliação das possibilidades de ensino através da 

valorização da troca de experiências e vivências profissionais (CHAUD; GREMIÃO; 

FREITAS, 2004; ÉBOLI, 2009; CRUZ; SILVA, 2011). 

Quanto à participação dos farmacêuticos nas Comissões Hospitalares, 61,1% 

declara estar vinculado a pelo menos uma comissão, sendo as mais frequentes a CCIH, 

com 72,2% dos respondentes, e a Comissão de Prevenção de Riscos e Controle de 

Resíduos, com 45,5%. No entanto, ao verificarmos o quanto o farmacêutico se sente 

integrado às comissões, cerca de 80% declaram sentir-se pouco ou parcialmente 

integrados às comissões (numa escala de 1 a 5, assinalam prioritariamente valores 

inferiores ou iguais a 3). 

Os profissionais também foram questionados quanto aos principais desafios 

enfrentados no ambiente de trabalho. Infraestrutura, organização e rotinas do hospital, 

com 55,6% das respostas, foi apontado como o maior desafio enfrentado na execução do 

trabalho.  

Essa dificuldade também foi abordada em questão aberta, em que o profissional 

era solicitado a apontar dois entraves comumente enfrentados na prática profissional na 

FH do hospital. Os problemas mais citados a falta de recursos humanos qualificados e em 



 

  

quantidade suficiente ao desempenho das atividades, acarretando um excesso de 

atribuições com sobrecarga dos profissionais e sem a remuneração salarial compatível. 

Outra situação apontada foi a dificuldade de diálogo entre farmácia e a direção, o setor de 

compras e o almoxarifado, o que por vezes ocasiona o desabastecimento de alguns 

medicamentos e correlatos (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Desafios enfrentados pelo profissional no hospital 

 
 

N % 

 
Maior desafio do ambiente de trabalho 

 

Relação com os pacientes/usuários do serviço. 2 11,1 

Relação com a equipe de saúde deste hospital. 5 27,8 

A infraestrutura, organização e rotinas do hospital. 10 55,6 

A infraestrutura, organização e rotinas da farmácia hospitalar. 1 5,5 

 

  

Com relação aos relacionamentos interpessoais 38,9% dos participantes dizem ter 

um convívio muito bom com os colegas de trabalho e 72,2% definem como boa a relação 

com outras classes profissionais. Apresentar um bom relacionamento com os colegas e 

com a equipe de trabalho parece estar envolvido com o comprometimento na realização 

das atividades no ambiente de trabalho (Tabela 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Relacionamentos com outros profissionais do hospital 



 

  

 
 

N % 

 
Relacionamento profissional com outros farmacêuticos da instituição 

 

Não se aplica (sou o único farmacêutico da instituição) 5 27,8 

Muito bom 7 38,9 

Bom - - 

Regular - - 

Ruim  - - 

Muito ruim - - 

Não respondeu 6 33,3 

 
Relacionamento profissional com as outras categorias profissionais da instituição 

 

Muito Bom  2 11,1 

Bom 13 72,2 

Regular 3 16,7 

Ruim - - 

Muito Ruim - - 

 

 

Sobre o nível de satisfação com o trabalho no hospital, mesmo com todas as 

adversidades enfrentadas por esses profissionais na execução do trabalho, 77,8% (n = 

14) mostraram-se parcialmente satisfeitos com o serviço. Interessante observar que 

ninguém assinalou a opção totalmente satisfeito e um farmacêutico assinalou a opção 

totalmente insatisfeito (Tabela 19). 

 

Tabela 19: Nível de satisfação com o serviço 

 
 

N % 

 
Nível de satisfação com o trabalho em FH  

 

Totalmente satisfeito - - 

Parcialmente satisfeito 14 77,9 

Indiferente 1 5,5 

Parcialmente insatisfeito 2 11,1 

Totalmente insatisfeito 1 5,5 

 

 



 

  

Entre os que declararam níveis parciais de satisfação, observa-se que 57,1% (n = 

8) são chefes do serviço, 71,4% (n = 10) trabalham 40 h por semana e cerca de 90% 

afirmam ter bom relacionamento com farmacêuticos/ outras categorias profissionais da 

instituição, fatores considerados importantes para a satisfação no ambiente de trabalho. 

Chamou a atenção o fato de 64,3% (n = 9) receberem no máximo 3 salários mínimos 

(piso profissional) por suas atividades hospitalares, o que sugere que o salário não é o 

único fator a ser considerado para a satisfação profissional. Prova disso é que entre os 

que assinalaram parcialmente insatisfeito ou totalmente insatisfeito ganhavam entre 3 e 5 

salários. 

 

 

4.5. Situações vivenciadas e descobertas durante a coleta de dados 

 

Nos dias que se seguiram a coleta de dados algumas situações foram vivenciadas 

pelos pesquisadores de campo e contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa.  

Seguem alguns desses relatos: 

Situação 1:  

Foi verificado durante a etapa de coleta de dados que as informações retiradas do CNES 

referente aos hospitais nem sempre refletiam a realidade dos hospitais. Durante o período 

de levantamento de dados a informação constante no site era que a data de atualização 

tinha ocorrido naquele mês. Mas quando foi feito o contato com a instituição verificou-se 

que alguns estabelecimentos estavam fechados para reforma há algum tempo ou até 

mesmo desativados. 

 

Situação 2:  

O mesmo fato relatado acima, referente às atualizações do banco de dados do CNES, 

ocorreu com os profissionais cadastrados.  Ao contatarmos as instituições e solicitarmos a 

presença de um determinado farmacêutico para convidá-lo a participar de pesquisa, 

éramos informados de que o mesmo não trabalhava mais naquele hospital já fazia algum 



 

  

tempo. As possibilidades eram: aposentadoria, falecimento, demissão, transferência e 

término de contrato. 

 

Situação 3: 

Alguns hospitais possuíam apenas um farmacêutico atuando na FH e alguns destes não 

quiseram participar da pesquisa. Esse tipo de situação é ruim, visto que não houve a 

representação da instituição no projeto, pois seu único representante optou por não 

responder ao questionário. 

Conforme explicitado no TCLE e explicado durante o contato telefônico a participação é 

voluntária e anônima, tendo o entrevistado o direito de não consentir sua participação, se 

aceita a decisão e lamenta-se a perda de um dado que poderia contribuir com o trabalho 

aproximando a academia do serviço. 

 

Situação 4: 

O contato realizado através de ligações telefônicas via internet estava baseado nos 

números telefônicos presente na ficha dos estabelecimentos no CNES, porém alguns 

estavam incorretos e caiam em domicílios, outros hospitais e até em companhias de água 

e esgoto. Foi necessária nova busca por meio de listas telefônicas, os que mesmo assim 

persistiam incorretos foram excluídos, já que o contato não foi possível. 

 

Situação 5: 

Em alguns hospitais o contato com a FH foi complicado, pois ao realizar as ligações para 

os hospitais e solicitar a recepcionista transferência para o ramal da farmácia foram 

obtidas duas respostas peculiares: a primeira era que o ramal estava com problema; a 

segunda era que a farmácia não possuía ramal e para falar com alguém do setor era 

necessário que a mesma fosse até lá, demandando tempo de espera e algumas vezes 

sem sucesso.  Muitas vezes o farmacêutico não estava no setor (o que era mais comum), 

ou estava assoberbado demais para atender, ou não podia deixar o setor, já que era o 

único naquele local.  

 



 

  

Situação 6: 

Em determinadas instituições encontrar o farmacêutico em seu local de trabalho no 

horário do expediente era praticamente impossível. Foram feitas ligações telefônicas de 

segunda a sexta de 9:00 as 17:00 h e não foi possível encontrá-lo. Quanto solicitado o 

farmacêutico para conversar sobre o projeto, a informação repassada pelo atendente na 

instituição A foi: “ele trabalha todos os dias, mas hoje não veio” e na B foi: “o farmacêutico 

vai ser difícil ele quase não aparece por aqui”. 

 

Situação 7: 

Em certo hospital os farmacêuticos aos serem convidados a participarem da pesquisa se 

mostraram muito receptivos, mas disseram que só poderiam participar caso a 

administradora do hospital autorizasse. Após várias tentativas foi obtido contato com esta 

pessoa que informou que era necessário o encaminhamento de uma minuta do projeto ao 

Centro de Estudos do hospital e que este avaliaria a possibilidade de participação dos 

farmacêuticos da instituição na pesquisa. 

 

Situação 8: 

Outras situações relacionadas com autorizações foram: alguns farmacêuticos só 

participariam da pesquisa com o aval da chefia e em outra unidade o farmacêutico só 

aceitava responder ao questionário se juntamente com este fosse enviado uma 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

 

Situação 9: 

Através da pesquisa de campo detectou-se que o CNES não faz distinção entre os 

farmacêuticos que trabalham na FH e aqueles alocados em outros setores como, por 

exemplo, em Análises Clínicas. Como o foco da pesquisa está nos farmacêuticos que 

desenvolvem atividades na FH, os diferentes dessa premissa foram excluídos. 

 

Situação 10: 



 

  

Em alguns hospitais os funcionários não entendem a FH como um setor, portanto quando 

é solicitada a transferência da chamada para o setor de farmácia a resposta é que 

naquela unidade não há. Eles informam que ali há apenas um dispensário de 

medicamentos.  

 

Situação 11: 

Uma reclamação feita pelos farmacêuticos foi que ao tentarem acessar a página da 

pesquisa para responder o questionário não conseguiram, pois estava constantemente 

fora do ar (por falhas no sistema da UFF). Esse evento pode ter contribuído para algumas 

desistências e, consequentemente, atrasos para a pesquisa.  

 

Situação 12: 

Havia um farmacêutico que por ter uma idade mais avançada e não estava acostumado 

com os avanços tecnológicos, portanto não possuía e-mail e nem era familiarizado com o 

computador. Ele não aceitou participar da pesquisa, sendo excluído e posteriormente 

substituído na amostra. 

 

 

 

 

 

  



 

  

CONCLUSÃO 

 

Partindo-se dos resultados obtidos no CNES, pode-se dizer que o perfil mais 

frequentemente encontrado na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro foi de hospitais 

gerais (85%), de médio porte (55%), cujo regime jurídico predominante é o privado 

(62,5%). Na rede pública a esfera municipal é mais numerosa (57,5%) oferecendo maior 

número de leitos e nível de complexidade 8 (estabelecimento de saúde que realiza 

procedimentos de alta complexidade no âmbito hospitalar e/ou ambulatorial). 

Foram identificados 218 profissionais, aproximadamente 7,5 farmacêuticos para 

cada 100.000 habitantes, distribuídos principalmente em hospitais municipais (48,62%) e 

privados (48,16%). Em média, na Região Norte a proporção é de um farmacêutico para 

cada 35 leitos hospitalares. 

O perfil dos farmacêuticos que trabalham na Região Norte foi predominantemente 

de mulheres (72,2%) com idade média de 40 anos. A maioria concluiu o curso de 

farmácia no Estado do Rio de janeiro (83,3%) e, desses, 60% em instituições privadas. 

Apresentam a especialização (66,7%) como maior titulação. 

O tempo médio de atuação na FH foi de 8 anos. No aspecto número de empregos 

pouco mais da metade (55,6%) possui mais de um serviço, sendo os casos em que a 

outra ocupação é na FH (11,1%) foram escassos. A renda bruta mensal considerou todos 

os vínculos empregatícios desses profissionais e manteve-se na faixa de 5 a 7 salários 

mínimos (27,8%). 

Dentre as atividades desenvolvidas as mais assinaladas foram armazenamento 

dos medicamentos (88,9%), avaliação de prescrições médicas (77,8%), seleção de 

medicamentos (72,2%) e gestão do serviço de FH (61,1%). Mais da metade (61,1%) dos 

entrevistados está vinculado a pelo menos uma das Comissões Hospitalares, exibindo 

maior predominância a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) (72,2%) e a 

Comissão de Prevenção de Riscos e Controle de Resíduos (45,5%).  

O desafio enfrentado na execução do trabalho mais registrado foi a infraestrutura, 

organização e rotinas do hospital (55,6%). Os entraves de maior frequência foram a falta 

de recursos humanos, excesso de atribuições e a dificuldade de diálogo entre farmácia e 

a direção. 



 

  

O convívio dos participantes com os colegas de trabalho foi considerado muito bom 

por 38,9% e com as outras classes profissionais foi definida como boa por 72,2%. Grande 

parte dos entrevistados (77,8%) declarou estar parcialmente satisfeito com seus trabalhos 

no hospital. 
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Anexo 2: Convite a Participação na Pesquisa 

 

                                                                                                                             

 

Questionário para Avaliação do Perfil Profissional dos Farmacêuticos Hospitalares 

no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Prezado, 

 

Você foi sorteado para participar do componente hospitalar de uma pesquisa sobre 

Assistência Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro – Pesquisa Atuar. 

O Atuar objetiva explorar conhecimentos e habilidades necessários para a assistência 

farmacêutica hospitalar, tendo por referência o perfil dos profissionais e a dinâmica dos 

espaços de prática no Estado do Rio de Janeiro. 

O planejamento e a execução estão a cargo da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal Fluminense, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Núcleo de Assistência 

Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fiocruz. A pesquisa 

tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 

Buscamos, neste instante, conhecer mais sobre você e sobre sua prática profissional. Por 

favor, leia com atenção a página seguinte e avalie a possibilidade de participar. 

 

Muito obrigado pela sua atenção, 

 

Profa Dra Rachel Magarinos-Torres (Coordenação) 

MAF - Faculdade de Farmácia 

Universidade Federal Fluminense  



 

  

 

Realização: 

 

Universidade Federal Fluminense - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

                                                                                                                 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO ATUAR 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.  

A sua participação consiste em responder a questões fechadas e abertas sobre 

você e sobre a sua prática profissional. A participação é voluntária e anônima. As 

respostas, em nenhum momento, serão correlacionadas ao respondente. Os resultados 

serão tabulados e divulgados de modo agrupado. Você tem o direito e a possibilidade de 

não responder questões que considere constrangedoras. Esclarecemos que não há 

benefício direto e individual para o participante da pesquisa. Somente ao final do estudo 



 

  

poderemos concluir pela presença de algum benefício, sendo esse de caráter coletivo e 

oriundo dos resultados da pesquisa.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense - CAAE09987812.8.0000.524. 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.  

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 Hospitalar nos termos acima 

descritos, 

   

 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com: 

Prof.ª Dr.ª Rachel Magarinos-Torres (Coordenação) 

e-mail: rmtorres@id.uff.br. Telefones: (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. Telefones: (21) 2629-9189 (21) 7621-2867 

 

 

 

 

mailto:atuar@id.uff.br


 

  

Anexo 4: Instrumento – Questionário 

 

 

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

Hospitalar? 

(Inclua nesta contagem o tempo de estágio, residência ou outros vínculos empregatícios. 

Aproxime a sua resposta para o primeiro número inteiro que represente o número de anos. 

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 (em números inteiros) 

 

 

GE2. Qual a sua idade? 

(Aproxime a sua resposta para o primeiro número inteiro que represente a sua idade atual em 

anos). 

______ anos (em números inteiros) 

 

 

GE3. Onde você nasceu?  

 

 

GE4. Seu sexo:  

 

 

 



 

  

 

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

alternativas a seguir julgar necessário para responder a questão).  

 

trabalhar próximo à sua residência. 

 

 

 

 

 

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?  

 

   

 

 

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

 

   



 

  

 

 

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

 

   

 

 

GE12. Qual a sua maior titulação? (Assinale apenas uma opção) 

 

à instituição de ensino superior com carga horária mínima de 360h 

profissionalizante 

 

 

-doutorado 

 

 

GE13. Você realizou algum curso de curta duração 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). 

 

 Quantos? __________ 

Você diria que, no geral, houve contribuição destes cursos para a sua prática 

profissional?  

   

 



 

  

 

GE14. Quantos textos científicos (livros ou artigos) relacionados à sua prática você leu 

no último mês? 

 

 

 

 

GE15. Quantos empregos você possui?  

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

vinculados com a farmácia hospitalar ou não). 

mais de 3  

Quantos deste como farmacêutico em Farmácia Hospitalar? 

  

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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

(Responda as questões a seguir com base no hospital sorteado e integrante da amostra 

desta pesquisa, ainda que você trabalhe em outros hospitais. A composição estatística do 

Atuar Hospitalar se valeu de amostra por conglomerado e teve o hospital como primeira 

unidade). 

 

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). 

 

 

 

___________(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). 

 

   

 

 

 

 



 

  

FT3. Qual a sua carga horária de trabalho? 

 

Menos de 10 horas semanais 

 

 

FT4. 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). 

 

    

 

 

FT5. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FT6. Qual o tempo de deslocamento da sua residência para este hospital? 

(Considere o meio de transporte que você utiliza rotineiramente e o tempo médio de casa para 

o trabalho no deslocamento para início da jornada de trabalho. Caso gaste mais de 1 hora, 

faça a correlação para minutos). 

_________ minutos 

 

 

FT7.  Qual o modelo de distribuição de medicamentos utilizado para atendimento da 

maioria das clínicas deste hospital?  

 

       

 

 

FT10. O cotidiano da farmácia hospitalar requer interação com colegas farmacêuticos e 

técnicos do serviço de farmácia hospitalar, com profissionais das diferentes categorias 

que trabalham no hospital e com os pacientes. Além disto, estamos submetidos à 

infraestrutura, organização e rotinas do hospital e da farmácia hospitalar. Qual destes, 

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

 

Relação com os pacientes/usuários do serviço. 

Relação com a equipe de saúde deste hospital. 

 A infraestrutura, organização e rotinas do hospital. 

 infraestrutura, organização e rotinas da farmácia hospitalar. 

 

 



 

  

FT11. Cite dois entraves frequentemente enfrentados por você em sua prática 

profissional na farmácia hospitalar deste hospital? (Responda com base no hospital 

amostra da pesquisa, ainda que você trabalhe em outros hospitais). 

 

1) ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(resposta aberta aceitando qualquer texto) 

 

FT12. 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? 

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

hospitais Marque quantas alternativas for necessário). 

 

 

eção de medicamentos – composição da relação de medicamentos padronizados 

 

 

– gestão de estoque da central de abastecimento farmacêutico 



 

  

 

ão de medicamentos para as unidades assistenciais 

 

 

não estéreis 

camentos estéreis 

 

 

– por exemplo, estudos de utilização de medicamentos, investigação de eventos 

adversos. 

 

 

 

 

FT13. Assinale em quais das Comissões Hospitalares listadas a seguir você participa?  

(Entenda o termo participa como integra, incluindo ser membro oficialmente designado ou 

não. Marque todas as comissões das quais você participa diretamente) 

ospitalar  

 

 

 

 

 



 

  

Padronização de Materiais Médicos 

 

 

 

Outra Qual 

 

 

 

FT14. Quanto você se sente integrado nas comissões que você participa? 

 

 (Pontue o grau de participação com números de 1-5. Em que 1 significa menor integração e 5 

maior integração nas atividades desenvolvidas pela comissão. Atente que a questão trata do 

grau de integração nas comissões que você participa. Não é necessário assinalar nenhum 

número nas alternativas que enunciam comissões que você não participa.) 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.......................  1           

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? _______________________________________     



 

  

 

 

 

FT15. Você tem acesso à internet no seu local de trabalho neste hospital? 

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

hospitais). 

    

 

 

FT16. Para você, a sua relação profissional com os outros farmacêuticos do setor de 

farmácia deste hospital pode ser classificada como: 

o farmacêutico da instituição) 

 

 

 

 

 

 

 

FT17. E com relação aos profissionais de outras categorias que trabalham com você 

neste hospital? Você diria que a sua relação com eles é: (Responda com base no hospital 

amostra da pesquisa, ainda que você trabalhe em outros hospitais). 

              

 

 



 

  

 

FT18. Qual o seu nível de satisfação com o trabalho que exerce neste hospital?  

 

 

 

insatisfeito 

 

 

Obrigado pela sua participação 


