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RESUMO 
 
 
 

A farmácia hospitalar tem um papel fundamental dentro do contexto do Sistema Único 
de Saúde (SUS), sendo responsável pelos assuntos relacionados ao medicamento, instrumento 
que representa grande impacto no custo hospitalar. Desta forma, especialistas brasileiros 
apontam a necessidade de avaliar os serviços de farmácia ofertados nos hospitais. O objetivo 
deste trabalho é propor melhorias para os serviços farmacêuticos oferecidos à unidade 
coronariana de um Hospital Municipal de grande porte localizado no Rio de Janeiro, através 
da aplicação do Planejamento estratégico Tático Situacional. As ferramentas do planejamento 
estratégico situacional (PES) são úteis para propor e implementar melhorias na oferta de 
serviços de forma eficiente, permitindo uma visão ampla desde a identificação e descrição dos 
problemas e suas causas até as operações e ações necessárias para se alcançar o cenário ideal, 
de acordo com a viabilidade naquele momento. Trata-se de um estudo retrospectivo 
transversal, que utiliza o material gerado em uma oficina realizada previamente entre a 
farmácia e a UCOR. E desse material gerou um projeto com propostas de melhoria aplicando 
as ferramentas do PES. 
 
Descritores: Serviço de Farmácia, Planejamento Estratégico Tático Situacional, Farmácia 
Hospitalar. 
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ABSTRACT 
 

 
The hospital pharmacy has a key role within the context of the Single Health System (SUS), 
being responsible for matters related to the medicinal product, instrument that represents a 
great impact on hospital costs. This way Brazilian specialist suggest the need to evaluate the 
services of pharmacy offered in hospitals.The objective of this work is to propose 
improvements to the pharmaceutical services offered to the coronary care unit of a large 
municipal hospital located in Rio de Janeiro, through the application of strategic Planning 
Tactical Situational Awareness. The tools of situational strategic planning (PES) are useful to 
propose and implement improvements in providing services efficiently, allowing a wide view 
from the identification and description of the problems and their causes to the operations and 
actions required to achieve the ideal setting according to the viability moment. This work this 
is a retrospective study, using material generated in a workshop previously held between the 
pharmacy and the UCOR. This material has generated a project with proposals for 
improvement by applying the tools of the PES. 
Keywords: Pharmacy Services, Strategic Planning Tactical Situational, Hospital Pharmacy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É notório que a farmácia hospitalar tem um papel fundamental dentro do contexto do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pelos assuntos relacionados ao 

medicamento, instrumento que representa grande impacto no custo hospitalar. Desta forma, 

especialistas brasileiros apontam a necessidade de avaliar os serviços de farmácia ofertados 

nos hospitais. (TORRES et al., 2007) 

Alguns autores acreditam que o nível de complexidade do hospital influencia na 

natureza dos serviços ofertados. Partindo desse pressuposto, hospitais mais especializados 

tendem a oferecer melhores serviços de farmácia que os hospitais menos especializados. 

(MESSENDER et al., 2007). 

Os serviços ofertados pela farmácia hospitalar contemplam atividades relacionadas aos 

medicamentos com fundamental importância na Instituição e principal objetivo de prover 

medicamentos de modo seguro e racional. A execução correta das etapas do ciclo da 

Assistência Farmacêutica é fundamental para alcançar esses objetivos, são elas: seleção, 

programação, aquisição, armazenamento e dispensação. (NASCIMENTO et al., 2013)  

Esse ciclo é iniciado através da seleção de medicamentos, etapa essa que deve ser feita 

de forma bastante criteriosa, pois é o que permite o acesso a fármacos eficazes e seguros, com 

maior comodidade posológica para os pacientes ao menor custo. (TORRES et al., 2007).  

Caso essa etapa não seja bem executada irá impactar em todas as outras fases do ciclo. É 

importante a interação da Farmácia com os demais setores aos quais fornece medicamentos 

para divulgar a lista dos medicamentos padronizados e avaliar se estão atendendo as 

necessidades do Hospital. (NASCIMENTO et al., 2013) 

A equipe multiprofissional deve atuar junto nas etapas de seleção, gestão, prescrição, 

dispensação e administração de medicamentos. Esse trabalho executado em parceria beneficia 

o paciente, pois evita que ocorra erros no ambiente hospitalar. (NUNES et al., 2008)O 

Serviço de Farmácia é responsável pelo uso seguro e eficaz dos medicamentos no ambiente 

hospital e tem papel fundamental na integração dos processos de prescrição, dispensação e 

administração e deve possuir políticas e procedimentos com o intuito de prevenir erros. 

Quantificar a taxa de erros é um dos melhores indicadores de qualidade de um sistema de 
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dispensação de medicamentos em hospitais e é utilizada para avaliar a segurança destes 

sistemas. (COSTA et al., 2008) 

Os hospitais estaduais do Rio de Janeiro têm pouca articulação entre a farmácia e os 

demais setores, necessitando traçar estratégias para aprimorar essa relação. Planejar 

adequadamente, desenvolver normas, manuais e a presença do farmacêutico nas comissões 

multidisciplinares são ações que colaboram para o melhor desempenho da Farmácia no 

contexto Hospitalar. Ou seja, o farmacêutico indo além das atividades gerenciais do ciclo da 

Assistência Farmacêutica e passando a se inserir nas atividades e interagindo com os demais 

profissionais das equipes de saúde.  (SILVA et al., 2013) 

A avaliação dos serviços de farmácia hospitalar é um assunto que está em voga desde a 

década de 90. Nesta época foi desenvolvido um trabalho de abrangência nacional o projeto 

Diagnóstico da Farmácia hospitalar no Brasil que primeiramente reconheceu o cenário da 

Farmácia Hospitalar e, posteriormente, traçou estratégias para suas melhorias.  (Nascimento et 

al., 2013) 

Um estudo realizado na Nova Zelândia, na Universidade de Otago, aponta que o futuro 

da Farmácia Hospitalar reside na prestação dos serviços de Farmácia, indo além da 

dispensação de medicamentos. Ressaltando que dimensionar bem as atividades é 

indispensável para a organização de um serviço bem estruturado, mas para isso é preciso 

dividir de forma eficiente as tarefas entre os integrantes da equipe. (PENAFORTE, et al., 

2007) 

Tendo em vista que ainda é preciso conhecer e aperfeiçoar os serviços ofertados pela 

farmácia hospitalar, este trabalho propõe avaliar a oferta de serviços farmacêuticos na unidade 

coronariana de um hospital municipal de grande porte localizado no Rio de Janeiro. 

Nos trabalhos publicados sobre avaliação de oferta de serviço de Farmácia Hospitalar 

são utilizadas diversas ferramentas e técnicas estatísticas como brainstorming, diagrama de 

Ishikawa, PDCA (Plain, Do, Check, Action). Neste projeto será utilizada a metodologia do 

Planejamento Estratégico Tático Situacional (PES).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O PES consiste em um método de planejamento que é iniciado a partir de uma situação 

problema. Principalmente dos problemas desestruturados e complexos, para os quais não 

existe uma solução normativa. Tais problemas são abordados em suas múltiplas dimensões 

(política, econômica e social) e em sua multissetorialidade, considerando que as causas do 

problema não se limitam a um setor específico e por isso a solução pode depender de recursos 

extra setoriais. (ARTMANN, 2000). 

Carlos Matus, é considerado mentor intelectual do PES, ele foi Ministro do 

planejamento do presidente Allende no Chile. Graduado em Engenharia com mestrado em 

Economia pela Universidade Harvard, com foco em financiamento de projetos, Matus não foi 

apenas o formulador do PES, foi também responsável pela construção inovadora de atuação 

das práticas governamentais de diversos países latino-americanos.  (RIEG et al., 2002). 

Suas teorias repercutiram de forma favorável no Brasil, influenciando práticas de gestão 

no setor público. Matus, colaborou na criação da Escola de Governo da Fundação de 

Administração Pública (FUNDAP) e realizou em Brasília seminários sobre a teoria de 

governo e método PES. (RIEG et al., 2002). 

A abordagem do PES surgiu no âmbito mais geral do planejamento econômico e social 

e vem sendo fortemente adaptado e utilizado em áreas como saúde, educação e planejamento 

urbano. A metodologia do PES foi aplicada na gestão de centros de saúde, gestão hospitalar 

da escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. (ARTMANN et al., 1997). 

Outra aplicação foi em Santa Catarina nos centros de saúde da família com os acadêmicos que 

aplicaram nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da 

participação ativa no PES junto a Estratégia da Saúde da Família. (KLEBA, et al., 2011). 

Também foi utilizado na gestão da Pró-Reitoria de extensão (PROEX) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR) de 1996 a 2000, projeto realizado em parceria com a Escola 

de Governo da UNICAMP e contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ). Conforme exemplificado o PES é uma ferramenta que vem 

sendo muito utilizada, provavelmente por ser uma metodologia mais dinâmica e que envolve 

a participação de todos. (KLEBA, et al., 2011). 
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Segundo (RIEG et al., 2002), esse modo de planejamento moderno pode ser aplicado 

tanto em organizações públicas como privadas, permitindo que os administradores ampliem 

sua capacidade de governar. 

A sistematização do PES pode dificultar a sua aplicabilidade como um todo na prática. 

No entanto, a sua aplicação mesmo que parcial possibilita alcançar bons resultados na 

resolução de problemas. (RIEG et al., 2008). 

 O método apesar de ter sido delineado a nível central a sua flexibilidade permite a 

aplicação nos níveis regionais/locais ou mesmo setoriais de modo a situar os problemas em 

um contexto mais amplo, o que possibilita manter a qualidade da explicação situacional e a 

importância da análise de viabilidade e de possibilidades de intervenção na realidade. Diante 

desse contexto, Matus desenvolveu os conceitos de espaço do problema e espaço de 

governabilidade do ator, propondo o desenho de um plano de intervenção que abrange dois 

níveis: o plano de ação que abrange as causas dos problemas situadas dentro do espaço de 

governabilidade do ator e o plano de demandas que aborda as variáveis sob o controle de 

outros atores. (ARTMANN, 2000). 

O ator, como denomina Matus, deve preencher três critérios: ter base organizativa, ter 

um projeto definido e saber controlar variáveis. Este pode ser representado pela direção de um 

sindicato, de um partido político ou pode ser uma pessoa como o prefeito, secretário de saúde 

ou de educação.  Deve ser alguém capacitado a responder pelo plano, por isso é incorreto 

dizer que um órgão como, por exemplo, a Secretaria de Saúde é um ator. O ator é aquele que 

assina o plano e que sempre controla pelo menos algumas variáveis. Além do ator principal há 

também os atores que controlam outros recursos também importantes. (ARTMANN, 2000). 

Em relação ao espaço de governabilidade significa que as causas devem ser inseridas 

dentro ou fora do espaço de governabilidade do ator. No espaço de governabilidade, são as 

causas que estão sob o controle do ator (ARTMANN et al., 1997). A figura 1 detalha o 

fluxograma situacional. 
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Figura 1: Fluxograma situacional. (Adaptado de RIEG,1999) 

 

O método PES utiliza um enfoque teórico bastante consistente, do qual destacam-se os 

seguintes elementos (ARTMANN et al., 1997): 

1) conceito de situação e explicação situacional; 

2)  teoria da produção social; 

3)  teoria da ação; 

4)  conceito de momento. 

 

1) Na Explicação Situacional a realidade e os problemas são analisados pelo ator que 

está inserido na situação.  A situação é definida como sendo um recorte problemático da 

realidade feita por um ator em função de seu projeto de ação, sendo constituída pelo ator 

principal da explicação situacional, por outros atores, pelas suas ações e pelas estruturas 

econômica, política, ideológica e social. A explicação situacional necessita de uma visão 

interdisciplinar e multissetorial, ela é dinâmica e articula passado, presente e futuro 

(ARTMANN et al., 1997). 

2) A Teoria da Produção Social é dividida em três níveis: o nível dos fatos propriamente 

ditos ou fluxos (causas diretamente ligadas ao problema), o nível das acumulações 

(capacidade ou incapacidades de gerar o fluxo) e o nível das regras ou leis básicas.  Esses 

diferentes processos articulam-se de forma dinâmica, havendo uma maior determinação das 

regras sobre os demais. A concretização desta teoria ocorre no momento da explicação de um 

problema quando, através da montagem do Fluxograma Situacional, localizam-se as causas 
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nesses três níveis. Estabelecendo-se uma causalidade entre eles e contribuindo para uma visão 

mais ampla do problema (ARTMANN et al., 1997). 

3) A Teoria da Ação é aplicável a problemas bem estruturados, refere-se ao espaço 

social e político. Os diferentes tipos de ação são aplicáveis a distintos problemas: para aqueles 

bem estruturados aplica-se a ação normatizada; para os quase-estruturados faz-se necessária a 

ação interativa e criativa, que considera a ação dos outros atores (ARTMANN, 2000). 

4) O PES é constituído por quatro Momentos em constante interação, que encadeiam-se 

e formam circuitos repetitivos para se ajudarem mutuamente, podendo ser aplicados 

concomitantemente para uma grande diversidade de problemas e oportunidades (JESUS et al., 

2010). Este conceito de momento, alude numa visão dinâmica do processo de planejamento, 

que se caracteriza pela permanente interação de suas fases ou momentos e pela constante 

retomada dos mesmos. São eles os quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e 

tático-operacional (RIEG et al., 2002). 

No momento explicativo é selecionado e analisado os problemas considerados 

relevantes para o ator, ou seja, os quais ele pode intervir. Uma vez feita a seleção, a próxima 

etapa é descreve-los através de descritores que o definam com clareza. Os descritores podem 

ser quantitativos ou qualitativos. O descritor não explica o problema, ele apenas expressa as 

características que o definem. (ARTMANN, 2000). 

O conjunto de descritores é denominado vetor descrição do problema (VDP) e o número 

de descritores deve ser o suficiente para defini-lo com exatidão. Em seguida é feito o 

levantamento das causas dos problemas. Estas podem ser classificadas quanto ao tipo e ao 

grau de governabilidade do planejador. (RIEG et al., 2002). 

Após definição do VDP e identificação das causas do problema é gerado o fluxograma 

situacional que consiste na representação gráfica do problema. Finalizado o fluxograma é 

identificado os nós críticos do problema, ou seja, as causas sobre as quais o ator tem condição 

de atuar com eficiência e que têm influência direta sobre o VDP do problema. Daí é gerado 

um fluxograma situacional simplificado denominado como ‘árvore do problema’ finalizando 

o momento explicativo. (RIEG et al., 2002). 

O momento normativo define as ações necessárias para combater os nós críticos do 

problema identificado na etapa anterior. Isso, é feito através do desenho do plano de 

intervenção que define a situação futura almejada. Sendo que para cada nó-crítico deverão ser 

elaboradas uma ou mais operações que correspondem às propostas de intervenção sobre o 

mesmo. As operações expressam propostas de intervenção e cada uma irá gerar ações. 

(ARTMANN, 2000). 
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A situação-objetivo é a nova situação a ser alcançada. Essa etapa é feita através do 

plano de operações. Cada descritor deverá ser transformado em um resultado esperado, como 

decorrência das prováveis intervenções sobre o problema. (ARTMANN, 2000) 

Na terceira etapa, denominada como estratégica é feita a construção da viabilidade e 

simulação do plano nas suas várias dimensões: política, econômica, cognitiva e organizativa. 

Se for verificado que alguma análise não é viável, é o momento de traçar uma nova estratégia 

para viabilizar. (ARTMANN, 2000). 

Este é o momento de desenhar o plano de intervenção, ou seja, de definir a situação 

objetivo ou situação futura desejada e as operações/ações concretas que visam resultados, 

tomando como referência os nós críticos selecionados. (ARTMANN, 2000) 

O momento tático operacional marca a última etapa da ferramenta. Após a elaboração 

do plano adaptado à conjuntura, feita a análise de viabilidade é o momento de executar o 

planejado. (ARTMANN, 2000). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Conforme constatado por Do Nascimento et al. (2013), a avaliação dos serviços da 

farmácia hospitalar tem sido objeto de estudos em diversos países, devido à necessidade de 

definir estratégias que visem melhorar a prestação dos serviços por ele oferecidos. Sendo cada 

vez mais almejado o aperfeiçoamento dos serviços de saúde, utilizando medicamentos de 

forma mais racional, gerando impacto na redução de custos, minimizando problemas 

relacionados a medicamentos e consequentemente aumentando a segurança das 

farmacoterapias. (SILVA et al., 2013) 

Dos setores que integram o sistema hospitalar, as unidades de leitos críticos, se 

diferenciam dos demais setores, por que os pacientes destas unidades estão mais expostos a 

erros, uma vez que recebem duas vezes mais medicamentos do que aqueles internados em 

unidades de cuidados gerais e, ainda, por estarem muitas vezes desacompanhados de seus 

familiares ou inconscientes, o que aumenta ainda a suscetibilidade aos eventos adversos 

(PELLICIOTTI et al.,2010). 

Tendo em vista que ainda é preciso conhecer e aperfeiçoar os serviços ofertados pela 

farmácia hospitalar este trabalho propõe avaliar a oferta de serviços farmacêuticos na Unidade 

Coronariana (UCOR) de um hospital municipal de grande porte localizado no Rio de Janeiro. 
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4. OBJETIVO 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 

Propor melhorias para os serviços farmacêuticos oferecidos à unidade coronariana de 

um Hospital Municipal de grande porte localizado no Rio de Janeiro. 

 

 

4.2 Objetivo Específico 

 

 

• Desenvolver um projeto com propostas de melhoria dos serviços de farmácia aplicando as 

ferramentas do PES. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 Tipos de estudo 

 

 

Estudo retrospectivo transversal.   

 

5.2 Locais da Pesquisa 

 

 

O Hospital em questão é público, foi fundado em 1936 e, desde então, passou por 

diversas reformas. Hoje é visto como um hospital de média complexidade, grande porte, 

referência em politrauma, que presta serviço à população cobrindo extensa área do Rio de 

Janeiro. 

O hospital tem aproximadamente 400 leitos, presta diversos serviços em áreas como: 

pediatria, ortopedia, neurocirugia entre outros. No entanto, neste trabalho optou-se por avaliar 

os serviços farmacêuticos prestados à Unidade Coronariana, porque embora seja uma unidade 

de alta complexidade, possui poucos leitos, apenas cinco, o que se acredita poderá contribuir 

na viabilidade de execução do estudo. 

A farmácia adota o sistema misto de dispensação de medicamentos. Com isso, tem 

setores que alguns itens são dispensados mediante a requisição (sistema coletivo) e outros por 

meio da prescrição médica ou transcrita pela enfermagem. (Sistema individualizado). A 

dispensação interna funciona 24 horas, atendendo a todas as clínicas do hospital. Sendo 

composta por 2 farmacêuticos e 2 auxiliares em esquema de plantão. Os auxiliares são 

responsáveis pela separação e dispensação dos medicamentos, sob supervisão do 

farmacêutico. 
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5.3 Amostra e coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi feita a partir de problemas abordados em uma oficina realizada 

previamente entre os integrantes da Farmácia e da UCOR.  Nessa oficina foi discutida a oferta 

de serviços farmacêuticos à UCOR.  Teve a participação dos funcionários da UCOR 

(enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos) e da farmácia (farmacêuticos, residentes de 

farmácia e chefe do serviço de farmácia). 

Partindo das informações obtidas na oficina, desenvolveu-se um planejamento 

estratégico tático situacional para a construção do projeto visando melhorias nos serviços 

farmacêuticos oferecidos à UCOR. 

 

 

5.4 Limitações do Estudo 

 

 

O planejamento estratégico tático situacional foi aplicado apenas na dispensação interna 

da farmácia. Pois este é o setor que mais tem interface com os demais. E segundo a literatura 

a implementação de sistemas eficientes e seguros de dispensação de medicamentos é uma 

estratégia essencial para diminuir os problemas relacionados aos medicamentos. 

(BERNARDINO et al.,2010). 
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6. DESENVOLVIMENTO 

 

 

6.1 Momento Explicativo 

 

 

A avaliação da oferta de serviço de farmácia prestado a Unidade Coronariana teve seu 

início, através do desenho do plano operativo, marcando a fase I do momento explicativo do 

Planejamento Estratégico Tático Situacional. Nessa etapa, foi gerada a lista dos problemas 

abordados na oficina. Tais problemas foram: Falta de padronização de 

processos/procedimentos intra e intersetorial na farmácia de dispensação interna de 

medicamentos e Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos. Conforme 

demonstra o plano operativo no apêndice A. 

O plano operativo foi elaborado de forma retrospectiva, a partir do relatório de uma 

oficina realizada previamente.  Os problemas descritos são redações adaptadas daquilo que foi 

apontado como os 5 problemas mais importantes na oficina.  Os problemas originais, como 

estavam escritos, foram aproveitados aqui como descritores dos respectivos problemas na 

atual redação. Em relação a cada problema foram definidos os descritores, as causas e 

consequências. 

Na fase II do momento explicativo foi feita a espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. 

Essa ferramenta, através da identificação das causas orienta quais ações são necessárias para 

modificar o problema e chegar à imagem-objetivo. O apêndice A, demonstra a espinha de 

peixe.  

Uma vez definido os vetores descrição do problema (VDPS) foi feita sua representação 

gráfica através dos fluxogramas situacionais representando cada problema. As causas 

apontadas na espinha de peixe foram representadas no fluxograma situacional de acordo com 

a sua respectiva dimensão. Com isso, foi possível distinguir os tipos de causas, níveis de 

governabilidade e definição dos nós críticos dos problemas, conforme exemplificado nas 

figuras 1 e 2. 

 



 
 
 

 
FIGURA 2: Fluxograma situacional do problema 1: Falta de padronização de processos/procedimentos intra e intersetorial na farmácia de 

dispensação interna de medicamentos. (Adaptado de RIEG,1999) 
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FIGURA 3: Fluxograma situacional do problema 2: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos (Adaptado de 

RIEG,1999)



 
 
 

6.2 Momento Normativo 

 

 

Uma vez definidos quais são os problemas a serem resolvidos, foi feito o desenho 

do plano de intervenção para alcançar a imagem-objetivo e o objetivo geral. Os nós 

críticos indicados no fluxograma situacional da etapa anterior, nessa é representada 

como objetivo específico dando origem as propostas de operação que definiram as ações 

necessárias para chegar ao cenário almejado. O apêndice A detalha esta etapa.  

 

6.3 Momento Estratégico 

 

 

Essa etapa contempla na verificação da viabilidade das ações propostas na etapa 

anterior, em relação ao poder de decisão, execução e sustentação. Também é feita uma 

análise da factibilidade, considerando recursos existentes e necessários. E por fim são 

verificados o déficit e uma possível atividade estratégica. O apêndice A demonstra essa 

etapa. 

 

 

6.4 Momento Tático operacional 

 

 

Nesse último momento foram estimados os recursos financeiros necessários para 

executar as ações propostas.  Também foram definidos os atores responsáveis ou 

envolvidos e o prazo para o cumprimento das ações. Conforme apêndice A. 
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6.5 O projeto com propostas de melhoria aplicando as ferramentas do PES 

 

O presente trabalho iniciou com o intuito de aproveitar o resultado de uma oficina 

realizada previamente no Hospital em estudo, portanto, a etapa de explicação dos 

problemas aconteceu previamente.  Partindo desse ponto, para uma melhor priorização 

dos mesmos, optou-se por usar esse material aplicando a metodologia do PES. Algumas 

etapas tiveram que ser adaptadas sem comprometimento na execução da ferramenta. 

Um exemplo é a análise da priorização dos problemas que foi revista, pois verificou-se 

que os problemas descritos na oficina poderiam ser reescritos de forma mais concisa, 

conforme demonstrado na tabela 1. Seus problemas apontados tiveram sua redação 

ajustada para chegar aos 2 principais pontos apresentados e para representar os 

descritores. Para retroalimentação do processo, é recomendado que futuramente 

realizem-se outras oficinas para discussão do plano proposto. 

 

 
TABELA 1: Reescritura dos problemas verificados na oficina (elaboração própria) 

 

O fluxograma situacional posicionou o planejador em relação aos tipos de causas 

do problema e o seu grau de controle, além de ter auxiliado no levantamento dos nós 

críticos, da distinção dos tipos de causas e de governabilidade do planejador sobre elas. 

(RIEG et al.,2014) Tudo isso colaborou para a elaboração do plano de ação que foi 

construído a partir dos nós críticos detalhados no momento normativo.  

Em relação à faltar governabilidade, o planejador terá que buscar articulações, 

construir parcerias e estabelecer alianças com pessoas que apoiem o projeto e possa 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RIEG,+DENISE+LUCIANA
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torná-lo factível para atuar nas causas do problema. (BARRETO et al.,2012). A 

intervenção nesse nó crítico poderá estar em um plano de demandas e dependerá da 

capacidade de negociação dos atores interessados. (ARTMANN, 2000) 

A falta de Recursos Humanos (RH) abordada nos fluxogramas situacionais no 

quadrante de falta de governabilidade do planejador e no plano operativo como o 

planejador não tendo o poder de decisão sobre essa ação, foi proposta uma solução 

estratégica apesar da dificuldade de execução.  

Em relação à viabilidade do plano para a necessidade de RH (quantidade e 

qualidade) discutida no momento estratégico do plano operativo, o planejador não teve 

poder de ação e execução tendo que traçar uma estratégia através de pesquisa em 

referências para mostrar à Direção do hospital o que recomenda a literatura. Segundo 

Bernardino, o farmacêutico hospitalar deve ter uma postura interdisciplinar para 

alcançar o sucesso profissional, face à articulação e integração da farmácia hospitalar 

com os demais serviços e unidades clínicas. Para prestar serviços de excelência, a 

farmácia hospitalar precisa ter profissionais em número suficiente e com perfil 

adequado ao desempenho da função. Esses profissionais devem ser capacitados e 

treinados periodicamente por meio de programas de educação continuada. 

(BERNARDINO et al.,2010). 

A sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) recomenda para as 

atividades básicas de dispensação para pacientes internados e logística de suprimentos, 

um quantitativo mínimo de: 1 farmacêutico para cada 50 leitos, 1 auxiliar de farmácia 

para cada 10 leitos e 1 almoxarife para cada 50 leitos. E para a atividade de 

fracionamento: 1 farmacêutico para cada 250 leitos e 1 auxiliar para cada 50 leitos. No 

entanto, essa recomendação não deixa claro o horário de funcionamento da farmácia. 

(BERNARDINO et al.,2010). 

De acordo com o cenário atual do Hospital em estudo, sem considerar o número 

de horas trabalhadas, 14 farmacêuticos plantonistas e 1 na chefia está dentro do 

recomendável para o atendimento a 400 leitos. Porém a situação atual do Hospital é 

bem abaixo do desejável quanto a auxiliares, técnicos e administrativos, com apenas 11. 

Em outro estudo realizado pela prefeitura do Rio de Janeiro, propondo o 

dimensionamento de RH para serviço de farmácia de Unidades de Saúde do Município 

do Rio de Janeiro, foi feito um racional do RH necessário para o bom funcionamento da 

farmácia hospitalar. Nesse trabalho as farmácias foram divididas por horário de 

funcionamento e sistema de dispensação. Para o sistema coletivo, foi considerado o 
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funcionamento da farmácia de 84 horas semanais e para o individualizado o horário de 

funcionamento de 168 horas semanais. (LEMME et al.,2007). 

A farmácia hospitalar objeto desse trabalho atende a 53 leitos com sistema de 

dispensação individualizado e 347 com dispensação coletiva, funcionando 168 horas 

semanais, com a farmácia ambulatorial funcionando 48 horas semanais. Compondo o 

quadro há 14 farmacêuticos em regime de 2 plantões de 12 horas por semana e 1 

farmacêutico na rotina diária como chefe do serviço. Em relação aos auxiliares 

(técnicos, oficiais de farmácia e estoquista) há 5 em regime de plantão de 12 horas e 6 

na rotina.  

A quantidade de clínicas individualizadas foi reduzida recentemente, com redução 

de 50% dos 106 leitos antes existentes, devido à falta de material para fracionar e pela 

redução de auxiliares de farmácia na dispensação que antes eram 2 pessoas todos os dias 

e hoje tem dias que é apenas um. Algumas clínicas tiveram que retroceder e voltar a 

adotar o sistema coletivo de dispensação. 

Adaptando a proposta do estudo de Lemme et al. (2007) ao perfil do hospital em 

questão pode-se chegar ao seguinte número de RH: 

 

 Farmacêutico 

Responsável técnico 

Farmacêutico 

Rotina 

Auxiliares* 

Sistema coletivo 1 4 6 

Sistema 

individualizado 

 

1 

 

11 

 

10 

Ambulatório 0 0 5 

Total 

recomendado 

2 15 21 

Total disponível 1 14 5 
* Auxiliares, considerando os técnicos e administrativos. 

TABELA 2:  Recomendação de RH para o hospital onde este trabalho foi desenvolvido 

segundo os critérios propostos por LEMME et al. (2007). 

 

 

Conforme pode ser observado na tabela 2, mesmo com uma carga horária inferior 

de funcionamento da farmácia em relação ao sistema coletivo, o número de RH 
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indicado é maior do que o RH da farmácia em questão. Vale ressaltar que em ambas as 

recomendações estão sendo consideradas as atividades básicas para o funcionamento da 

farmácia sem incluir as atividades clínicas que atualmente é uma demanda da profissão. 

 

Outro ponto que não está sendo discutido é em relação à automação da farmácia, 

já que, teoricamente, quanto mais automatizada necessita de menos mão de obra. Todas 

essas questões levam à reflexão sobre se a mão de obra é insuficiente ou se está 

subutilizada, já que no hospital em questão o único farmacêutico que não é plantonista é 

o chefe de serviço.  

Outro fator que merece destaque, também relacionado a RH é em relação à 

capacitação e à atualização técnica dos profissionais. Tendo em vista que a ausência de 

ações de educação permanente demonstra que a Política de Educação Permanente (PEP) 

instituída pelo Ministério da Saúde (MS) em 13 de fevereiro de 2004 não está sendo 

efetiva. (BRASIL, 2007) 

A PEP consiste em uma estratégia do MS para fortalecer o SUS por meio de ações 

de educação, incentivando a realização de cursos presenciais e à distância, 

aprendizagem em serviços, grupos formais de estudos, intercâmbios, oficinas, 

seminários, congressos, e outras, que contribuam para a pactuação dos processos de 

trabalho, formação, atualização, qualificação profissional e desenvolvimento dos 

trabalhadores, em consonância com as diretrizes institucionais do Ministério da Saúde. 

(BRASIL, 2007)  

Um outro ponto importante, que precisa ser revisto é relacionado à falta de 

participação dos profissionais na elaboração, revisão, aprovação, divulgação e execução 

dos POP. Será necessário traçar estratégias para envolver toda equipe da farmácia na 

implantação dos POP buscando maior participação e comprometimento na sua 

execução, buscando afastar possíveis resistências. 

Na identificação das demandas por informação uma boa estratégia seria formar 

uma equipe multidisciplinar com reuniões periódicas para discussão dos casos clínicos, 

alternativas de tratamento e estabelecimentos de critérios para priorização das 

informações mais urgentes. Atualmente apenas os residentes no segundo ano da 

residência de farmácia hospitalar participam uma vez na semana dos rounds do Centro 

de Terapia Intensiva (CTI). Nesses encontros faltam roteiros e definição de funções para 

as atividades. Um déficit em relação a esse serviço é que os demais farmacêuticos não 

participam e não há um roteiro a ser seguido nos rounds. Daí a necessidade de criar 
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estratégias para mobilizar os farmacêuticos mostrando que essa é uma demanda do 

serviço e das políticas atuais de segurança do paciente e que para isso é preciso se 

atualizar e participar.  

Para se ofertar e oferecer informação relacionada a medicamentos é preciso ter 

uma base de dados confiável e atualizada. Para isso é importante ter acesso a bases de 

dados de artigos científicos, que são as informações primárias, e patrocínio da direção 

do hospital quanto ao tema. 

Uma vez digitado os manuais, cartazes, folders e qualquer outro material 

escolhido para divulgação, o próximo passo é mobilizar a direção para financiar a 

impressão desse material para ser divulgado no hospital e apoiar na divulgação do 

trabalho, através da participação nas palestras e incentivo as demais clínicas do hospital 

a participar. 

No momento tático operacional do plano operativo foram definidos os recursos 

financeiros necessários, os responsáveis pela execução e uma estimativa do tempo para 

execução. Para o acompanhamento das ações foram estipulados alguns indicadores para 

avaliar a execução do plano. Segundo ARTMAN (2000), a permanente avaliação dos 

impactos através de indicadores desenhados especificamente para acompanhar e 

monitorar o plano possibilita a sua atualização e correção para que não se desvie da 

situação objetivo. 

Considerando o exposto é possível inferir que o Planejamento Estratégico 

Situacional é um instrumento que pode garantir transparência ao processo, visto que 

permite mostrar informações importantes a serem compartilhadas por facilitar a 

prestação de contas através do acompanhamento de projetos. (BELCHIOR, M. 1999) 

Após análise de todas essas ações propostas que surgiram através da oficina entre 

a farmácia e a UCOR, o planejamento e execução das ações irá trazer benefícios aos 

serviços de farmácia prestados não só a UCOR, mas também irá beneficiar as outras 

clínicas do hospital. 
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7. CONCLUSÃO 

 

No cenário complexo de uma instituição hospitalar, propor e implementar 

melhorias na oferta de serviços de forma eficiente requer um planejamento eficaz e a 

capacidade de fazê-lo de forma transparente e sem arbitrariedades.  As ferramentas do 

planejamento estratégico situacional (PES) são úteis nesse sentido, permitindo uma 

visão ampla desde a identificação e descrição dos problemas e suas causas até as 

operações e ações necessárias para se alcançar o cenário ideal, de acordo com a 

viabilidade naquele momento. 

Ao desenvolver o PES cada aspecto de uma necessidade, de uma operação e 

suas ações, são minuciosamente analisados, forçando o planejador e sua equipe a 

repensar, comparar com parâmetros racionais e decidir que caminho seguir, buscando 

viabilidade.  As ações onde não ha governabilidade do planejador também requerem 

muita analise e a definição de estratégias para sensibilizar os atores que detêm tal 

governabilidade, caso isso seja imprescindível para alcançar a imagem-objetivo 

desejada. 

Para o hospital em estudo, a proposta de melhorias para os serviços 

farmacêuticos apresenta, na forma de planejamento estratégico situacional, o plano de 

ações necessárias para se alcançar a qualidade de serviço desejada conforme 

manifestado na oficina realizada entre profissionais antes do inicio deste.  A maioria 

dessas ações não requer investimento financeiro, porem é necessário o empenho da 

gestão do serviço e da sua equipe para a sua implementação.   E para as ações cuja 

governabilidade foge aos gestores dos serviços, deve-se buscar o apoio da gestão 

institucional. 

É recomendado que novas oficinas entre UCOR e Farmácia sejam realizadas 

futuramente para resolver eventuais arestas deste projeto e para acompanhar a sua 

implementação. Assim como seria muito positivo ampliar essa iniciativa a a todos os 

setores do hospital. 
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9. APEÊNDICE A – PLANO OPERATIVO 
 

 

ETAPA 1 – FASE I – Momento explicativo - Matriz de Priorização de Problemas 
 
Local/foco do Plano Operativo: __Unidade Coronariana________________________ 
Número de participantes=__9____ 
Setores participantes (sem revelar nomes) = __Farmácia e Unidade Coronariana  
Lista de Problemas 
N° Problema identificado 
01 Falta de padronização de processos/procedimentos intra e intersetorial na 

farmácia de dispensação interna de medicamentos. 
02 Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos. 
 
 

ETAPA 2 – FASE I – Momento explicativo - Relação dos Descritores 
 

Problema 1: Falta de padronização de processos/procedimentos intra e intersetorial na 

farmácia de dispensação interna de medicamentos. 

DESCRITORES (D) 

D 1 – Falta de Padronização de rotinas. 
D 2 – Fluxo incorreto da prescrição, após validação da Farmácia. 
D 3 – Formulário de utilização da albumina é burocrático 

 

Explicando os descritores: 

Descritor 1: Falta de Padronização de rotinas. 

Causas: Tal fato ocorre, pois não há procedimentos escritos detalhando a rotina. 

Consequências: O fato de não terem procedimentos detalhando a rotina, faz com que 

cada plantão adote uma conduta diferente. Dificultando a relação intersetorial. 

 

Descritor 2: Fluxo incorreto da prescrição, após validação da Farmácia. 

Causas: O fluxo de trabalho não está padronizado de forma a atender a demanda dos 

setores. Além da necessidade de um sistema informatizado.  

Consequências: Impacta negativo na rotina do setor, tendo em vista que importantes 

observações que justificariam, por exemplo, o motivo pelo qual o medicamento não foi 

dispensado não são descritas na cópia da prescrição ou documento específico que a 

acompanhe. Tal fato, impede que a informação chegue de forma direta e rápida ao 
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conhecimento do setor. Isso gera perda de tempo para equipe de enfermagem que 

precisa contatar a farmácia para saber a causa da ausência do medicamento. 

 

Descritor 3: Formulário de dispensação da albumina é burocrático 

Causas: O Formulário apresenta um campo detalhando o tempo estimado de 

tratamento e utilização da albumina. Mas, mesmo assim, esta só é dispensada com a 

entrega diária desse documento. 

Consequências: Tal prática torna a rotina do setor solicitante mais burocrática, 

considerando que já foi estipulado o tempo do tratamento não deveria ser necessário o 

preenchimento e a entrega diária de um novo formulário à farmácia. 

 

Problema priorizado 2: Falta de orientação farmacêutica para utilização de 

medicamentos. 

DESCRITORES (D) 

D 1 – Ausência de um manual que oriente a correta utilização de 
comprimidos por sonda 
D 2 – Falta orientação da utilização de medicamentos intravenosos 
D 3 – Falta de um farmacêutico mais envolvido nas questões 
relacionadas a Farmácia Clínica. 

 

Explicando os descritores: 

Descritor 1: Ausência de um manual que oriente a correta utilização de comprimidos 

por sonda. 

Causas:  Isso ocorre pois há um número reduzido de farmacêuticos. E por isso eles 

estão com as funções mais atreladas à rotina operacional, não havendo disponibilidade 

de tempo para desenvolver outras tarefas.  Além disso, os poucos profissionais que 

atuam precisam realizar cursos de aperfeiçoamento e capacitação.  Além da questão da 

motivação desses profissionais. 

Consequências: impacto na eficácia do medicamento, além de colocar o paciente em 

risco. 

 

Descritor 2: Falta orientação da utilização de medicamentos intravenosos 

Causas:  Isso ocorre pois há um número reduzido de farmacêuticos. E por isso eles 

estão com as funções mais atreladas à rotina operacional, não havendo disponibilidade 
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de tempo para desenvolver outras tarefas. Além disso, os poucos profissionais que 

atuam precisam realizar cursos de aperfeiçoamento e capacitação.  Além da questão da 

motivação desses profissionais. 

Consequências: impacto na eficácia do medicamento, além de colocar o paciente em 

risco. 

 
Descritor 3: Falta de um farmacêutico mais envolvido nas questões relacionadas à 

Farmácia Clínica  
Causas: Acredita-se que o quadro de profissionais farmacêuticos é insuficiente; falta 

de capacitação e treinamento específicos aos profissionais para atender a essa nova 

demanda; ausência de estrutura necessária à prática da farmácia clínica. 

Consequências:  Serviços farmacêuticos não oferecidos ou de baixa qualidade; 

provável impacto negativo nos resultados assistenciais. 



 
 
 

FASE II – Momento explicativo - Espinha de Pexe  
 

Problema priorizado 1: Falta de padronização de processos/procedimentos intra e intersetorial na farmácia de dispensação interna de 

medicamentos. 

 
Problema priorizado 2: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos. 



37 
 

 

 



38 
 

 

Momento normativo – Matriz do Momento normativo 
 

Problema: Falta de padronização de processos/procedimentos intra e intersetorial na farmácia de dispensação interna de medicamentos. 
Imagem-Objetivo do problema: Oferta de serviços farmacêuticos pela farmácia de dispensação interna segundo processos e procedimentos 

padronizados e conhecidos por toda a equipe.  
Objetivo Geral: Melhorar a oferta de serviços farmacêuticos pela farmácia de dispensação interna a partir da padronização dos processos e dos 

procedimentos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OPERAÇÕES AÇÕES 

Implantar procedimentos 
operacionais padrão 

Identificar os processos na dispensação interna de 
medicamentos. 

 Observar as rotinas e realizar reuniões com as 
equipes envolvidas nos processos 
existentes/realizados pelo setor de dispensação de 
medicamentos, desde o seu abastecimento até 
aqueles relacionados ao preparo/administração de 
medicamentos. 

 Rever (listar) os processos existentes. 
Identificar melhorias  Verificar oportunidade de melhorias nos processos. 

Descrever as rotinas por processo.  Redesenhar os fluxos, relacionando etapas e seus 
responsáveis. 

Elaborar os procedimentos operacionais padrão (POP) 
por rotina (ou processo).  Incluir os procedimentos ainda não redigidos. 

Implementar os POP. 

 Submeter aos atores envolvidos para revisão e 
aprovação. 

 Aprovação. 
 Divulgação. 
 Treinamento. 
 Implementação. 

Monitorar a qualidade da oferta de serviços 
farmacêuticos do setor de dispensação 

 Estabelecer indicadores de produção e de qualidade 
 Elaborar instrumentos de registro para obtenção dos 

indicadores 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 
Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  

Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OPERAÇÕES AÇÕES 

Ofertar informação farmacêutica de 
forma ativa 

Identificar as demandas por informação 
 

 Levantar as principais dúvidas ou demandas 
recorrentes por informação farmacêutica 

 Participação do Farmacêutico/ residentes em 
rounds  

 Priorizar as informações mais urgentes. 

Definir os recursos necessários para oferta de 
informação 

 Identificar necessidade de RH (quantidade e 
qualidade) 

 Identificar a necessidade de Bases de dados 
 Identificar a necessidade de espaço físico, 

Hardware e software para auxiliar. 

Implantar processos para garantir a oferta de informação 
farmacêutica 

 Definir meios de oferta de informação (folhetos, 
reuniões técnicas, palestras, intranet ...) 

 Produzir, organizar, elaborar os materiais e 
meios de informação. 

 Disponibilizar a informação. 

Aperfeiçoar a oferta de informação 
farmacêutica de forma passiva 

Definir os recursos necessários para oferta de 
informação 

 Identificar necessidade de RH (quantidade e 
qualidade) 

 Identificar a necessidade de Bases de dados 
 Identificar a necessidade de espaço físico, 

Hardware e software para auxiliar. 

Implementar os procedimentos para oferta de 
informação farmacêutica 

 Elaborar e aprovar os procedimentos para oferta 
de informação farmacêutica 

 Estabelecer indicadores. 
 Treinar os atores envolvidos na oferta de 

informação. 
 Divulgar  
 Disponibilizar o serviço. 
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Momento estratégico – Matriz do Momento estratégico 
 

Problema: Falta de padronização de processos/procedimentos intra e intersetorial na farmácia de dispensação interna de medicamentos. 
Imagem-Objetivo do problema: Oferta de serviços farmacêuticos pela farmácia de dispensação interna segundo processos e procedimentos 

padronizados e conhecidos por toda a equipe.  
Objetivo Geral: Melhorar a oferta de serviços farmacêuticos pela farmácia de dispensação interna a partir da padronização dos processos e dos 

procedimentos. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

1  
Implantar procedimentos operacionais padrão 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE (Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Défic
it 

 
ATIV.EST
RATÉGIC

A Decidir Executa
r Manter Recursos existentes Recursos 

necessários 

Identificar os 
processos na 
dispensação 
interna de 

medicamentos. 

Observar as rotinas e realizar 
reuniões com as equipes 
envolvidas nos processos 
existentes/realizados pelo 
setor de dispensação de 
medicamentos, desde o seu 
abastecimento até aqueles 
relacionados ao 
preparo/administração de 
medicamentos. 

Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 
Farmacêutico chefe e 
disponibilidade de 
espaço físico. 

2 Farmacêuticos/ 5 
residentes e 
disponibilidade de 
espaço físico. 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Não 
 
 
 

 
 

Rever (listar) os processos 
existentes  

 
 

Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 
Farmacêutico chefe. 
Computador, 
impressora e papel. 

2 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 
Farmacêutico chefe. 
Computador, 
impressora e papel. 

 
 
 

Não 

 
 
 

Não 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

1  

Implantar procedimentos operacionais padrão 
 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE (Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE Défic

it 

 
ATIV.EST
RATÉGIC

A Decidir Executa
r Manter Recursos existentes Recursos 

necessários 

Identificar 
melhorias 

Verificar oportunidade de 
melhorias nos processos. Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 

Farmacêutico chefe 

2 Farmacêuticos/ 5 
residentes  

Não Não 
 
 
 

Descrever as 
rotinas por 
processo. 

Redesenhar os fluxos, 
relacionando etapas e seus 

responsáveis. 
Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 

Farmacêutico chefe. 
Computador, 

impressora e papel. 

2 Farmacêuticos/ 5 
residentes. 

Computador, 
impressora e papel. 

 
 

Não 

 
 

Não 
 

Elaborar os 
procedimentos 
operacionais 
padrão (POP) 
por rotina (ou 

processo). 

Incluir os procedimentos 
ainda não redigidos Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 

Farmacêutico chefe. 
Computador, 

impressora e papel. 

2 Farmacêuticos/ 5 
residentes. 

Computador, 
impressora e papel. 

 
 

Não 

 
 

Não 

Implementar os 
POP 

Submeter aos atores 
envolvidos para revisão e 

aprovação 
Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 
Farmacêutico chefe. 

 
5 residentes 

 
 

Não 

 
 

Não 

Aprovação 
 Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 
Farmacêutico chefe. 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 
Farmacêutico chefe. 

 
 

Não 

 
 

Não 

Divulgação Sim Sim Sim 

Auditório, Sala de 
reunião, centro de 
estudos, equipe de 

educação continuada. 

Auditório, Sala de 
reunião, centro de 
estudos, equipe de 

educação continuada. 

 
 

  Não 

 
 

Não 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

1 :  
Implantar procedimentos operacionais padrão 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 
(Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE Défici

t 

 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIC
A Decidir Executa

r Manter Recursos existentes Recursos necessários 

Implementar os 
POP. 

 

Treinamento Sim Sim Sim 

Auditório, Sala de 
reunião, centro de 
estudos, equipe de 

educação continuada. 

Auditório, Sala de 
reunião, centro de estudos, 

equipe de educação 
continuada. Cursos de 

capacitação. 

 
 

Sim  

Mobilizar a 
prefeitura 
quanto a 
necessidade de 
cursos de 
capacitação. 

Implementação. Sim Sim Sim - - 
 

 
 

Não 
 
 
 

 
 

- 

Monitorar a 
qualidade da 

oferta de 
serviços 

farmacêuticos do 
setor de 

dispensação 

Estabelecer 
indicadores de 
produção e de 
qualidade 
 

Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 

Farmacêutico chefe. 
Pesquisar em manuais 

de referência 
indicadores de 

qualidade e adequar à 
realidade da farmácia. 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 

Farmacêutico chefe. 
Pesquisar em manuais de 
referência indicadores de 

qualidade e adequar à 
realidade da farmácia. 

 
 
 

Não 

 
 
 

Não 

Elaborar 
instrumentos de 
registro para 
obtenção dos 
indicadores. 

Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 

Farmacêutico chefe. 
Computador, 

impressora e papel 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 
Farmacêutico chefe. 
Computador, impressora e 
papel 

 
 

Não 

 
 

Não 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 

Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  
Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
2 :  

Aperfeiçoar a oferta de informação farmacêutica de forma ativa 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE (Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Déficit 

 
ATIVIDA

DE 
ESTRATÉ

GICA 

Decidi
r 

Executa
r Manter Recursos existentes Recursos necessários 

Identificar as 
demandas por 
informação 
 

Levantar as 
principais dúvidas 
ou demandas 
recorrentes por 
informação 
farmacêutica 

Sim Sim Sim 
14 Farmacêuticos 

Plantonistas/ 5 residentes/ 
1 Farmacêutico chefe. 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 

Farmacêutico chefe. 
Rotina de reuniões 

multidisciplinares para 
discussão de casos. 

Sim 

Formar um 
grupo com 

multiprofiss
ionais. 

Participação do 
Farmacêutico/ 
residente em 
rounds. 

Sim Sim Sim 

Residentes R2, compõem 
o quadro de profissionais 
que participam do round 

do CTI. 

Estender a atividade aos 
farmacêuticos e a mais 

clínicas. 
Sim 

Mobilizar 
os 

farmacêutic
os a 

participar 
dos rounds. 

Priorizar as 
informações mais 
urgentes. 

Sim Sim Sim - 
 

Estabelecer critérios 
para priorizar as 

informações mais 
urgentes. 

Sim 

Reuniões 
com a 
equipe 

multidiscipl
inar para 

estabelecer 
prioridades 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 

Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  
Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

2 :  
Aperfeiçoar a oferta de informação farmacêutica de forma ativa 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE (Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Déficit 
 

ATIVIDADE 
ESTRATÉGICA Decidir Executa

r 
Mante

r 
Recursos 
existentes Recursos necessários 

Definir os 
recursos 

necessários para 
oferta de 

informação 

Identificar 
necessidade de 
RH (quantidade e 
qualidade) 
 

Não Não Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 
Farmacêutico 

chefe 

Ações de educação 
permanente. Ter mais 

farmacêuticos inseridos 
na rotina de trabalho de 

40 horas semanais. 

Sim 

Mostrar a direção 
do hospital a 

necessidade de 
mais farmacêuticos 

trabalhando na 
rotina. 

Identificar a 
necessidade de 
Bases de dados 
 

Sim Sim Sim Acesso à internet. 
Acesso a bases de dados 
científicas como a saúde 
baseada em evidências. 

Não Não 

Definir os 
recursos 

necessários para 
oferta de 

informação 

Identificar a 
necessidade de 
espaço físico, 
Hardware e 
software para 
auxiliar. 

Sim Não Sim 

Para as atividades 
executadas 

atualmente tanto o 
espaço físico 

quanto Hardware 
e software 
atendem.  

 - Não Não 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 
Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  

Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 :  Aperfeiçoar a oferta de informação farmacêutica de forma ativa 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 
(Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Déficit 

 
ATIVIDAD

E 
ESTRATÉG

ICA 
Decidir Executar Manter Recursos existentes Recursos necessários 

Implantar 
processos para 

garantir a oferta 
de informação 
farmacêutica 

Definir meios de 
oferta de 
informação 
(folhetos, 
reuniões 
técnicas, 
palestras, 
intranet) 

Sim Sim Sim 

 14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 
Farmacêutico chefe. 
Acesso a internet 

Reunião com a equipe 
multidisciplinar para 

definir os recursos mais 
adequados.  

Sim 

Realizar 
reunião com 
a equipe 
multidiscipl
inar. 

Produzir, 
organizar, 
elaborar os 
materiais e meios 
de informação 
 

Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 

Farmacêutico chefe. 
Computador com 
acesso a internet. 

5 residentes. 
Computador com 
acesso a internet. 

Recursos financeiros 
para impressão de 
material gráfico. 

     Sim 

Mostrar à 
direção do 
hospital a 
importância 
de divulgar 
informação. 

Disponibilizar a 
informação. Sim Sim Sim 

Espaço Físico para 
realização de 

palestras. 

Confecção de folhetos e 
cartazes informativos. 

Realizar palestras e 
definir uma 

periodicidade para 
reuniões 

multidisciplinares 

Sim 

Mostrar à 
direção do 
hospital a 
importância 
de divulgar 
informação. 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 

Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  
Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFIC

O 3 :  
Aperfeiçoar a oferta de informação farmacêutica de forma passiva 

 
 

OPERAÇÕE
S 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE (Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Déficit 

 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIC
A 

Decidi
r 

Executa
r 

Mante
r Recursos existentes Recursos necessários 

Definir os 
recursos 

necessários 
para oferta de 
informação 

Identificar 
necessidade de RH 
(quantidade e 
qualidade) 
 

Não Não Sim 
14 Farmacêuticos 

Plantonistas/ 5 residentes/ 1 
Farmacêutico chefe 

Ações de educação 
permanente. Ter mais 

farmacêuticos 
inseridos na rotina de 
trabalho de 40 horas 

semanais. 

Sim 

Mostrar a 
direção do 
hospital a 

necessidade de 
mais 

farmacêuticos na 
rotina. 

Identificar a 
necessidade de 
Bases de dados 
 

Sim Sim Sim Acesso à internet. Acesso a bases de 
dados científicas Sim 

Mostrar a 
direção do 

hospital que 
nessas bases de 
dados há acesso 

à informação 
mais confiável e 

atualizada. 
Identificar a 
necessidade de 
espaço físico, 
Hardware e 
software para 
auxiliar. 

Sim Sim Sim 

Para as atividades 
executadas atualmente tanto 

o espaço físico quanto 
Hardware e software 

atendem.  

 - Não Não 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 
Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  

Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

3 :  
Aperfeiçoar a oferta de informação farmacêutica de forma passiva 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 
(Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Déficit 

 
ATIVIDA

DE 
ESTRAT
ÉGICA 

Decidir Executar Manter Recursos existentes Recursos necessários 

Implementar os 
procedimentos 
para oferta de 
informação 

farmacêutica 
 

Elaborar e 
aprovar os 
procedimentos 
para oferta de 
informação 
farmacêutica 

Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 

Farmacêutico chefe 

2 Farmacêuticos 
Plantonistas/ 5 
residentes/ 1 

Farmacêutico chefe 

Não Não 

Estabelecer 
indicadores Sim Sim Sim 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 

Farmacêutico chefe. 
Pesquisar em manuais 

de referência 
indicadores de 

qualidade e adequar à 
realidade da farmácia. 

14 Farmacêuticos 
Plantonistas/  1 

Farmacêutico chefe. 
Pesquisar em manuais 

de referência 
indicadores de 

qualidade e adequar à 
realidade da farmácia. 

 
 
 

Não 

 
 
 

Não 

Treinar os atores 
envolvidos na 
oferta de 
informação. 

Sim Sim Sim 

1 Farmacêutico chefe, 
Auditório, Sala de 
reunião, centro de 
estudos, equipe de 

educação continuada. 

1 Farmacêutico chefe, 
Auditório, Sala de 
reunião, centro de 
estudos, equipe de 

educação continuada 

Não Não 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 
Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  

Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 
 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
3 :  

Aperfeiçoar a oferta de informação farmacêutica de forma passiva 

 
 

OPERAÇÕES 

 
 

AÇÕES 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 
(Poder) ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Déficit 

 
ATIVIDA

DE 
ESTRAT
ÉGICA 

Decidir Executar Manter Recursos existentes Recursos necessários 

Implementar os 
procedimentos 
para oferta de 
informação 

farmacêutica 

Divulgar 
 Sim Sim Sim 1 Farmacêutico chefe 

e Auditorio. 

Realizar 
periodicamente 

palestras de divulgação 
da informação.  

 
 

Sim 

Incorporar 
as 

reuniões 
na rotina 
da equipe 
multidisci

plinar 

Implementar os 
procedimentos 
para oferta de 
informação 

farmacêutica 

Disponibilizar o 
serviço. Sim Sim Sim - Desenvolver manuais 

de fácil consulta. Não Não 
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Momento tático operacional – Matriz final do Plano Operativo 
 

Problema: Falta de padronização de processos/procedimentos intra e intersetorial na farmácia de dispensação interna de medicamentos. 
Imagem-Objetivo do problema: Oferta de serviços farmacêuticos pela farmácia de dispensação interna segundo processos e procedimentos 

padronizados e conhecidos por toda a equipe.  
Objetivo Geral: Melhorar a oferta de serviços farmacêuticos pela farmácia de dispensação interna a partir da padronização dos processos e dos 

procedimentos. 

Objetivos 
Específicos OPERAÇÕES Ações 

Recurso 
Finance

iro 
(necessá

rio 
/estima

do) 

Responsabilidade e 
Centralidade 

Prazo para 
as 

ações 

 
Indicador 

de avaliação 
(operação ATOR 

PRINCIPAL 
(Órgão ou /Setor 

ou /Técnico) 

Outros 
Parceiros 
(Órgão ou 
/Setor ou 
/Técnico) 

Implantar 
procediment

os 
operacionais 

padrão 

Identificar os processos na 
dispensação interna de 

medicamentos. 

Observar as rotinas e realizar reuniões 
com as equipes envolvidas nos processos 
existentes/realizados pelo setor de 
dispensação de medicamentos, desde o 
seu abastecimento até aqueles 
relacionados ao preparo/administração de 
medicamentos. 

 
 
 
- 

 
 
 

Chefe do Serviço 
de Farmácia 

 
 
 

Residentes 

 
 
 

1 Mês 

 
 
 

Número de 
reuniões 

realizadas. 

 
Rever (listar) os processos existentes  

 

 
 
- 

 
 

Chefe do Serviço 
de Farmácia 

   
 
Residentes 

 
 

Recorrente 
mensal 

Quantidade de 
processos 

listados da área 
/ quantidade 

total de 
processos 

Identificar melhorias Verificar oportunidade de melhorias nos 
processos. 

 
- 

Chefe do Serviço 
de Farmácia 

Residentes - - 

Descrever as rotinas por 
processo. 

Redesenhar os fluxos, relacionando 
etapas e seus responsáveis. 

-  
Chefe do Serviço 

de Farmácia 

    
Residentes 

 
1 Mês 

- 
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Objetivos 
Específico

s 
OPERAÇÕES Ações 

Recurso 
Financeiro 
(necessário 
/estimado) 

Responsabilidade e Centralidade 
Prazo 

para as 
ações 

Indicador 
de avaliação 
(operação) 

ATOR PRINCIPAL 
(Órgão ou /Setor ou 

/Técnico) 

Outros Parceiros 
(Órgão ou /Setor 

ou /Técnico) 

Implantar 
procedimen

tos 
operacionai

s padrão 

Elaborar os procedimentos 
operacionais padrão (POP) por 

rotina (ou processo). 

Incluir os procedimentos 
ainda não redigidos 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Residentes 

 
5 

Meses 

Quantidade 
de POPs 

redigidos / 
quantidade 

procedimento. 

Implementar os POP. 
 

 
 
 
 
 

Submeter aos atores 
envolvidos para revisão e 

aprovação. 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêuticos 

 
2 

Meses 

Quantidade 
de POPs 

revisados / 
quantidade de 
procedimento  

        Aprovação. 

 
- 

 
 

Chefe do Serviço de 
Farmácia 

 
 
Farmacêuticos 

 
 
1 Mês 

Quantidade 
de POPs 
aprovados / 
quantidade de 
procedimento
s. 

Divulgação. 
-  

Chefe do Serviço de 
Farmácia 

 
Farmacêuticos/ 

Residentes 

 
3 

Meses 

- 

Treinamento. 

-  
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêuticos/ 

Residentes 

 
3 

Meses 

Quantidade 
de pessoas 

treinadas em 
100% dos 

POPs / 
quantidade de 

POPs. 

Implementação. 
 

R$ 500,00 
 

Chefe do Serviço de 
Farmácia 

 
Farmacêuticos/ 

Residentes 

 
3 

Meses 

 
- 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 
Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  

Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 

Objetivos 
Específicos OPERAÇÕES Ações 

Recurso 
Financeiro 
(necessário 
/estimado) 

Responsabilidade e 
Centralidade 

Prazo 
para 

as 
ações 

Indicador 
de avaliação 
(operação) 

ATOR 
PRINCIPA

L 
(Órgão ou 
/Setor ou 
/Técnico) 

Outros Parceiros 
(Órgão ou /Setor 

ou /Técnico) 

Ofertar 
informação 

farmacêutica 
de forma ativa 

Monitorar a qualidade da oferta de 
serviços farmacêuticos do setor de 

dispensação 

Estabelecer indicadores de 
produção e de qualidade 

 

 
- 

 
Chefe do 

Serviço de 
Farmácia 

 
Farmacêuticos/ 

Residentes 

 
2 

meses 

 
- 

Elaborar instrumentos de registro 
para obtenção dos indicadores. 
 

 
- 

 
Chefe do 

Serviço de 
Farmácia 

 
Farmacêuticos/ 

Residentes 

 
2mese

s 

  
% de erros 
verificados no 
check list. 

Identificar as demandas por informação 
 

Levantar as principais dúvidas ou 
demandas recorrentes por 
informação farmacêutica 

 
 
- 

 
 

Chefe do 
Serviço de 
Farmácia 

 
 

Direção do 
hospital 

 
Inicial 

6 
meses 

e 
depois 
perma
nente. 

 
Número de 

reuniões 
multidsciplin

ares 
realizadas. 

Priorizar as informações mais 
urgentes. 

 
 
- 

 
Chefe do 

Serviço de 
Farmácia 

 
Direção do 

hospital 

 
1 ano 

Número de 
reuniões 
multidsciplin
ares 
realizadas. 
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Objetivos 
Específicos OPERAÇÕES Ações 

Recurso 
Financeir

o 
(necessári

o 
/estimado) 

Responsabilidade e Centralidade 
Prazo 
para 

as 
ações 

Indicador 
de avaliação 
(operação) 

ATOR 
PRINCIPAL 

(Órgão ou /Setor ou 
/Técnico) 

Outros 
Parceiros 
(Órgão ou 
/Setor ou 
/Técnico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertar 
informação 

farmacêutica 
de forma ativa 

Definir os recursos necessários para 
oferta de informação 

Identificar necessidade de RH 
(quantidade e qualidade) 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Direção do 

hospital 

 
2 

meses 

 
- 

Identificar a necessidade de 
Bases de dados 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Direção do 

hospital 

 
1 mês 

- 

Identificar a necessidade de 
espaço físico, Hardware e 

software para auxiliar. 

 
- 

Chefe do Serviço de 
Farmácia 

Chefe do 
Serviço de 
Farmácia 

1 mês - 

Implantar processos para garantir a oferta 
de informação farmacêutica 

Definir meios de oferta de 
informação (folhetos, reuniões 
técnicas, palestras, intranet ...) 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutico
s/ Residentes 

 
3 

Meses 

- 

Produzir, organizar, elaborar os 
materiais e meios de informação 

 
R$ 

1.000,00 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutico
s/ Residentes 

 
3 

Meses 

Quantidade 
de cartazes 
e folders 

confecciona
dos 

Disponibilizar a informação. 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutico
s/ Residentes 

 
3 

Mese
s 

 
- 
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Problema: Falta de orientação farmacêutica para utilização de medicamentos no setor de internação. 
Imagem-Objetivo do problema: Disponibilidade de informação farmacêutica confiável e de boa qualidade disponível sempre que necessário.  

Objetivo Geral: Disponibilizar informação farmacêutica confiável e de boa qualidade sempre que necessário. 

Objetivos 
Específicos OPERAÇÕES Ações 

Recurso 
Financeir

o 
(necessári

o 
/estimado) 

Responsabilidade e Centralidade 
Prazo 
para 

as 
ações 

Indicador 
de avaliação 
(operação) 

ATOR 
PRINCIPAL 

(Órgão ou /Setor 
ou /Técnico) 

Outros 
Parceiros 
(Órgão ou 
/Setor ou 
/Técnico) 

 
 
 
 
 

Implantar a 
oferta de 

informação 
farmacêutica 

de forma 
passiva 

Definir os recursos necessários para 
oferta de informação 

Identificar necessidade de RH 
(quantidade e qualidade) 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Direção do 

hospital 

 
1 ano 

 
- 

Identificar a necessidade de 
Bases de dados 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Direção do 

hospital 

 
1 mês 

- 

Identificar a necessidade de 
espaço físico, Hardware e 

software para auxiliar. 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 
Farmácia 

Chefe do 
Serviço de 
Farmácia 

 
1 mês 

- 

Implementar os procedimentos para 
oferta de informação farmacêutica 

Elaborar e aprovar os 
procedimentos para oferta de 

informação farmacêutica 
 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutico
s/ Residentes 

 
6 

meses 

Quantidade 
de 
procediment
os aprovados 

Estabelecer indicadores. 
 

-  
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutico
s/ Residentes 

6 
meses 

- 

Treinar os atores envolvidos na 
oferta de informação. 

 

-  
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutico
s/ Residentes 

6 
meses 

- 

Divulgar 

 
R$ 

1.000,00 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutico
s/ Residentes 

 
3 

Meses 

Quantidade 
de cartazes e 

folders. 



54 
 

Objetivos 
Específicos OPERAÇÕES Ações 

Recurso 
Financeir

o 
(necessári

o 
/estimado) 

Responsabilidade e Centralidade 
Prazo 
para 

as 
ações 

Indicador 
de avaliação 
(operação) 

ATOR 
PRINCIPAL 

(Órgão ou /Setor ou 
/Técnico) 

Outros 
Parceiros 
(Órgão ou 
/Setor ou 
/Técnico) 

 
Implantar a 

oferta de 
informação 

farmacêutica 
de forma 
passiva 

Implementar os procedimentos para 
oferta de informação farmacêutica Disponibilizar o serviço. 

 
- 

 
Chefe do Serviço de 

Farmácia 

 
Farmacêutic

os/ 
Residentes 

 
3 

Meses 

 
- 
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