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Resumo
Este presente trabalho apresenta a utilização de um novo sistema de informatização 

dos seis hospitais federais pertencentes ao DGH-RJ/MS (Departamento de Gestão Hospitalar 

no Rio de Janeiro do Ministério da Saúde), o e-SUS Hospitalar (e-SUS faz referência a um 

Sistema Único de Saúde eletrônico). Esse sistema viria para substituir num período futuro o 

sistema HOSPUB, que era o sistema de informática desses hospitais. Também apresenta uma 

análise de como foi realizado essa implementação no HFB (Hospital Federal de Bonsucesso), 

que é um desses seis hospitais pertencentes ao DGH, destacando o setor de Farmácia e seu 

funcionamento a partir de 2013.
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1 – INTRODUÇÃO

O e-SUS Hospitalar  é  o  novo sistema de gestão  hospitalar  do Departamento  de 

Informática do SUS – DATASUS, desenvolvido em tecnologia web com base em processos 

organizados e interligados, incluindo importante ferramenta de workflow (fluxo de trabalho), 

que auxilia na obtenção dos objetivos de cada entidade.

Quando um novo sistema de informática é oferecido para substituir o existente, é 

porque sua funcionalidade é superior ao anterior e quando não dar certo é porquê algo de 

errado ocorreu.  Por  isso a  presente  pesquisa deseja  contribuir  diretamente  para estudos e 

mudanças de estratégias que ajudarão na formação de um novo plano de ação para que o uso 

do sistema e-SUS, seja utilizado de forma a atender a demanda, maximizando os recursos 

oferecidos por ele.

2 – OBJETIVOS

2.1 GERAL
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Identificar as causas possíveis que levaram ao mal funcionamento do sistema e-SUS 

no setor de farmácia do Hospital Federal de Bonsucesso.

3.2 ESPECÍFICOS

• Identificar alguns problemas que ocorrem no Hospital Federal de Bonsucesso para 

que o sistema não fosse utilizado de forma correta;

• Identificar  os  pontos  fortes  e  fracos  do  setor  de  farmácia  com  relação  a 

informatização; 

• Apresentar  propostas de soluções  para que o Sistema volte  a ser utilizado e de 

forma adequada.

3 – METODOLOGIA

Este Relatório Técnico trata-se de uma pesquisa descritiva,  sobre a utilização do 

sistema e-SUS na farmácia do Hospital Federal de Bonsucesso, através da coleta de dados do 

período de início de utilização do sistema até o primeiro semestre de 2015, utilizando o estudo 

de caso, como a principal unidade de análise (holístico). Faremos também a análise SWOT do 

setor. 

4 – O HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO

O Hospital Federal de Bonsucesso é o maior hospital da rede pública do Estado do 

Rio de Janeiro em volume geral de atendimentos e recebeu do Ministério da Saúde um novo 

Sistema de Informação Hospitalar, comprado da empresa Totvs.

O sistema e-SUS Hospitalar foi comprado para substituir o sistema HOSPUB, que é 

um  sistema  integrado  de  informatização  de  ambiente  hospitalar,  de  domínio  público  e 

desenvolvido pelo DATASUS, e para a farmácia funcionava como sistema de registro de 

entrada e saída de insumos (medicamentos), fornecendo dados como: Valor de Empenho de 

medicamentos, valor unitário de itens, registro de lotes e validades, especificação do tipo de 

movimento, se Orçamentário ou Extraorçamentário e mais algumas ferramentas de controle 

de  estoque.  Assim a  proposta  de  compra  do  e-SUS (A partir  de  agora  o  sistema e-SUS 

Hospitalar será chamado apenas por e-SUS) seria para suprir todas as lacunas do HOSPUB, 

que era incompleto e não fornecia, por exemplo, prescrição eletrônica do paciente.
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A entrada do novo sistema acarretou mudanças não apenas da parte virtual, mas fez 

com que o espaço físico fosse adaptado, e quando não possível, a criação de novos espaços de 

trabalho. Teve também a necessidade de obter mais recursos humanos e a modificação das 

características de trabalho dos funcionários já existentes.

O  hospital  ficou  responsável  pela  licitação  da  compra  de  duas  máquinas 

unitarizadoras e de todo o insumo necessário para a realização dos novos processos, e ainda 

teve a contratação de técnicos responsáveis pelo treinamento dos funcionários para operar as 

máquinas. Assim a chefia imediata da farmácia ia passando as necessidades para a alta cúpula 

da Direção, para que quando enfim o sistema fosse iniciado estivessem preparados.

A farmácia que ao mesmo tempo é hierarquicamente subordinada a Divisão Médica 

é também ao Setor Administrativo do Hospital,  e até o ano de 2012 era dividida em seis 

subsetores: CAF (Central de Abastecimento Farmacológico), Secretaria, SORO, Dispensação, 

Farmácia  Oncológica  e  Manipulação,  subordinadas  à  mesma chefia,  o  chefe farmacêutico 

responsável Técnico. Os subsetores são: CAF seria o equivalente ao almoxarifado, porém só 

de medicamentos, e que fornecem medicamentos para os subsetores Dispensação e Farmácia 

Oncológica;  Secretaria  local  onde fica  concentrado  o  serviço  burocrático  do  setor,  como 

recebimento  e  envio de ofícios  e  notificações;  SORO local  de armazenagem dos grandes 

volumes de produtos farmacológicos e que dispensa diretamente para as clínicas do hospital; 

Dispensação  é  local  de  recebimento  das  prescrições  médicas  (pedido  diário  ou 

individualizado)  e  dos  pedidos  de  medicamentos  para  abastecimento  das  clínicas  (pedido 

semanal), enviando após uma triagem pela equipe de farmacêuticos do setor os medicamentos 

para suas respectivas clínicas; Farmácia Oncológica tem características parecidas com os da 

Dispensação, mas em menor escala, fornece medicamentos diretamente para os pacientes do 

Programa  de  Diabetes,  Oncologia  e  Hepatites;  E  Manipulação  que  é  local  onde  os 

medicamentos são fracionados em doses individualizadas e de manipulação de medicamentos. 

Com exceção da Farmácia da Oncologia e da Manipulação todos os outros subsetores usariam 

pelo computador desse novo mecanismo e da forma mais variada. Assim a utilização do e-

SUS pela secretaria seria diferente da CAF, enquanto o SORO usaria o sistema de entrada 

igual  ao  da  CAF  e  o  de  saída  igual  ao  da  Dispensação,  com  pouca  diferença  de 

procedimentos.
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5 – Sistema e-SUS Hospitalar

5.1 – Treinamento

A equipe  de  informática  do  Hospital  Federal  de  Bonsucesso  foi  treinada  nos  três 

primeiros meses de 2012 em todos os campos abrangentes ao sistema e-SUS, para que quando 

o contrato de treinamento da empresa expirasse esses ficassem aptos a resolver a todos os 

problemas  encontrados,  ou caso não conseguisse por  conta  própria,  que trabalhassem em 

conjunto  com a  equipe  do  DATASUS. Assim a equipe  da Totvs  junto com a  equipe  de 

informática do hospital e com dois representantes do DATASUS ficaram responsáveis pelo 

plano de ação na Unidade do HFB e para o planejamento de todas as metas para o ano de 

2012, pois o contrato de treinamento com a empresa era válido até o fim de dezembro do 

mesmo ano.

Figura 1. Hospital Federal de Bonsucesso. 
Fonte: ABORLCCF, 2015

No mês de abril de 2012 todos os servidores públicos do HFB foram convocados para 

um treinamento  do sistema e-SUS com os técnicos  de informática  vindos da Totvs.  Este 

treinamento aconteceu no setor de informática do hospital e foi direcionado para a utilização 

adequada de seu respectivo setor e sua atribuição. Assim um médico do CTI, por exemplo,  

teria  um  treinamento  mais  voltado  a  como  fazer  a  sua  prescrição  de  forma  eletrônica, 

diferente de um enfermeiro que seria treinado a como solicitar insumos ao almoxarifado ou 

fazer  o  aprazamento  dos  medicamentos  relacionados  a  prescrição,  depois  de  feita  pelo 

médico. 

Havia  apenas  duas  datas  disponíveis  por  setor,  assim  os  funcionários  deveriam 

escolher uma das duas datas, não havendo direito a uma terceira. Assim um funcionário que 

estivesse  gozando  de  férias,  ou  de  licença  médica,  perderia  o  treinamento  e  não  teria  a 

garantia de ser treinado pela equipe do Totvs numa data posterior ao término do mês de abril.
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O treinamento resumia-se a uma explicação básica de qual o caminho para se acessar o 

novo sistema e algumas  das  funções  de como seria  feito  o serviço  no futuro.  Assim um 

funcionário administrativo da farmácia não teria o conhecimento de tudo que poderia ser feito 

pelo sistema na farmácia como um todo e sim, apenas de como seria utilizado por ele em seu 

subsetor, segregando assim o conhecimento e limitando a interatividade dos funcionários do 

mesmo setor.

Figura 2. Página inicial de acesso do e-SUS.

5.2 – Preparação 

A  equipe  de  informática  do  HFB  ficou  responsável  pela  criação  do  servidor  de 

armazenamento do e-SUS Hospitalar,  e pelos pedidos de compra de materiais para o bom 

funcionamento do mesmo. 

O acesso ao e-SUS seria através da internet usando como entrada o navegador Internet 

Explorer,  então para que o hospital  estivesse preparado era preciso ter  a garantia  de uma 

internet  de  alta  qualidade,  entretanto,  o  que  acontecia  naquele  ano,  era  de  uma  internet 

fornecida via cabeamento e que constantemente tinha seu fluxo interrompido. Então soluções 

eram estudadas para sanar tais situações inconvenientes.

Foram marcadas reuniões quinzenais,  do período de abril a junho, com todos os 

chefes de departamentos para apontarem as necessidades que deveriam ser supridas para que 

pudesse ocorrer o funcionamento sem interrupções. O primeiro problema que apareceu foi à 

falta de computadores ou de computadores antigos e já defasados. Assim a direção autorizou a 

instalação de novos computadores em todos os setores que fizeram este pedido, e em alguns 

setores além deste recebimento foi instalado também impressoras de etiquetas e de aparelhos 

de  leitura  óptica,  como  os  de  supermercados,  que  seriam utilizados  para  conferência  de 

produtos e seus respectivos lotes e validades.
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Na farmácia foram solicitados  também,  dois aparelhos de unitarização,  que seriam 

utilizados no fracionamento de comprimidos e também de ampolas de até 10 ml além de todo 

o insumo necessário para o pleno funcionamento, evitando assim interrupções desnecessárias. 

Foi solicitada também para o setor de engenharia do hospital a instalação de novas tomadas de 

voltagens tanto de 110 volts como também de 220 volts para os novos equipamentos que 

viriam.

Os subsetores da farmácia passaram por várias mudanças, até mesmo aqueles que não 

trabalhariam diretamente com o e-SUS. A Dispensação teve que reordenar todos os armários 

e prateleiras de medicamentos para deixar os corredores mais livre, e ainda liberar espaço na 

parte de frente da sala para receber as duas máquinas de fracionamento, da mesma forma, foi 

criado espaço para o recebimento de quatro computadores novos. Onde um seria usado para 

consultas farmacológicas, dois para cadastramento e baixa dos medicamentos enviados pelo 

pedido individualizados (por prescrição) e um para cadastramento e baixa dos medicamentos 

enviados pelo pedido semanal (medicamentos de SOS e de estoque nas clínicas).

Os funcionários do subsetor de manipulação foram treinados pela empresa fornecedora 

das novas máquinas de fracionamento, e ainda tiveram que mudar suas rotinas, continuando o 

serviço  de  corte  de  blister  de  comprimidos  na  sua  própria  sala,  porém  a  operação  das 

máquinas na sala da Dispensação. 

A secretaria  da  farmácia  não  precisou  receber  novos  equipamentos,  a  não  ser,  os 

computadores com o acesso ao e-SUS enquanto o Soro recebeu um novo computador atrelado 

a ele uma impressora de etiquetas e um leitor de código de barras. A CAF recebeu quatro 

computadores e duas impressoras de etiquetas e ainda precisou reservar um espaço para três 

palite, onde ficariam uma quantidade de medicamentos que seriam cadastrados pela equipe de 

informática,  já  no  novo  sistema,  e  que  deveriam  posteriormente  ser  enviados  para  a 

Dispensação para o fornecimento das clínicas.

A equipe de informática solicitou,  no final de novembro,  da CAF a listagem de 

todos os medicamentos que haviam sido separados nos três palites, e de posse dessa lista eles 

puderam cadastras estes medicamentos no sistema, os dados necessários para o cadastramento 

do medicamento eram: Nome e dosagem dos medicamentos, lote de fabricação, validade do 

produto e valor unitário do mesmo. Após o cadastro dessas informações, deveria ir ao campo 
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Preparar  e  ali  o  sistema  gerava  um  código  de  barras  para  o  produto  vinculado  a  essas 

informações e após isso em Impressão de etiquetas.

5.3 – Implementação na farmácia

No  dia  três  de  dezembro  de  2012,  uma  notificação  da  direção  foi  levada  ao 

conhecimento  da  farmácia  informando  que no  dia  cinco de  dezembro,  ou seja,  dois  dias 

depois,  o  sistema  e-SUS  Hospitalar  seria  formalmente  iniciado  e  que  a  Dispensação  da 

farmácia só poderia fornecer qualquer medicamento depois que fossem verificados pelo leitor 

de código de barras e dado a baixa no sistema, paciente por paciente. 

Os  funcionários  da  farmácia  foram  convocados  a  ajudar  no  fracionamento  e 

etiquetagem de todos os produtos separados pela CAF para o início do sistema, porém mesmo 

com todo esforço não conseguiram chegar nem a 50% do total  de produtos. Foi feito um 

convite aos outros setores se pudessem disponibilizar  alguns funcionários no apoio a essa 

tarefa,  porém a  farmácia  só  recebeu,  por  dois  dias  apenas,  a  ajuda  de  dois  funcionários, 

pertencentes ao setor de informática.

No  dia  cinco  de  dezembro  pela  manhã  chegou  à  farmácia  dois  funcionários  do 

DATASUS  e três funcionários do setor de informática do HFB, que se reuniram na CAF, que 

ficou num primeiro momento como a unidade responsável da farmácia pela organização do e-

SUS. Foi constatado que mais da metade dos produtos não haviam ainda sido cadastrados 

e/ou  preparados  e  ainda  que  a  maioria  dos  funcionários,  que  haviam tido  meses  antes  o 

treinamento no sistema, não sabiam utilizar de forma correta o sistema. Assim foi preciso que 

naquele momento os funcionários da informática e do DATASUS fossem explicando tudo 

novamente para os funcionários da CAF, SORO e Dispensação.

Naquele primeiro dia houve um atraso jamais visto antes na entrega dos medicamentos 

e como consequência disso, por volta das 16h foi liberado a entrega, mesmo não passando 

pelo sistema, pois caso contrário os tratamentos dos pacientes seriam interrompidos.

5.4 – A Utilização do Sistema e-SUS

O início da utilização do sistema e-SUS pelo pedido diário, ou seja, paciente por 

paciente, não foi nada satisfatório, tendo em vista que naquele período o fluxo era em média 
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de trezentas prescrições por dias e a quantidade de funcionários para o serviço era inferior ao 

necessário para o trabalho.

Durantes os meses que antecederam a iniciação do e-SUS ocorreram reuniões com 

as  chefias,  mas  em  nenhum  momento  foram  chamados  representantes  dos  técnicos  para 

opinarem, consequência disso, o trabalho não foi estudado de forma precisa como deveria ser 

e por isso, ocorreram diversos problemas, e a falta de recursos humanos foi a principal delas.

Foi investido em equipamento de fracionamento, duas máquinas para ser preciso, 

porém não era a apropriada para o fracionamento necessário para um hospital grande como o 

HFB, para o fracionamento era necessário que fosse colocado item a item de forma manual, 

onde o ideal seria que se pudesse colocar certa quantidade só ao término dela fosse necessário 

reabastecer.

Outro problema encontrado que levava atraso, era que nem todos os itens podiam 

ser etiquetados na máquina, e para isso deveriam ser etiquetados manualmente um a um, e 

para isso precisaria de um espaço físico ainda maior para o preparo e mais pessoas para este 

tipo de serviço.

Então os primeiros meses os medicamentos dos pacientes do pedido diário saiam 

sempre com atraso e nem sempre dava para ser cadastrados no sistema, pois em média por dia 

o  trabalho  era  feito  por  três  técnicos  que  deveriam,  separar  todas  os  medicamentos  por 

prescrições, posteriormente deveriam passar no sistema cadastrando paciente por paciente e 

posteriormente  este  mesmo  funcionário  deveria  ir  na  clínica  entregar  as  caixas  com  os 

respectivos medicamentos e esperar a conferência de item a item, prescrição por prescrição 

pela equipe de enfermagem e a assinatura de conferência em todas as prescrições.

Como podemos ver na Figura 1, o HFB não se resume a um único prédio e sim a 

seis prédios interligados por uma praça interna. A farmácia de Dispensação fica localizada no 

Prédio 5 no primeiro andar e leva os medicamentos do pedido diário para todas as clínicas dos 

cinco andares do prédio 1 e do prédio 2. Assim um trabalho de qualidade seria praticamente 

impossível de ser feito com o recurso humano disponível, e além disso, o pedido diário é 

entregue  junto  com  os  medicamentos  de  uso  controlado.  Por  dia  um  farmacêutico  fica 

responsável por toda separação dos medicamentos de uso Controlado e no primeiro momento 

ele deveria também cadastrá-los no sistema.
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A partir de maio de 2013 os medicamentos Controlados deixaram de passar pelo 

cadastramento do sistema e-SUS, tanto entrada quanto saída, devido à complexidade deste 

medicamento, não poderia haver erros nem de estoque nem de saída, e por problemas com o 

sistema isso estava ocorrendo constantemente. Assim a primeira ação após a decisão de não 

cadastrar  mais  foi  a  de  fazer  a  saída  total  de  item a  item dos  Controlados,  zerando seu 

quantitativo pelo sistema, voltando a ser verificado apenas pelo livro de Custódia (de papel).

Em  julho  do  mesmo  foi  identificado  pela  farmácia  junto  com  a  equipe  do 

DATASUS,  que  a  equipe  de  enfermagem não estava  fazendo a  saída  dos  medicamentos 

recebidos.  Sempre  que um paciente  fosse receber  algum medicamento  de seu tratamento, 

esses medicamentos deveriam ser dado baixa no seu sistema, porém isso não estava sendo 

feito, criando um estoque virtual muito maior do que o existente. 

Foi feito um levantamento entre as clínicas para identificar o motivo da falta de 

baixa  dos  medicamentos,  e  os  motivos  mais  comuns  apresentados  foram:  falta  de 

conhecimento de como deveria ser dado a baixa, falta de pessoas suficientes para o serviço e 

tempo  curto  para  tal  procedimento.  Essa  última  justificativa  foi  a  que  mas  apareceu  nas 

grandes clínicas, que reclamavam que em determinados momentos chocavam o horário dos 

medicamentos de vários pacientes, levando a terem que dar baixa em mais de trinta itens antes 

do fornecimento e não era possível, pois poderia atrasar o horário do tratamento.

A saída do pedido diário ficou sendo de forma irregular, sendo no dia que possuía 

mais funcionários todos os itens eram cadastrados, porém no fim de semana, onde a equipe 

era reduzida, os medicamentos deixaram de ser cadastrados, saindo todas as prescrições sem 

que nenhuma delas passasse pelo sistema. O fato das clínicas não darem baixa, fez com que a 

farmácia também ficasse desmotivada a fazer o seu melhor, tendo em vista que o objetivo 

final não estava sendo realizado, que era de tudo o que o paciente consumisse em medicação 

fosse cadastrado dando baixa no horário, para um controle eficaz e sem falhas.

Assim o sistema virtual recebia uma entrada no cadastro, porém aos poucos pararam 

de ter saída da farmácia e as poucas que tiveram também não eram dadas baixa na clínica,  

chegando a ter dez vezes mais no estoque virtual da farmácia do que no real e vinte vezes a 

mais nas clínicas.

Concomitantemente  ao  pedido  diário  a  Dispensação  fornecia  também  os 

medicamentos  do  pedido  semanal,  estes  medicamentos  fornecidos  eram  basicamente 
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medicamentos de emergência e SOS e algumas soluções orais que não eram fornecidas via 

prescrição.

O pedido semanal diferentemente do pedido diário, que funciona 24h por dia todos 

os dias, era fornecido de segunda a sexta-feira de 8 da manhã até as 5 da tarde e era de 

responsabilidade de apenas dois funcionários, um ficando responsável pelo sistema HOSPUB 

e o outro pelo sistema e-SUS. Em prática funcionava assim: As clínicas tinhas seus dias certos 

de fazer o pedido, e no dia de seu pedido faziam via requisição pelo sistema e-SUS, o pedido 

era impresso e separado, em seguida era dado a saída pelo sistema e-SUS e ao mesmo tempo 

pelo sistema HOSPUB. Embora de aparência mais complexa o funcionamento funcionava de 

forma mais satisfatória, mesmo apresentando as vezes problemas, como a falta de código para 

itens para serem pedidos, ou a falta de etiquetagem de alguns itens.

5.5 – A Criação da Central de Unitarização

Nos primeiros meses os medicamentos que a Dispensação fornecia as clínicas eram 

pedidos a CAF, e esta deveria etiquetar e fornecer já pronto para uso, porém o espaço era 

inapropriado para tal e em março de 2013 a chefia da farmácia criou um novo subsetor a 

Central de Unitarização (denominada a partir de agora de CEU).

Dentro da secretaria  havia duas salas que dariam para ser aproveitadas  de outra 

maneira. Assim uma sala de reunião e uma sala que de depósito de documentos, ambas da 

secretaria,  foram anexadas  e  transformadas  no  setor  CEU,  e  seus  primeiros  funcionários 

foram três pertencentes anteriormente a CAF.

O novo setor ficou com a função de alimentar o sistema e-SUS como todos os itens 

de farmácia que deveriam sair da CAF para a Dispensação e também com a etiquetagem de 

todos os  itens  que seriam utilizados  na Dispensação,  com exceção  dos  comprimidos  que 

seriam fracionados em outro local, pela equipe da Manipulação.

Com as novas mudanças o responsável dos pedidos de reposição da Dispensação, 

levava até a CAF as necessidades do setor. A CAF recebia o pedido e fazia primeiramente a 

transferência virtual, pelo sistema HOSPUB, para a Dispensação e em seguida levava os itens 

até o CEU. No CEU os itens eram cadastramento no e-SUS e eram criadas as etiquetas para 

todos os itens. 
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Quando os itens eram levados até o CEU, eram discriminados os comprimidos do 

restante dos itens, pois o fracionamento deles era feito pela equipe da Manipulação. Assim o 

CEU cadastrava os Comprimidos e imprimia uma única etiqueta por caixa, independente da 

quantidade de comprimidos por caixa,  e após o cadastramento  e a impressão de todas as 

etiquetas, os itens eram levados ao Setor de Manipulação para o término do processo.

Os demais itens levados ao CEU eram além de cadastrados no sistema, etiquetados um 

a um. Como a equipe era pequena para o tamanho do serviço, a CAF levava um palete por 

vez.  Por causa da perecividade,  primeiro eram levados os itens de geladeira  e estes eram 

levados em isopor para que rapidamente fossem cadastrados e etiquetados, item a item.

As  ampolas  de  capacidade  de  até  4  ml  passaram  a  ser  fracionadas  na  máquina 

unitarizadora,  então  elas  eram cadastradas  e  ganhavam uma  única  etiqueta  por  lote,  e  o 

restante do processo era feito na máquina.

6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

Meses  após  o  funcionamento  do  sistema  e-SUS  na  farmácia,  alguns  problemas 

iniciais ainda não haviam sido solucionados. Não existia ainda, por exemplo, uma base para o 

sistema,  e  por  essa  razão  ficava  o  acesso  fixado  a  utilização  da  internet  e  apenas  pelo 

navegador Internet Explorer, como a rede de informática era instável por diversas vezes o 

acesso era negado, como aconteceu algumas vezes de o sistema cair no final das quintas-feiras 

e apenas voltar na segunda-feira pela manhã.

Como o sistema vivia fora do ar, não era possível reaver as saídas de medicamentos 

do  pedido  diário  da  farmácia  para  as  clínicas  e  assim automaticamente  as  clínicas  eram 

impossibilitadas de fazer o recebimento e depois o cadastro de consumo para seus pacientes, 

deixando assim essa parte de informação perdida.

A equipe médica também não estava familiarizada com o sistema e por essa razão 

nem  5%  dos  pacientes  tinham  suas  prescrições  liberadas  no  e-SUS,  deixando  outra 

informação importante sem ser fornecida, mantendo ainda a via de papel como principal fonte 

de informação dos dados do paciente para a equipe de enfermagem quanto para a equipe da 

farmácia.

No segundo semestre de 2013, finalmente foi criado uma base para o sistema não 

terminando totalmente com os problemas existentes de rede, mas melhorando muito, deixando 
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uma falha de no máximo 10%. Assim tanto o sistema de saída do pedido diário quanto do 

pedido semanal podia ser feito de forma mais organizada, pelo menos a parte de saída das 

clínicas.

Embora o sistema fosse para agilizar  a chegada do medicamento as clínicas  e o 

maior controle para eliminar de vez os erros, algo de errado continua a ocorrer, o que foi 

planejado pelo setor de estratégia do hospital não era realmente o que acontecia na prática,  

levando  a  um  descontentamento  de  se  perder  tanto  tempo  utilizando  um  sistema,  não 

substituindo o anterior mas usando concomitantemente, e mais em saber que boa parte do 

trabalho foi desperdiçado.

Na parte dos pedidos diários, o correto seria o médico colocar a prescrição de todos 

os seus pacientes no sistema, posteriormente a equipe de enfermagem faria o aprazamento e 

lançaria a prescrição já com esses novos dados no sistema da farmácia,  onde a equipe de 

farmacêuticos analisariam as prescrições e liberariam a quantidade e tipos de medicamentos 

que  os  técnicos  separariam e  depois  de tudo separado deveriam passar  pelo  computador, 

cadastrando  item  a  item  por  consumo  do  paciente.  Na  prática,  apenas  uma  clínica,  e 

posteriormente  mais  uma,  tiveram  seus  pacientes  cadastrados,  nem  toda  equipe  de 

enfermagem sabia utilizar o computador para fazer o aprazamento, assim tinha dias que as 

prescrições  não  eram  levadas  para  a  farmácia  pelo  sistema  e  sim  pela  forma  antiga  de 

prescrição de papel. 

Algumas vezes acontecia de determinados itens não estarem cadastrados no sistema 

e por essa razão deixariam de ser dado baixa, ou quando em virtude de férias e licença a 

equipe estar reduzida e não ter quantitativo suficiente para separar, cadastrar e ainda ter que 

entregar nas clínicas os seus medicamentos, levando assim mais percas de informações.

Quando  os  pacientes  não  tinham  a  prescrição  eletrônica  fornecida,  a  farmácia 

mandava  seus  itens  assim  mesmo,  ia  em  Procura  do  paciente,  e  após  achar  seu  nome 

lançavam assim seus itens, porém nem sempre as prescrições vinham com as informações 

completas, como o nome completo e de forma legível acompanhada do número de prontuário. 

Como algumas prescrições que desciam para a farmácia nem sempre eram digitadas, algumas 

eram manuscritas ou copiadas por carbono, os nomes nem sempre eram escritos de forma 

correta ou faltavam o prontuário, assim quando eram procurados no sistema para pode dar 
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baixa nos itens, apareciam muitos homônimos ou nem mesmo apareciam os nomes e como 

não apareciam os pacientes por clínicas, esses ficariam sem ser cadastradas suas saídas.

Os pedidos do semanal mesmo quando o sistema ficava fora do ar dava para se 

recuperar boa parte da informação, pois as saídas não eram por paciente e sim por clínica, e 

diferentemente do pedido diário que fornecia itens a serem utilizados no intervalo de 24h, os 

do semanal poderiam levar semanas ou até meses para serem utilizados totalmente. O que 

levava a atrasos ou informações completas eram os itens que sem motivo aparente não tinham 

seus códigos cadastrados no sistema, impedindo a clínica de solicitar e a farmácia de fornecer, 

ou  quando  mesmo  determinado  item  estava  cadastrado,  tinha  saldo  no  sistema  para  ser 

fornecido e por falha do mesmo, não liberava a dispensa, isso era contante, levando a equipe 

da farmácia entrar em contato com a equipe de informática do hospital para buscar solução, 

em alguns casos nem eles conseguiam e a equipe do DATASUS deveria ser acionada para 

ajudar nessa falha.

 No primeiro semestre de 2014 a equipe do DATASUS foi até o HFB para verificar 

como estava sendo utilizado o sistema e fazer uma avaliação do mesmo, e nessa visita foi 

descoberto que mais de 90% das clínicas não davam baixa nos itens recebidos da farmácia, 

levando um quantitativo virtual muito maior do que o real, em alguns casos da proporção de 

mil para um. No primeiro momento a farmácia foi advertida porém foi constatado que o erro 

não partira  da farmácia  e  que naquele  momento  todas  as  clínicas,  sem exceção,  estavam 

fornecendo apenas prescrições de papel e nenhuma pelo sistema e-SUS, assim a direção do 

hospital  foi  oficialmente  informada  pela  equipe  do  DATASUS  para  que  medidas  fosses 

tomadas para solucionar tais erros, porém nada foi feito para que isso fosse corrigido.

Assim o pedido diário deixara de vez de ser dado baixa pelo sistema, e o pedido 

semanal, num intervalo de dois meses, deixou também de dar baixa pelo sistema e logo após o 

SORO também deixou ao descobrir que o mesmo ocorrera com eles. Assim o sistema e-SUS 

passou a ser utilizado apenas como uma forma de pedir os itens necessários, tanto ao setor do 

SORO, quanto aos pedidos semanal  da Dispensação, não mudando em nada até o fim do 

primeiro semestre de 2015, deixando também de cadastrar os itens no sistema, criando os 

códigos de barra.

Ao  verificar  a  grande  quantidade  de  problemas  que  apareceram  no  período  de 

utilização do e-SUS, até junho de 2015, podemos perceber que a discussão não tinha que ter 
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ficado apenas no nível Estratégico, tinha que também ter sido aberto ao nível Gerencial para 

que os responsáveis de cada unidade pudesse expor suas expectativas e frustrações e também 

ao nível Operacional, onde propriamente dito, fariam o trabalho que deveria ser realizado, 

isso  poderia  antecipar  muitos  problemas  que  foram  aparecendo  já  tendo  uma  solução 

preparada para utilizar quando fosse necessário.

 A farmácia do Hospital Federal de Bonsucesso ao ser analisada sobre a perspectiva 

da análise SWOT, nos dá uma reflexão de como é a realidade do hospital e, mesmo com 

algumas defasagens, pode ser utilizada para o êxito desejado. Abaixo temos a Matriz SWOT 

do setor de farmácia:

Figura 3. Matriz SWOT do setor de farmácia.

O Sistema e-SUS foi comprado pelo Ministério da Saúde como o sistema que faria a 

revolução  no  SUS,  as  prescrições  seriam  todas  online,  teria  uma  interação  maior  entre 

médicos, equipe de enfermagem e farmácia, e além do mais facilitaria o controle de erros em 

administração de medicamento dos pacientes.

O  e-SUS  tem  seu  foco  no  PEP  (Prontuário  Eletrônico  do  Paciente)  e  do  HIS 

(Hospital  Information System),  ele  também disponibiliza  uma ferramenta  para geração de 

relatórios,  mas  infelizmente  embora  tenha  si  gasto  muito  para  que  tudo  ocorresse  bem, 

tivemos algumas falhas graves e a primeira a se destacar foi de não ter sido comprado o 

módulo financeiro, isso obrigou o HFB a continuar com o sistema HOSPUB. Isso se deve por 

uma das características do sistema antigo em poder armazenar as informações de entrada e 

saída de valores, tanto unitários quanto total por nota, porém o e-SUS não fornecia nada de 

parte financeira.
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Outro fator que contribui para que o sistema não fosse adiante foi as decisões terem 

sido  apenas  comunicadas  e  não  discutidas,  as  decisões  ficaram  apenas  com  o  nível 

Estratégico, sem ter sido levado em conta as reais necessidades dos setores do hospital e da 

farmácia, como também um treinamento mais amplo com todos os envolvidos. O ideal que 

ocorresse  uma  reestrutura  com bastante  tempo  de  antecedência,  e  a  contratação  de  mais 

funcionários  com especialidades  em Tecnologia  da  informação  para  não sobrecarregar  os 

demais funcionários, que não seriam, muita das vezes aptos a exercer tais funções.

Escolhendo, por exemplo, o pedido semanal da Dispensação da farmácia, para fazer 

um plano de ação, utilizando a ferramenta 5W2H para auxiliar na criação de soluções para 

que o sistema e-SUS possa ser utilizado de forma adequada, temos abaixo o seguinte quadro:

Figura 4. Análise 5W2H do pedido semanal da dispensação da farmácia.

Assim podemos ver que mesmo que parcialmente algumas funcionalidades do e-

SUS já poderiam voltar a serem utilizadas. Então dando continuidade ao exemplo do pedido 

semanal, segue abaixo os fluxogramas do setor, primeiro sem utilizar o sistema e-SUS e o 

segundo já utilizando:
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Planejamento 5W2H para utilização do sistema e-SUS no pedido semanal da Dispensação
(What) O que fazer? Utilizar o sistema e-SUS no pedido semanal

(Why) Por que fazer?

(Who) Quem vai fazer?

(Where) Onde fazer? Na Dispensação da farmácia

(When) Quando fazer?

(How) Como será feito?

(How much) Quanto custará? A definir

Conscientização dos funcionários da farmácia quanto a 
importância de utilizar o sistema e-SUS.                                  
Fazer com que eles usem todas as ferramentas disponíveis do 
sistema para otimizar o serviço de separação e entregas do pedido 
semanal
Os agentes administrativos e os auxiliares operacionais de 
serviços diversos (AOSD) responsáveis pelo pedido semanal

De imediato assim que o planejamento for aprovado pela chefia 
do setor de farmácia
Treinamento dos agentes administrativos e AOSD que utilizarão o 
sistema;                                                                           
Definição de dias fixos para entrega das clínicas de acordo com o 
tamanho padrão de seus pedidos e por suas localizações;              
Conferência se os pedidos feitos estão de acordo com a lista de 
padronização liberados para tais clínicas;                             
Definição que a clínica busque diretamente na dispensação todos 
os pedidos extras feitos fora do seu dia de entrega, após a 
confirmação de separação e liberação pela equipe do semanal via 
telefonema;                                                                         
Liberação dos medicamentos somente após todos os itens terem 
passado pelo leitor de código de barras e ter sido feito a 
transferência pelo e-SUS do estoque virtual da farmácia para o 
estoque virtual das respectivas clínicas;                                    
Entrega dos medicamentos nas clínicas em seu dia específico 
após já ter passado pelo sistema e dado baixa sua saída.
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Figura 5. Fluxograma do pedido semanal sem utilizar o sistema e-SUS
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INÍCIO

CLÍNICAS

Solicitam os medicamentos 
pelo sistema

EQUIPE DO SEMANAL

Analisam os pedidos

EQUIPE DO SEMANAL

Separam os medicamentos

Dia da entrega?

EQUIPE DO SEMANAL

Entregam nas clínicas os 
medicamentos

Sim

EQUIPE DO SEMANAL

Entram em contato com a Clínica para 
confirmar o Horário que irão buscar

EQUIPE DO SEMANAL

Separam os medicamentos

EQUIPE DO SEMANAL

Entregam na recepção da 
farmácia os medicamentos

Não

Fluxograma: Rotina do pedido semanal sem a utilização do e-SUS
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Figura 6. Fluxograma do pedido semanal utilizando o sistema e-SUS

17

INÍCIO

CLÍNICAS
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pelo sistema

EQUIPE DO SEMANAL
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EQUIPE DO SEMANAL
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Dia da entrega?

EQUIPE DO SEMANAL

Entregam nas clínicas os 
medicamentos

EQUIPE DO SEMANAL 
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confirmar o horário que irão buscar

EQUIPE DO SEMANAL

Separam os medicamentos

EQUIPE DO SEMANAL
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farmácia os medicamentos

Não

Fluxograma: Rotina do pedido semanal com a utilização do e-SUS

EQUIPE DO SEMANAL

Cadastram todos os itens  a serem 
liberados passando pelo  leitor de 

código de barras

EQUIPE DO SEMANAL

Fazem a transferência dos estoques 
virtuais da farmácia para o da clínica

EQUIPE DO SEMANAL

Cadastram todos os itens a serem 
liberados passando pelo  leitor de 

código de barras

EQUIPE DO SEMANAL

Fazem a transferência dos estoques 
virtuais da farmácia para o da clínica

Sim
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7 – CONCLUSÃO

Hoje o sistema e-SUS poderia sim voltar a funcionar e de forma a satisfazer os 

anseios iniciais, como no exemplo dado do pedido semanal na Dispensação. Mas para que a 

farmácia ao todo volte a utilizar deste sistema é preciso refletir sobre o que descobrimos com 

a Matriz SWOT e com a ferramenta 5W2H e mais, seria preciso convocar todas as pessoas 

que utilizariam o e-SUS, como a equipe médica, equipe de enfermagem e equipe da farmácia,  

como também representantes da direção e dos responsáveis pela Tecnologia de informação do 

Hospital, para estipular metas e um calendário bem definido para realização de cada etapa, 

saber onde aconteceram os erros para criar soluções e não deixar que os mesmos ocorram, 

fazer  um  treinamento  extensivo  com  os  funcionários  que  não  sabem  utilizar  o  sistema 

aproveitando também os próprios funcionários  dos setores que aprenderam a utilizar  para 

compartilhar  experiências  e  informações,  transformando  os  conhecimentos  tácitos  em 

explícitos, solicitar licitações de contratos de mais funcionários com funções específicas de 

operação do sistema e na ajuda nas colagens de etiquetas nos insumos.
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