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RESUMO 

 

A profissão farmacêutica que tem experimentado mudanças ao longo da sua 
trajetória mediante às novas tendências que a pós-modernidade trouxe e as 
influencias tecnológicas, bem como as exigências deste mundo globalizado e 
concorrido. Entre várias mudanças profissionais, obteve-se a adequação da 
profissão ao atendimento mais preciso e presente em hospitais e clinicas com o 
farmacêutico hospitalar, antes nem sempre visto neste contexto, mas, que com tais 
mudanças vem se tornando cada vez mais corriqueiro e normal. O paciente 
necessita não apenas de médico e enfermeiros em sinergia na busca de sua 
melhora, mas, também necessita de um farmacêutico voltado para o tratamento 
atentando sempre às reações de melhora ou não do paciente. Neste sentido a 
pesquisa realizada é exploratória, a fim de medir a familiaridade com o problema; 
quanto a forma a pesquisa é de cunho bibliográfico sendo embasada em material 
científico já publicado nos últimos dez anos. Por meio do estudo percebeu-se que 
este profissional tem se tornado insubstituível na condução medicamentosa e na 
responsabilidade do cumprimento da mesma, visto que o farmacêutico é o 
profissional qualificado para ministrar medicamentos, é ele quem estuda as reações 
no organismo do paciente; a classificação familiar de cada medicamento e seu 
tempo de ação no organismo. Deste modo, intensifica-se a responsabilidade e 
importância de hospitais e clínicas terem em suas equipes não apenas médicos, 
paramédicos, anestesistas e enfermeiros, mas, também farmacêuticos hospitalares.  
-  
Palavras-chave: Farmacêutico Hospitalar 1. Mudanças profissionais 2. Paciente 3. 
Tratamento 4. Condução Medicamentosa 5.  
-  
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ABSTRACT 
 

The pharmaceutical profession that has undergone changes along its trajectory 
through the new trends that post-modernity has brought and the technological 
influences, as well as the demands of this globalized and contested world. Among 
several professional changes, it was possible to adapt the profession to the most 
precise and present service in hospitals and clinics with the hospital pharmacist, not 
always seen in this context, but with such changes it has become increasingly more 
commonplace and normal. The patient needs not only a physician and nurses in 
synergy in the search for their improvement, but also needs a treatment-oriented 
pharmacist always paying attention to the patient's improvement or not. In this sense 
the research carried out is exploratory, in order to measure familiarity with the 
problem; how the research is bibliographical and based on scientific material 
published in the last ten years. Through the study it was noticed that this professional 
has become irreplaceable in the conduction of medication and in the responsibility of 
compliance with it, since the pharmacist is the professional qualified to administer 
medicines, it is he who studies the reactions in the body of the patient; the family 
classification of each medicine and its time of action in the organism. In this way, the 
responsibility and importance of hospitals and clinics are increased in not only 
doctors, paramedics, anesthetists and nurses, but also hospital pharmacists. 
 
Key words: Hospital pharmacist 1. Professional changes 2. Patient 3. Treatment 4. 
Medication Management 5.  
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INTRODUÇÃO 

 

A história da farmácia hospitalar no Brasil está vinculada à estruturação do 

complexo médico industrial, resultante da revolução e que no século XX, traz como 

modelo de farmacêutico o profissional de referência para a sociedade nos aspectos 

do medicamento. Assim, além de dispensar o medicamento, o farmacêutico 

hospitalar era responsável também, pela manipulação. Porém, o farmacêutico 

hospitalar não deve ter como objetivo apenas facilitar o acesso do paciente ao 

tratamento indicado, mas seu papel é fundamental para propiciar/induzir o paciente 

ao uso racional e responsável de medicamentos. Compete-lhe orientar sobre as 

possíveis interações entre medicamentos e/ou alimentos ou outros produtos, bem 

como acompanhar o paciente dando-lhe suporte durante o tratamento. Tais 

mudanças profissionais surgiram da necessidade de se ter um atendimento mais 

próximo ao paciente dentro do hospital com caráter mais personalizado, direcionado 

e exclusivo de cada caso em tratamento à longo ou curto prazo (SALVADOR, 2011). 

Portanto, a condução medicamentosa deve atentar a vários fatores 

compreendendo que a mesma envolve o entendimento das mudanças próprias da 

idade, tanto estrutural quanto funcional, de vários órgãos e sistemas que podem 

alterar a farmacocinética e a farmacodinâmica de muitos medicamentos, das 

diversas distinções entre pacientes, tratamentos, situações, e até condições 

financeiras. Dessa forma, a prescrição inadequada aumenta o risco de reações 

adversas medicamentosas (RAMs) (TORRES et all, 2007), e mesmo que os 

medicamentos contribuam de forma significativa para o tratamento de doenças 

prevalentes, muitas reações adversas também ocorrem. A não adesão ao 

tratamento correto expõe o paciente a um maior risco de hospitalizações e 

morbidade (ANDREOLI et all, 2014; LEITE, 2011).  

Diante de situações problemas neste âmbito, faz-se necessário esclarecer a 

real função do Farmacêutico no âmbito hospitalar e suas principais 

responsabilidades: Qual a responsabilidade do farmacêutico com os medicamentos, 

prescritos para pacientes em regime de internação? A justificativa para a pesquisa, 

parte da premissa de que, como um estabelecimento que integra os sistemas de 

saúde, a farmácia hospitalar tem vantagens, por ter fácil acesso a um profissional da 

saúde, condições para participação em campanhas sanitárias, redução de gastos 
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com tratamentos inadequados, melhorando a qualidade de vida do usuário. Sendo 

assim, o farmacêutico, tem um papel importante junto com o modelo de atenção à 

saúde, aonde está inserida o profissional do medicamento, atuando na condução de 

medicamentos da terapia farmacológica diretamente no tratamento do paciente. 

Desde então o farmacêutico que atua na farmácia hospitalar exerce funções vitais, 

sendo indispensável para todo o processo, envolvendo os medicamentos e materiais 

utilizados aos usuários. 

Diante de tais informações, criou-se o anseio de aprofundar os estudos sobre 

tantas mudanças na profissão farmacêutica juntamente com a evolução das 

farmácias hospitalares e o papel que ambos desenvolvem nos dias atuais. Mediante 

ao pouco conhecimento do senso comum, acerca do assunto proposto, existe a 

necessidade de explanar sobre o funcionamento das farmácias hospitalares, que 

tem o papel de acompanhar o planejamento dos medicamentos. Como forma de 

abordagem o tema proposto a partir de um estudo qualitativo é de caráter 

exploratório, levando em consideração a importância de ter conhecimento da função 

do farmacêutico à frente da farmácia hospitalar. Conhecendo desde o início da 

farmácia dentro dos hospitais, as responsabilidades atribuídas ao profissional no 

exercício dessa função, abordando os assuntos relacionados a parte tanto 

financeira, administrativas e até mesmo no armazenamento, organização e controle 

total desses medicamentos antes de sua dispensação. Não deixando de citar entre 

outros vários produtos que são utilizados na manutenção e conservação do local, 

mantendo a higiene adequada, diminuindo os riscos de infecções que podem 

acometer aos que nele trabalham e principalmente os pacientes que já se encontram 

em saúde debilitada. 

Portando, o objetivo geral desta pesquisa é relatar através da revisão 

bibliográfica de artigos relacionados ao tema, o quanto é importante a função do 

farmacêutico dentro de um hospital, seja na tomada de decisões cruciais visando o 

bem-estar dos pacientes, a economia da “empresa” hospital, e o controle dos 

medicamentos manuseados nesse local. Como objetivos específicos se propõem: 

Pesquisar brevemente sobre o início da farmácia dentro dos hospitais, a 

responsabilidade do farmacêutico; relatar sobre a importância da gestão 

administrativa dentro dos hospitais, pois, por meio desta gestão é que se realiza o 

armazenamento, o controle, a dispensação de medicamentos e alimentações 
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enterais e parenterais, a compra de materiais hospitalares e medicamentos; e a 

identificação dos medicamentos de uso exclusivo em uma farmácia hospitalar.  

Deste modo fazendo desta pesquisa, conforme Gil (2008), exploratória, 

quanto aos objetivos, que visam proporcionar maior familiaridade com o problema, 

tomando como forma a pesquisa de cunho bibliográfico quanto aos procedimentos 

técnicos, que é desenvolvida com base em material já elaborado, como livros e 

artigos científicos publicados nos últimos dez anos, isto é, desde 2007. Serão 

utilizados material publicado na SciELO, uma biblioteca eletrônica que abrange uma 

coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Serão utilizados também 

materiais promovidos pela ANVISA, pelo Conselho Federal de Farmácia, pelo 

Ministério da Saúde com ementas e diretrizes que regem o país, além de dados da 

Organização Mundial da Saúde, entre outras pesquisas produzidas pela Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).  

O estudo poderá ser posteriormente usado em pesquisas no mesmo âmbito e 

linha de pesquisa ou poderá servir como base bibliográfica para novos estudos 

sobre o tema e assuntos abordados.  
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1. A PRÁTICA FARMACÊUTICA  

 

No início do século XX, a prática farmacêutica era limitada ao profissional de 

referência que atuava e exercia as etapas do ciclo do medicamento, desde a sua 

manipulação até a guarda e distribuição do mesmo.  

 

Desde os tempos mais remotos, a definição de atendimento Farmacêutico 
se dá na interação entre profissional e paciente que buscam juntos a 
resolução de problemas na saúde do próprio paciente, desde que tal 
tratamento envolva ou não o uso de medicamentos, compreendidos aqui 
como: a escuta ativa, a identificação de necessidades, a análise da 
situação, a tomada de decisões nos processos de tratamento, a definição 
de condutas tanto de pacientes quanto de profissionais, a documentação e 
a avaliação, entre outros (BRASIL, 2014).  

 

Porém, a expansão da indústria farmacêutica mudou os rumos da profissão 

farmacêutica nos anos 40 que ao perder espaço para a as grandes indústrias 

farmacêuticas. Com isso, o profissional farmacêutico que já não se via diretamente 

responsável pelos medicamentos o que levou grande parte dos profissionais a se 

distanciarem da área de medicamentos descaracterizando a farmácia. Deste modo, 

na década de 50 houve uma total descaracterização das funções do farmacêutico 

junto a sociedade que apenas realizava a distribuição dos medicamentos 

industrializados (PEREIRA; FREITAS, 2008).  

Nos anos 60 nasce um movimento profissional norte americano, que vêm 

exigir de novo a participação de farmacêuticos usando seus conhecimentos para 

melhorar os cuidados para com o paciente. Isso influenciou diretamente no 

surgimento no âmbito hospitalar da farmácia clínica. Logo, a farmácia clínica é uma 

prática que aprimora a habilidade do médico para fazer boas decisões sobre 

medicamentos. Assim, a atenção Farmacêutica, passa a ser definida como atuação 

de forma mais efetiva na assistência ao paciente (LEITE, 2011). 

A profissão farmacêutica se divide em categorias profissionais, que são: 

farmacêuticos comunitários e hospitalares; especialistas em farmácia; especialistas 

em indústria; e docentes ou gestores dos sistemas de assistência farmacêutica. 

Quanto às habilidades, destrezas e referenciais técnico-científicos necessários para 

atuar na atenção farmacêutica são necessários os mesmos requeridos pela farmácia 
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clínica. Contudo, as atitudes profissionais e os valores morais são totalmente 

diferentes. O profissional que atua em atenção farmacêutica assume a 

responsabilidade pelos resultados da terapia medicamentosa e pela qualidade de 

vida do paciente. O medicamento como produto é um componente importante e 

necessário para a atenção farmacêutica. Mas neste novo modelo o processo é o 

agente principal, o produto tem uma função secundária (CFF, 2010). 

É uma profissão com atuação  abrangente, com inúmeras responsabilidades, 

tanto na administração pública quanto privada, atuando em várias áreas como: na 

direção e administração da assistência farmacêutica; na regulamentação e no 

controle dos medicamentos; na formulação e no controle de qualidade dos produtos 

farmacêuticos; na inspeção e avaliação das instalações para fabricação de 

medicamentos; na garantia da qualidade dos produtos ao longo da cadeia de 

distribuição; nas agências de aquisição de medicamentos; e nos comitês nacionais e 

institucionais de seleção de medicamentos. Pode-se dizer que a intervenção 

farmacêutica se dá é um ato esquematizado, registrado e concretizado junto à 

equipe de profissionais de saúde, no intuito de solucionar problemas operacionais 

vinculados no atendimento ao paciente. Em resumo, a atenção Farmacêutica exige 

condutas referentes às Intervenções em Saúde (IS), que abrangem todo tipo de 

Intervenção Farmacêutica (IF), num molde de atendimento farmacoterapêutico 

(BRASIL, 2012).  

 

1.1 A FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

Embora ainda muito pouco reconhecida e remunerada, a farmácia hospitalar 

tem uma história que vem de não muito tempo, e acredita-se que ainda está no 

processo de crescimento havendo a necessidade de muitas melhoras, dizendo 

então que [...]“a moderna farmácia hospitalar instalou-se, no Brasil, no início dos 

anos 80”[...], conforme comenta em uma entrevista com Senhor Vitor Hugo, 

Farmacêutico- bioquímico no artigo de Luna, 2012, no qual o autor enfatiza a 

necessidade do profissional farmacêutico dentro da equipe médica em um hospital.  

Todo hospital ou clínica carece da existência da farmácia internamente e do 

acompanhamento de um profissional com o objetivo de fiscalizar as etapas de 

aplicação dos medicamentos, em especial os controlados: 
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A farmácia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial técnico-
científica e administrativa, onde se desenvolvem atividades ligadas à 
produção, ao armazenamento, ao controle, à dispensação e a distribuição 
de medicamentos e correlatos às unidades hospitalares, bem como à 
orientação de pacientes internos e ambulatoriais visando sempre à eficácia 
da terapêutica, além da redução dos custos, voltando-se, também, para o 
ensino e a pesquisa, propiciando um vasto campo de aprimoramento 
profissional. (SALVADOR, 2011). 

 

Atualmente, espera-se que a farmácia hospitalar desenvolva atividades 

clínicas e relacionadas à gestão, que devem ser organizadas de acordo com as 

características do hospital onde se insere o serviço, isto é, manter coerência com o 

tipo e o nível de complexidade do hospital. Essas atividades podem também ser 

observadas sob o ponto de vista da organização sistêmica da assistência 

farmacêutica, “compreendendo seleção de medicamentos necessários; 

programação, aquisição e armazenamento adequado dos selecionados; distribuição 

e dispensação com garantia de segurança e tempestividade; acompanhamento da 

utilização e provimento de informação e orientação a paciente e equipe de saúde” 

(TORRES et al., 2007). 

Sempre em conjunto e comum acordo com a equipe destinada a administrar 

esses medicamentos de forma responsável e muito cuidando, evitando erros, 

automaticamente não prejudicando ainda mais a vida dos pacientes atendidos. O 

profissional também é importante na compra dos medicamentos, alimentações 

entrais e parenterais, correlatos, materiais e até mesmo produtos de limpeza que 

são utilizados dentro no hospital, ou seja, no ciclo de compras, onde são realizadas 

diversas etapas relacionadas ao seu desempenho logístico efetivo. O planejamento, 

a execução, o monitoramento e as ações corretivas passam a ter atenção especial 

quando se discute a elaboração de estratégias de compras, especialmente no que 

tange os medicamentos. (ANDREOLI et al., 2014). 

Sobre a responsabilidade e compromisso com a função, Leite, 2011 reforça 

que: 

 

Em relação à dispensação dos medicamentos que são administrados aos 
pacientes é também função do profissional da área fazer parte de uma 
comissão que possa organizar de forma econômica e ciente dos 
medicamentos mais utilizados evitando assim maiores desperdícios da 
forma como cita. 
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Entre esses, ressaltando um papel fundamental e indispensável do 

profissional, é a grande responsabilidade na alimentação enteral e parenteral, 

segundo Luna, 2012, p. 6, [...]“São vários os fatores que influenciam para que os 

pacientes hospitalizados não se alimentem adequadamente para atingir suas 

necessidades calórico-proteicas”[...]. Desde traumas até doenças degenerativas que 

comprometem o sistema digestivo, impossibilitando o paciente de se alimentar, e o 

que realmente pode comer durante seu tratamento, sendo mais essa 

responsabilidade do farmacêutico, analisar e preparar as misturas de acordo com o 

prontuário do paciente. 

 

1.2 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO 

 

De acordo com Portaria do Ministério da Saúde 3.916/1998 - Política Nacional 

de Medicamentos, a gestão da Farmácia Hospitalar, de responsabilidade exclusiva 

de Farmacêutico e deve estar focada em prestar assistência farmacêutica. Deste 

modo, em todos os âmbitos relacionados à saúde, a prestação de serviços deve ser 

de natureza multiprofissional, e a equipe de saúde envolvida, com o uso de 

medicamentos, deve necessariamente incluir um farmacêutico. (CRMP, 2006).  

Conforme a Resolução Nº 568, de 6 de dezembro de 2012: 

 

Art. 3º - No desempenho de suas atribuições nos serviços de atendimento 
pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, o 
farmacêutico exerce funções clínicas, administrativas, consultivas, de 
pesquisa e educativas. Art. 5º - Nas atividades de assistência farmacêutica 
é de competência do farmacêutico nos serviços de atendimento pré-
hospitalar, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde (BRASIL,2012). 

 

Segunda a Organização Mundial de Saúde (OMS), o farmacêutico é um 

promotor da saúde, tem responsabilidade de identificar sinais e sintomas menores 

de agravos à saúde e a tomada de decisão, no que se refere ao encaminhamento do 

paciente a outro membro da equipe, principalmente quando forem identificadas 

situações de risco a saúde; enquanto que para a farmácia clinica compreende-se as 

atividades voltadas para maximizar os efeitos da terapêutica, minimizando os riscos 

e os custos do tratamento do paciente. Em resumo, o Farmacêutico hospitalar 

trabalha para obtenção de resultados positivos, otimizando a qualidade de vida dos 
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pacientes, sem perder de vista a questão econômica da terapia utilizando-se da 

farmacologia hospitalar (PEREIRA; FREITAS, 2008). 

 

1.3 BENEFÍCIOS DO ATENDIMENTO FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

 

Os benefícios da farmácia hospitalar ou do exercício do profissional 

farmacêutico vão desde garantir a qualidade de assistência ao paciente por meio do 

uso seguro de medicamentos e correlatos, até garantir o uso seguro e racional dos 

medicamentos que serão prescritos pelo médico, por meio do planejamento de 

compra dos medicamentos e materiais hospitalares (SANTANA, 2014). 

 

A presença do farmacêutico contribui significantemente com a diminuição 
dos erros que ocorrem na UTI, e isso se dá devido a relação que esse 
profissional consegue criar entre os demais profissionais da equipe 
ampliando o conhecimento e a troca de informação entre os mesmos. 
(TUMA et all, 2009). 

 

Observa-se também a diminuição do número de infecções e interferências a 

partir do uso consciente de alguns medicamentos, a potencialização da prestação de 

serviço e logística dentro da unidade de tratamento, reduzindo os efeitos adversos e 

o tempo de internação (PEREIRA; FREITAS, 2008). 
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2.  GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FARMÁCIA HOSPITALAR  

 

2.1  ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO PROFISSIONAL 

 

Esclarecer a função do farmacêutico hospitalar se faz necessária para se 

compreender melhor a diferença entre Assistência Farmacêutica a Atenção 

Farmacêutica: 

Assistência Farmacêutica é o conjunto de atividades relacionadas ao 
medicamento, que visa apoiar as ações de saúde para uma comunidade, na 
qual o profissional atua em todas as etapas, desde a pesquisa de um novo 
medicamento até sua chegada aos usuários. São ações realizadas por 
profissionais farmacêuticos, que visam orientar e acompanhar o paciente no 
uso adequado dos medicamentos prescritos, para diminuir os riscos de 
erros na ministração dos medicamentos, bem como achar uma solução”[...] 
(ANVISA, 2008). 

 

As atribuições clínicas do farmacêutico visam à promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Tais atribuições clínicas do farmacêutico visam estabelecer e 

conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente, segundo preceitos 

profissionais e bioéticos, e participar da avaliação da farmacoterapia. Assim o 

profissional contribui para que o paciente utilize os medicamentos corretamente e 

com segurança, conforme recomendado pela equipe de saúde (LEITE, 2011). 

 

A farmácia hospitalar em conjunto com a equipe médica passa a ser de 
extrema importância quando possui um canal de comunicação eficaz, 
permitindo que as equipes transmitam e recebam as informações de forma 
correta. Os problemas de comunicação que podem gerar atos inseguros 
podem ocorrer quando a mensagem não é corretamente transmitida ou 
quando o receptor interpreta de forma equivocada ou com atraso. 
(SFORSIN, 2012).  

 

O farmacêutico hospitalar tem como missão interagir com toda equipe 

tomando conta de quase tudo que envolve na questão da dispensação de 

medicamentos que serão utilizados no tratamento dos pacientes já debilitados, já 

não como mais profilaxia ou dispensação comum, como fora dos hospitais. 

Neste sentido Salvador, (2011) afirma que: 

 

É função do farmacêutico também, cuidar não somente do ato da 
dispensação mais como no armazenamento dos medicamentos, tendo o 
rigoroso controle das datas de vencimentos, miligramas, dosagens 
conforme prontuários personificados, garantir um bom armazenamento e 
distribuição com eficiência dos medicamentos e produtos médico-hospitalar, 
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garantindo qualidade, eficácia e segurança, possibilitando à instituição 
hospitalar implementar outros serviços e aos pacientes um tratamento de 
qualidade. Procurando manter tudo em local adequado de forma 
organizada. 

 

Portanto, ter um profissional farmacêutico junto ao hospital ou clínica é de 

extrema importância, pois, este profissional desenvolve atividades fundamentais no 

que tange ao uso correto e racional de medicamentos. Nesse sentido, o 

farmacêutico clínico consegue identificar e corrigir vários problemas relacionados às 

prescrições médicas como, interações medicamentosas, medicamentos com a 

mesma indicação terapêutica, medicamentos sem via de administração, 

medicamentos sem dose, medicamentos sem ou com posologia alterada e 

medicamentos fora da padronização (PEREIRA; FREITAS, 2008).  

 

 

2.2 O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA GESTÃO DA FARMÁCIA 

HOSPITALAR 

 

Quanto maior a habilidade da organização e da equipe farmacêutica 

hospitalar em administrar os produtos de forma adequada, maior será sua 

capacidade de oferecer aos pacientes produtos e serviços de qualidade e com 

baixos custos operacionais. Contudo, é preciso esclarecer que o estoque de 

medicamentos hospitalares é bem diferente do estoque numa farmácia comercial, e 

os mesmos devem se encontrar à disposição dos profissionais médicos para evitar a 

ocorrência de stock out (fora de estoque), o que pode significar a morte de pacientes 

e perdas irreparáveis para a organização (TORRES, 2007). 

Logo, Salvador, (2011), afirma que: 

 

O cadastro correto dos itens e do fornecedor é imprescindível e requer 
treinamento da equipe, contínua revisão e atualização, averiguação de 
quantidade e validade, composição, pois, hoje, com inúmeras mudanças no 
mercado, os produtos estão em constantes inovações e medicar um 
paciente de forma errada pode ser irreversível. Deste modo, a 
parametrização correta dos itens no sistema, quantidade, lote, descrição, 
data de validade, é insubstituível para assegurar a segurança dos pacientes 
e confiabilidade do hospital ou clínica. 

 

Por meio do gerenciamento correto do fluxo de informações e produtos é 

possível uma maior confiabilidade com relação aos processos internos do hospital, 
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proporciona ao estabelecimento de uma melhor integração com o setor de compras, 

associadas a uma maior interação com os fornecedores, o que sinergicamente 

resulta em uma maior efetividade do suprimento de medicamentos na instituição 

além de propiciar melhorias no nível de serviço prestado aos clientes internos e aos 

pacientes (SSEP, 2014).  

O estoque de medicamentos na organização é necessário para evitar a 

interrupção de um tratamento hospitalar; a descontinuidade da produção da equipe 

que sem medicamentos corretos não pode atender aos pacientes; e ainda a 

insatisfação dos clientes. No entanto, deve-se salientar que estoques excessivos 

imobilizam o capital comprometendo o resultado financeiro. Logo, um volume 

desnecessário para a organização pode atrapalhar a taxa de liquidez da mesma 

perante outras contas à pagar, bem como aumenta pode as despesas com 

manutenção de estoque e perdas por excesso no prazo de validade dos 

medicamentos (LUNA, 2012). 

As diversas melhorias no gerenciamento de estoques por meio da eficiência 

no planejamento e o controle minimizam as necessidades de investimento em maior 

capital e enxuga abastecimento e a manutenção dos suprimentos. Deste modo, 

dimensionar o estoque de segurança e o ponto exato de reposição visa melhorar o 

serviço e reduzir o descarte no meio ambiente por obsolescência ou perda por 

validade. Logo, ao se reduzir o estoque também se reduz os investimentos 

financeiros na compra destes, o que por sua vez, proporciona a redução dos custos 

operacionais (TUMA et all, 2009).  

 

2.3 FATORES RELEVANTES NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS 

 

A logística de medicamentos é o processo de planejar, implementar e 

controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de bens, assim como os 

serviços e as informações associados, abrangendo desde a origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender às exigências dos clientes. É ainda a 

coordenação de áreas funcionais da organização, desde a avaliação de um projeto 

de rede, englobando localização das instalações (inclusive estrutura interna, 

quantidade), sistema de informação, transporte, estoque, armazenagem, manuseio 
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de materiais até se atingir um processo de criação de valor para o cliente 

(SANTANA, 2014). 

No caso dos hospitais, onde é constante e variável a entradas de pacientes, 

de materiais e de informação, torna-se ainda mais necessária à estratégia da 

logística para melhorar a capacidade disponível ou aumentar a produtividade do 

sistema existente, numa situação onde se enfrenta a resistência na atual diminuição 

de custos do setor e a constante escassez de recursos. O aumento da produtividade 

baseado na redução de custos e incorporado ao aumento da eficiência logística é a 

alternativa adequada (LUNA, 2012). 

Atualmente a logística hospitalar merece destaque e segue uma linha definida 

separadamente, pois, os materiais hospitalares são entendidos como conjunto de 

recursos não humanos e não financeiros que englobam, portanto, materiais de 

consumo, matérias-primas, medicamentos, gêneros alimentícios, materiais 

importados, produtos em transito, produtos em processo, produtos acabados, 

materiais auxiliares, consignações (ANDREOLI, 2014). 

Uma unidade hospitalar pode ser caracterizada como um complexo sistema 

logístico, onde os recursos humanos físicos e informacionais precisam ser 

coordenados e integrados, e, para se priorizar a qualidade com otimização de 

custos, é essencial utilizar elementos que norteiem a tomada de decisão gerencial 

em relação às questões econômico-financeiras da instituição nos processos de 

trabalho.  

Leite, 2011, e, Santana, 2014, neste sentido alertam que:  

 

O gerenciamento no setor da saúde é mais complicado do que qualquer 
outro. É uma atividade complexa e diferenciada, isso porque abrange uma 
variedade de recursos e processos. É preciso mudar a cultura logística nos 
hospitais brasileiros que, em sua maioria, desconhecem a importância da 
área de gerenciamento de estoques.  

 

Os fatores relevantes da gestão hospitalar são: Administração hospitalar; 

Gestão de estoques; logística de materiais; Seleção e Manutenção de materiais e 

medicamentos; Programação, Aquisição e Dispensação dos produtos; Recebimento 

e Armazenamento e a Distribuição (RDC, 2009). 

 Portanto, nas organizações de saúde, a logística de distribuição deve atuar 

permitindo a entrega dos materiais no momento e local apropriado. Porém, o que 
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acontece é que geralmente o fluxo da distribuição não é bem determinado e nem 

sempre é possível prever com segurança todos os materiais necessários a algum 

procedimento médico. Tal falta de acerto na distribuição acarreta dificuldades de 

planejamento e controle. Sugere-se adotar e assegurar um efetivo sistema de 

retirada de medicamento do estoque, bem como sua distribuição até a chegada ao 

paciente, por meio de um sistema logístico adequado, com controle de materiais e 

medicamentos e manipular, corretamente os custos envolvidos (ANDREOLI, 2014). 
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3. MEDICAÇÃO DE USO EXCLUSIVO HOSPITALAR 

 

 

Diferente dos medicamentos dispensados em farmácias comuns, os 

medicamentos utilizados dentro de um hospital se diferenciam desde suas 

concentrações até suas formas de administrações, é o que Sforsin, 2012, explica ao 

afirmar que os medicamentos selecionados devem ser constantemente revisados, 

separando os itens dispensados, para que os mesmos sejam excluídos, ou 

substituídos. Isto garante maior eficácia no atendimento no tratamento ou prevenção 

e diagnóstico do paciente a ser tratado.  

A padronização de medicamentos (PM) é uma ferramenta da área médica e 

farmacêutica utilizada no processo de medicação, visando assegurar a forma correta 

de uso dos medicamentos e garantir maiores resultados e economia de recursos, 

sem comprometer a qualidade. Auxilia na revisão dos protocolos terapêuticos, e 

ainda assegura que a seleção de medicamentos de uso rotineiro, estabelecida na 

instituição, seja segura, eficiente e disponível para a normatização da qualidade da 

assistência ao paciente. Contudo, não se resume a uma simples lista de 

medicamentos aprovados, mas, oferece a equipe médica métodos utilizados pela 

organização para avaliar e selecionar os medicamentos, os protocolos de orientação 

para uso e a descrição das normas que contribuem para o sucesso do processo de 

uso do medicamento, bem como toda a descrição medicamentosa e fórmulas de 

composição (SALVADOR, 2011; BRASIL, 2012). 

Na verdade, o que ocorre é que a lei 5.991 de 1973 já permitia e ainda 

regulamenta, hoje é a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 44 de 2009 que 

regulamenta o procedimento, ambas determinam as Boas Práticas em Farmácia. 

Isto é, não há uma lista de proibidos e permitidos, mas, uma sequência de normas 

que configuram a segurança do paciente. Esta especificação de cada medicamento 

inclui: dosagem, forma farmacêutica, volume e/ou peso e nomenclatura do fármaco 

segundo a Denominação Comum Brasileira – DCB. Assim, as características que 

definem o produto a ser adquirido devem ser descritas de forma explícita, para seu 

melhor entendimento (RDC, 2009) 

A resolução 499 publicada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), que 

“dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos, em farmácias e drogarias, e dá 
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outras providências”, porém, nenhuma das duas resoluções define os medicamentos 

permitidos e de proibidos, e não há outra legislação que faça isso. Deve-se ponderar 

que o artigo diz que fica permitida a administração de medicamentos nas farmácias 

e drogarias, conforme o artigo 74, da RDC 44 de 2009. No entanto, o artigo não 

explica quais as vias de aplicação podem e quais não podem ser feitas em 

farmácias. Percebe-se na verdade que esta RDC nem mesmo especifica se são 

injetáveis e se a administração deste tipo de medicamento pode ser feita em 

farmácia. Contudo, a norma e orientação diz que as vias SC (subcutânea) e IM 

(intramuscular) são as mais frequentes e muitas farmácias só oferecem os 

procedimentos de aplicação de medicamentos nestas duas vias, enquanto que, as 

injeções EV (endovenosa) e ID (intradérmica) são menos comuns em farmácias, 

então muitos estabelecimentos optam por não as aplicar conscientemente de sua 

responsabilidade, porém, isto não é garantia de que todos sejam conscientes. Logo, 

há o risco da má administração medicamentosa nestes casos (SANTANNA, 2014; 

CFF, 2010). 

Em outro ponto o parágrafo único do artigo 74, da RDC 44, 2009 diz que às 

farmácias é vedada a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, 

no entanto, apesar da frase deixar bem claro que medicamentos enquadrados nesta 

“classificação” não podem ser administrados na farmácia, o mesmo artigo ou outro 

não delimita quais são estes medicamentos permitidos ou proibidos para 

comercialização e/ou administração em farmácias e se são orais ou injetáveis. 

Contudo, é especificamente na própria bula do medicamento que isto se orienta, 

como no caso dos medicamentos injetáveis desta restrição são Plasil® e Kanakion®. 

Logo, se não é informada a restrição na bula, o medicamento pode ser aplicado na 

farmácia (RDC, 2009; CRMP, 2006) 

A prescrição médica e definição correta de sua administração visam não 

apenas separar em dois grupos de medicamentos permitidos e proibidos por serem 

exclusivamente de farmácia ou de hospital, mas, por carregarem uma série de 

normas, precauções, riscos e consequências distintas umas das outras. Estes 

medicamentos supostamente proibidos para administração em farmácias, exigem a 

prescrição médica que deve ser apresentada no ato de aquisição do medicamento, 

por meio da apresentação de receita e após a avaliação da mesma pelo 

farmacêutico, conforme diz o artigo 75 da RDC 44 (OMS, 2012; RDC, 2009). 
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Deste modo, entende-se que medicamentos injetáveis só deverão ser 

administrados mediante prescrição de profissional habilitado, mas, a norma não fica 

bem clara em vias expressas quanto a outros medicamentos como antibióticos de 

uso oral, por exemplo, tanto que segundo a Resolução do CFF 499, artigo 23, esp., 

não menciona este segundo grupo de medicamentos. Não se pode aplicar injetáveis 

sem a prescrição. Quanto a este aspecto, a legislação é clara, não há muito que 

interpretar ou esclarecer. Logo, só poderão ser aplicados medicamentos injetáveis 

quando não houver qualquer dúvida em relação a sua qualidade (CFF, 2010).  

Quanto ao uso de antibióticos, ainda hoje a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), recebe denúncias de vendas ilegais sem a devida prescrição ou 

receita médica. Editada em 2011, medida que entrou em vigor com a Resolução 

RDC 44, de 26 de outubro de 2010, e que proíbe a venda de antibióticos sem receita 

médica, foi estabelecida, pois, segundo a Anvisa, cerca de 50% dos medicamentos 

são prescritos de forma errada e se não bastasse isso, a população brasileira está 

entre as que mais se automedicam. O Conselho Federal de Medicina (CFM), apoiou 

as novas normas, pois, entende-se que o uso indiscriminado de medicamentos 

dificulta qualquer tratamento e fortalece as bactérias. Entende-se também, que há 

um interesse comercial gerado não apenas por laboratórios, como também por 

profissionais da área, que criaram um sistema padecedor no país, onde a venda de 

medicamentos se faz necessária no seu próprio sustento. Logo, é dever das 

agências reguladoras não deixar que tais interesses comerciais coloquem em dúvida 

normalizações sérias que tem como objetivo melhorar a saúde coletiva (ANVISA, 

2014). 

Com o aumento das denúncias de venda irregular desses medicamentos 

passo, o CFM, decidiu desde o fim de novembro de 2011 que todos os 

estabelecimentos comerciais farmacêuticos são obrigados a reter o receituário, que 

passou a ter validade de apenas 10 dias a partir da data de prescrição pelo médico. 

Este receituário deve ser recolhido e retido para ser apresentado como documento 

de composição na compra e venda destes medicamentos, visto que o não 

recolhimento do mesmo possibilita o consumidor e paciente a comprar mais de uma 

vez o mesmo medicamento, usando dosagens superiores ao que fora receitado, 

fugindo do tratamento prescrito. O prazo também sofreu alteração, pois, muitas das 

vezes o paciente não fazia uso deste medicamento no prazo correto estipulado pelo 
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médico, dificultando prognósticos posteriores na continuidade do tratamento (CFF, 

2010). 

Vender estes tipos de medicamentos sem a devida atenção exigida é 

contrariar a Anvisa, e ainda fere ao menos quatro artigos do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que estabelecem o respeito à saúde e segurança das pessoas. 

Profissionais ou comerciantes que infringirem as normas devem ser punidos 

criminalmente, conforme o artigo 56 do CDC que prevê desde multa à cassação de 

licença do estabelecimento ou da atividade (SSEP, 2014). 

 Outro alerta que se faz quanto aos injetáveis é quando o paciente adquire o 

medicamento em farmácia comum e o leva até o hospital ou clínica para ser 

administrado. A Anvisa alerta que não é possível garantir as condições adequadas 

de armazenamento dos injetáveis que se encontram no estoque em as farmácias, 

logo, há o risco do mesmo ter passado por condições que comprometam sua 

qualidade. Neste sentido, muitas farmácias optam por somente aplicar 

medicamentos vendidos no próprio estabelecimento. Até porque há tratamentos 

injetáveis de longa duração como anticoagulantes e insulina, conforme o artigo 76 

da RDC 44 que regulamenta medicamentos que exigem múltiplas doses que suas 

embalagens devem ser entregues ao usuário após a administração, no caso de 

sobra no frasco ou ampola (ANVISA, 2014; SALVADOR, 2011). 

O preparo da dose e administração dos injetáveis, devem trazer bulas 

apresentam determinações à serem seguidas. Se a farmácia não tem o que é 

exigido na bula, não poderá aplicar tal medicamento. Como no caso da estrutura 

física compatível que pode ser obrigatória (ou apenas recomendada) na aplicação 

de injetáveis no paciente somente deitado. É necessário ter uma maca para facilitar 

a delimitação do local da injeção e menor risco de acidente na sua aplicação. A 

norma também é válida para os antineoplásicos, utilizados em tratamentos de 

quimioterapias, cujo preparo exige uma estrutura física mais complexa e 

incompatível com a farmácia comum (SANTANA, 2014). 

As vacinas, por sua vez, têm aplicação em farmácias regulamentada pela 

resolução 574 (CFF, 2010), porém, ainda não há nenhuma resolução que define a 

estrutura física mínima exigida especialmente para as farmácias, salvo, alguns 

estados que já se anteciparam e criaram legislações próprias, mas, ainda aguardam 
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a publicação de uma nova resolução pela ANVISA, o que ainda não ocorreu (CFF, 

2010; SALVADOR 2011). 

No geral, entende-se que esta lista de permitido e/ou proibidos se definem 

atualmente em medicamentos de tratamentos específicos para doenças severas, 

tratamentos à longo prazo, antibióticos em geral e os injetáveis. Destes os injetáveis 

e os medicamentos de doenças severas como câncer, AIDS, pestes, entre outras, o 

estabelecimento deve manter Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), de 

acordo com o previsto no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, no mínimo, 

referentes às atividades relacionadas a: VII – prestação de serviços farmacêuticos 

permitidos”, (RDC 44, artigo 86), considerando que a saúde e segurança do paciente 

é que são sinônimos de um bom padrão de serviço atendimento, não a lucratividade. 

Todos estes fatores alinhados a uma promoção, proteção e recuperação da saúde 

do mesmo (SALVADOR, 2011; RDC, 2009). 

 

O Art. 87. Diz quanto aos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), que 
os mesmos devem ser aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico 
responsável técnico.  
Em parágrafo único, fica estabelecido que[...] “§1º Qualquer alteração 
introduzida deve permitir o conhecimento de seu conteúdo original e, 
conforme o caso, ser justificado o motivo da alteração (CFF, 2010). 

 

No que diz respeito ao uso de antibióticos, é importante promover a 

campanhas de conscientização voltadas à população e para profissionais de saúde, 

quanto ao uso adequado e responsável, somente quando necessário e com 

prescrição médica, visando a prevenção de infecções, a redução no uso de 

antibióticos, e a otimização do uso deste uso quando ministrado corretamente em 

caso de infecções (SFORSIN, 2012). 

É preciso esclarecer à população muitas vezes ao usar um antibiótico de 

forma inadequada só se fortalece as bactérias, ao invés de eliminá-las. Isso 

dissemina bactérias mais resistentes e cada vez mais é preciso a administração de 

medicamentos também mais fortes no paciente, o que por sua vez em si é prejudicial 

ao paciente, causando a baixa de sua imunidade. Por isso, se dá a importância de 

desenvolver profissionais conscientes e uma sociedade responsável com sua própria 

saúde (SALVADOR, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presença do farmacêutico é indispensável no âmbito hospitalar, seja na 

farmácia hospitalar ou na clínica, garantindo o uso racional de medicamentos, 

realizando a atenção farmacêutica e contribuindo na segurança dos pacientes, além 

de, participar efetivamente de uma equipe multiprofissional. 

O farmacêutico tem como objetivo garantir o uso seguro e racional de 

medicamentos, assim como visa na farmácia clínica que busca ter o máximo 

rendimento terapêutico, e atender a demanda de medicamentos utilizados pelos 

pacientes hospitalizados. Assim, a farmácia o objetivo de dar oportunidade ao 

farmacêutico de se reintegrar a equipe de saúde. O farmacêutico hospitalar deixou 

de ter apenas o papel administrativo de organizar medicamentos e recursos 

financeiros.  

Tais resultados foram positivos tanto das intervenções farmacêuticas quanto 

da importância de uma assistência farmacêutica de qualidade vem tendo seu 

reconhecimento. 

O papel do farmacêutico é reduzir o número de infecções nos pacientes da 

educação continuada para profissionais da saúde e pacientes; contribuir na 

elaboração de protocolos clínicos para a profilaxia antimicrobiana e para uso 

terapêutico em infecções bacterianas, avaliando a qualidade de prescrição, e 

levando sempre em conta os dados fármacos econômicos disponíveis.  

O farmacêutico também se destaca na unidade de terapia intensiva (UTI), 

pois participa da visita multidisciplinar a beira do leito, colaborando com uma 

prescrição segura e adequada, da dispensação de medicamentos, traz informações 

técnicas a equipe, efetua sua atividade em protocolos clínicos e ajuda a reduzir 

custos associados à terapia medicamentosa. Até porque com as complexidades 

encontradas na UTI, exigem um profissional farmacêutico qualificado, atualizado e 

experiente, além da grande importância na alta hospitalar, pois é o momento em que 

o paciente fica vulnerável à riscos, já que precisa dar continuidade ao tratamento 

iniciado no hospital e fica inseguro, nesse período de transição do hospital para 

casa. A falta de uma boa orientação pode causar eventos adversos relacionados ao 

medicamento e aumenta a utilização dos serviços de saúde. 
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 A busca pela promoção da Atenção Farmacêutica no Brasil não deve ser 

entendida como um evento isolado e nem mesmo como um momento ou modismo 

relacionado a indústria farmacêutica, mas, como um movimento real e legal que vem 

sendo estudado desde sua atuação principiante nos anos 40, vem sendo 

desenvolvida e melhorada ao longo das décadas por pesquisadores e formuladores 

de políticas e atividades profissionais, buscando introduzir no Brasil diferentes 

vertentes e compreensões, sem diretrizes técnicas sistematizadas e muitas vezes 

sem levar em conta as características do país e seu sistema de saúde, mas, visando 

as necessidades dos pacientes e da colocação adequada do profissional. 
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