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O estudo realizado relativo à avaliação da Assistência Farmacêutica prestada 

pelos  farmacêuticos dento do HCFMRP-USP, permite concluir que: 

 

- A Divisão de Farmácia pode ser considerada com relação a sua estrutura 

física e ao provimento de equipamentos como bem estruturada, apesar de 

alguns setores como a Central de Quimioterapia e o Serviço de Atividades 

Industriais disporem ainda de uma estrutura física considerada minimamente, 

como aceitável.A organização do setor do ponto de vista sanitário também é 

satisfatório, e a farmácia está inserida dentro do organograma do hospital 

com funções e atividades, bem definidas. 

  

- Possui um total de 21 farmacêuticos totalizando um profissional para cada 41 

leitos, mesmo sendo este indicador, insuficiente quando analisado 

isoladamente para exprimir com veracidade o nível de desenvolvimento do 

setor, considerando a realidade brasileira considera-se esta quantidade, como 

satisfatória. Porém, mesmo com um número razoável de profissionais, a 

atuação da Divisão de Farmácia é considerada aquém do esperado 

considerando o porte e importância do HCFMRP-USP. 

  

-  A farmácia ainda possui uma lógica de trabalho predominantemente, 

centrada no medicamento com poucos avanços que demonstrem uma 

alteração deste quadro. 
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- Devido a este fato verificou-se um quadro de profissionais com nível de 

formação que pode ser melhorado de acordo com as exigências requeridas 

para um centro de referência do porte do HCFMRP-USP.  

 

- Verificou-se a inexistência de fatores estimulantes à educação continuada e 

aprimoramento profissional, devido à ausência de programas de 

incentivo.Adicionados a este quadro os baixos salários devem estar 

relacionados com o elevado nível de rotatividade entre os servidores e alguns 

pontos de insatisfação foram observados, em relação ao trabalho. 

 

- A Divisão de Farmácia oferece uma grande variedade de serviços 

considerados como essenciais para o bom desenvolvimento da farmácia de 

um hospital, como preparação de Nutrição Parenteral, Medicamentos 

Quimioterápicos e Produção interna de medicamentos. Serviços importantes 

como o Serviço de Informação sobre Medicamentos (SIM) funcionam apenas 

de maneira informal e outros poderiam ser melhor explorados como as 

atividades de Ensino e Pesquisa. 

 

- O trabalho também nos levou a concluir que as novas mudanças em beneficio 

do aprimoramento do setor devem priorizar uma reformulação, no 

gerenciamento dos serviços com reestruturação dos recursos humanos, pois 

percebeu-se uma dependência dos profissionais, em relação a verticalização 

das ações e esta ausência de estímulo por parte da instituição para inserção de 

novos projetos e o desenvolvimento de novas atividades, gera desmotivação 
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entre os servidores.    Existe a �vontade� dos profissionais (89%) em atuar, 

em novos segmentos da farmácia, porém vários aspectos contribuem como 

fatores limitantes que impossibilitam esta prática. Com isso, percebeu-se que 

é quebrado o ciclo  da cadeia que envolve a Assistência Farmacêutica, já que 

o profissional quando atua de forma desestruturada dentro do processo não 

observando o impacto de seu trabalho no receptor que final que é o paciente. 

Dificuldades como quadro insuficiente de profissionais pode ser amenizado 

com uma melhor aplicabilidade de estagiários e aprimorandos, além da 

possibilidade de formação de parcerias com instituições de ensino. Deste 

modo, a própria motivação com o desenvolvimento do trabalho levará a uma 

maior capacitação técnica dos profissionais, e os resultados que poderão ser 

observados a médio e curto prazo já serão suficientes para causar impactos 

positivos, tanto na comunidade hospitalar, quanto pela direção do hospital e 

assim, tem-se uma maior aceitação a novas mudanças por parte de diferentes 

profissionais relacionados ao setor, além de contribuir de forma impactante 

para a valorização da Divisão de Farmácia dentro dos serviços oferecidos 

pelo HCFMRP-USP. 

 

 

 

 

 

 

 


