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RESUMO 

 

A competitividade gerada pela globalização da economia demanda ações para garantir 

qualidade e gestão de processos, pois a maioria das ineficiências nas organizações é 

proveniente de problemas nos processos. As metodologias de redesenho podem ser uma 

solução. Nesse sentido a abordagem para gestão proposta por Rummler e Brache (1994) 

disponibiliza recomendações para os gestores. Nas instituições hospitalares a qualidade dos 

processos é mais complexa, pois os produtos e serviços finais tem como cliente o paciente e 

variações de qualidade pode causar um evento adverso grave. A Assistência Farmacêutica 

ocupa uma importante posição dentro dessas instituições, sendo responsável por atividades 

relacionadas ao processo medicamentoso, dentro dele a distribuição impacta no sucesso da 

terapêutica e nos custos hospitalares, necessitando um sistema contínuo de avaliação. 

Redesenhar esse processo justifica a aplicabilidade deste estudo que tem como objetivo saber 

onde estão os gargalos e propor melhorias para as ineficiências do processo de distribuição de 

medicamentos para pacientes internados. Foi realizado na Central de Atendimento por Dose 

Individualizada da Divisão de Farmácia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Trata-se de estudo de caso e para o 

redesenho do processo. Utilizou-se a metodologia Rummler Brache Group (RBG). Foi 

fundamentado em mapear e redesenhar o processo com foco nos pontos críticos que tem 

impacto nos erros de distribuição e no prazo de entrega de medicamentos aos pacientes 

internados. Para coleta de dados utilizou-se pesquisa documental, entrevistas por pauta e 

observação simples. Os resultados foram demonstrados por meio do mapa de processo atual e 

ideal, fios desligados identificados e recomendações que poderão gerar uma operação mais 

eficiente. 

Palavras-chave (DeCS): Assistência farmacêutica, gestão hospitalar, sistemas de distribuição 

de medicamentos em hospital, avaliação de processos e resultados (cuidados de saúde), 

avaliação de processos, gestão da qualidade total. 

  



   

 

 

ABSTRACT 

 

The competitiveness caused by the globalization of economy calls for actions to guarantee 

quality and process management, since most of the inefficiencies in organizations come from 

problems in workflow. Healthcare redesign methodologies may be a solution and the 

approach proposed by Rummler and Brache (1994) makes recommendations to this effect. In 

hospital settings, maintaining the quality of processes is imperative, as final products and 

services are directed at patients and variations in quality may lead to severe adverse events. 

Pharmaceutical Services are highly important within these institutions, being responsible for 

activities related to the medication process. Drug distribution has impacts on the success of 

therapy and on hospital costs, requiring continuous evaluation. Redesigning this process 

justifies the applicability of this study, which aims to assess bottlenecks and to propose 

improvements in the inpatient drug distribution process. It was conducted at the 

Individualized Care Center (Central de Atendimento por Dose Individualizada) of the 

Division of Pharmacy at the Central Institute of the Clinical Hospital of the Medical School of 

the University of São Paulo (Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo). This is a case study and for process redesign, the 

Rummler Brache Group (RBG) method was used. It was based on mapping and redesigning 

the process, focusing on critical points that are associated with distribution errors and on drug 

distribution to inpatients. For data collection, we used documentary research, semi-structured 

interviews and simple observation. Results were demonstrated using the current and the ideal 

process map, identified unplugged wires and recommendations for the development of a more 

efficient operation. 

 

Keywords (DeCS): Pharmaceutical Services, Hospital Administration, Medication Systems, 

Hospital, Outcome and Process Assessment (Health Care), Process Assessment (Health Care), 

Total Quality Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente as organizações estão inseridas em um cenário onde a competitividade 

gerada pela globalização da economia demanda uma versatilidade e velocidade nas ações de 

mudança. Tempo e informação são fatores determinantes para o desempenho e excelência. 

Pensar em gestão da qualidade e gestão por processos as impulsionam a reorganizar suas 

rotinas, gerir melhor seus recursos e esforços administrativos e técnicos. Quando 

reorganizamos processos, procedimentos, fluxos e rotinas internas, os resultados aparecerão 

mais rápido e serão mais eficientes. Para isso é necessário o alinhamento dos mesmos com as 

estratégias da organização e o dia a dia das operações. As empresas precisam questionar seus 

processos constantemente, avaliando suas atividades, sua eficiência, possibilidades de 

melhorias e precisam saber se estão sendo conduzidas para atingir seus objetivos na redução 

de custos, diminuições de desperdício, produto final com qualidade e se estão agregando valor 

ao cliente (PINTO FILHO, 2007). 

Para garantir a qualidade dos processos em uma organização é necessário que estes 

sejam conhecidos com profundidade por meio da gestão por processos. Na maioria das vezes, 

estes estão relacionados com o desempenho final dos produtos e serviços e têm impacto na 

percepção do cliente. As deficiências funcionais, nas atividades e nos relacionamentos entre 

os departamentos geram deficiências nos produtos e serviços finais. Essas deficiências, em 

94% dos casos são provenientes de problemas nos processos (MORONI; HANSEN, 2006).  

Nas organizações existem muitas barreiras departamentais que prejudicam a visão 

global dos processos. Neste sentido, é fundamental mapeá-los e redesenhá-los, principalmente 

aqueles que impactam diretamente no desempenho e estratégia das organizações. As 

metodologias de redesenho ou reengenharia de processos podem ser uma solução e a 

abordagem para gestão de processos de negócio proposta por Rummler e Brache (1994) na 

obra “Improving Performace - Melhores Desempenhos das Empresas” disponibiliza 

recomendações e propostas para melhorias da eficiência e desempenho dos processos das 

organizações. 

Nas instituições hospitalares esse cenário não é diferente e a busca pela qualidade dos 

processos se torna imprescindível, pois os produtos e serviços finais têm como cliente o 

paciente. Qualquer desvio na qualidade pode gerar um evento adverso grave, podendo levar o 

paciente à morte. Além disso, processos não gerenciados podem levar a um aumento nos 

gastos em saúde que já são altos. A assistência farmacêutica ocupa uma importante posição 
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dentro de uma organização hospitalar, sendo responsável por atividades relacionado ao macro 

processo medicamentoso, as quais têm forte impacto na qualidade da assistência à saúde e nos 

custos hospitalares. Os processos da assistência farmacêutica hospitalar contribuem com a 

gestão quando são seguros e de qualidade. Têm interface com quase todos os outros processos 

assistenciais, pois envolve as atividades relacionadas com medicamentos dentro de um 

hospital (MEINERS et al., 2015; CORADI, 2012).  

A assistência farmacêutica é considerada parte essencial dos serviços do Sistema 

Único de Saúde - SUS e é definida na Política Nacional de Medicamentos como o conjunto de 

ações que envolvem a seleção, a aquisição, a distribuição e uso dos medicamentos. Na 

assistência farmacêutica hospitalar destaca-se o processo de distribuição dos medicamentos, 

que tem sua importância e complexidade desconhecidas pela maioria dos profissionais de 

saúde, pois é um trabalho de bastidor (BRASIL, 2001). A distribuição de medicamentos tem 

como objetivo o abastecimento e a disponibilidade dos produtos farmacêuticos nas unidades 

mais próximas ao paciente, em quantidade correta, com qualidade, identificados e no tempo 

certo (BRASIL, 2013).  

Como a qualidade do processo de distribuição de medicamentos impacta diretamente 

no sucesso da terapêutica e nos custos hospitalares, é necessário um sistema contínuo de 

avaliação para que seja possível prevenir erros de medicação, entregas fora do prazo e 

devoluções excessivas de produtos, evitando desperdícios e retrabalhos. Quando estes pontos 

são observados, ocorre melhora na gestão assistencial e na satisfação dos clientes e 

colaboradores. Quando a preocupação é a qualidade, produtividade, diminuição de 

desperdício de tempo ou recursos, satisfação do cliente e competitividade, se torna 

imprescindível a medição de desempenho das organizações (RUMMLER; BRACHE, 1994). 

Neste sentido, mapear e redesenhar processos que impactam diretamente no desempenho e 

estratégia das organizações, como no caso do processo medicamentoso, justifica a 

aplicabilidade deste estudo. Visto o exposto acima a nossa questão de pesquisa de estudo é: 

Quais os gargalos e como melhorar a eficiência do processo de distribuição de medicamentos 

para pacientes internados?  

O objetivo desse trabalho é analisar e redesenhar o processo de distribuição de 

medicamentos para as unidades de internação de um hospital público de grande porte. Os 

objetivos secundários são: 
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 Mapear o processo atual de distribuição de medicamentos para pacientes 

internados. 

 Identificar desconexões e sobreposições que interferem no bom desempenho 

do processo. 

 Propor melhorias a partir dos problemas identificados. 

O estudo está estruturado em cinco partes, introdução, referencial teórico, 

metodologia, apresentação e análise dos resultados e conclusão.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Gestão da qualidade 

Com a Segunda Revolução Industrial, que aconteceu na segunda metade do século 

XIX, a capacidade das indústrias, principalmente nos Estados Unidos e países europeus foi 

ampliada, gerando grande desenvolvimento tecnológico, importantes invenções, aumento da 

população urbana, utilização de novas fontes de energia e desenvolvimento de sistemas de 

linha de produção industrial. Nas décadas seguintes todo setor foi provocado a pensar em 

qualidade e a produzir e entregar produtos melhores que o padrão existente, visando atender 

as necessidades dos seus clientes (MOTTA; LACERDA; SANTOS, 2018). 

A evolução dos princípios de qualidade se deve a muitos gurus. Os primeiros mentores 

das metodologias de controle de qualidade foram Shewhart, Deming e Juran. Estes mentores 

promoveram o controle da qualidade e suas reflexões movimentaram as pesquisas científicas 

em administração na busca da redução de tempo de produção, cumprimento de metas 

produtivas, linha de produção e cumprimento de padrões com redução de desperdício. Os 

processos produtivos passaram a serem analisados utilizando parâmetros ótimos e padrões. As 

indústrias começaram a elaborar os primeiros manuais de procedimentos, detalhando as 

operações para que os operários de diferentes turnos atingissem os padrões estabelecidos 

(OLIGA; FOONG; OJUKA-ONEDO, 1997). Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos 

começam a exportar práticas de qualidade total e os japoneses entenderam a ideia e 

começaram usar esses conceitos. Ishikawa e outros estudiosos japoneses consolidaram o 

conceito de Gestão da Qualidade Total (GQT) no país, e a GQT passou a ser uma ferramenta 

de gestão para o aumento da eficiência operacional e produtiva (MOTTA; LACERDA; 

SANTOS, 2018). 
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As instituições de saúde também vêm atuando em ações para promoção contínua de 

melhorias e aprimoramento dos serviços realizados. Para isso passaram a implantar áreas de 

qualidade, que são responsáveis por monitorar os riscos relacionados aos eventos evitáveis 

aos pacientes, acompanhantes e funcionários. Essas áreas têm como função identificar se os 

padrões de qualidade e segurança estabelecidos estão sendo seguidos, e quando não estão, 

propõem melhorias. Para isso é necessário planejar, mapear processos, avaliar o desempenho 

dos mesmos e realizar melhorias constantes. Com esse movimento, tornou-se fundamental 

adotar modelos de qualidade. Em 2008 foi lançado pelo Institute for Healthcare Improvement 

(IHI) o conceito do Triple Aim, como uma estratégia para melhorar a qualidade dos sistemas 

de saúde. Esse conceito foca em três objetivos: melhorar a experiência individual do paciente, 

melhorar a saúde das populações e reduzir os custos dos cuidados em saúde. Esses objetivos 

se integram e um afeta o outro, ou seja, se conseguirmos melhorar a qualidade dos serviços de 

saúde, otimizando tratamentos e melhorando o conforto do paciente, consequentemente 

melhoraremos os resultados econômicos (BERWICK; WHITTINGTON, 2008).  

Avaliar a qualidade dos sistemas de saúde é uma necessidade atual e muitas estratégias 

estão sendo utilizadas para avaliar as melhorias desses sistemas. Lombarts et al. (2009), 

aplicaram um questionário em 389 hospitais europeus para avaliar as respostas sobre as 

estratégias de qualidade utilizadas nesses hospitais. O estudo demonstrou que a avaliação 

externa foi a estratégia mais utilizada. As avaliações externas, além de serem estratégias para 

melhorar a qualidade, também são ferramentas para transparência na gestão e nos resultados 

em saúde, por isso são cada vez mais utilizadas. Diferentes modelos de avaliação externa são 

utilizados no Brasil, tais como Organização Nacional de Acreditação (ONA), Joint 

Commission International (JCI) e Acreditação Canadense. Um dos grandes benefícios desses 

modelos é que para utilizá-los é preciso seguir padrões de excelência, e espera-se, com isso, o 

aprimoramento da gestão, a padronização dos processos de trabalho, treinamento e 

desenvolvimento dos colaboradores, trabalho em equipe, cuidado centrado no paciente, 

mudança de cultura e segurança do paciente (SCHIESARI, 2014).  

O conceito de segurança do paciente começou a fazer parte, efetivamente, das agendas 

dos gestores em saúde e dos programas de qualidade com a publicação do relatório ‘To Err is 

Human’, do Institute of Medicine dos Estados Unidos da América em 2000, no qual se relatou 

que os danos evitáveis na saúde eram muito mais comuns do que se pensava ou do que estava 

relatado até então. Conceitualmente, a segurança do paciente é a prevenção e redução desses 

danos associados ao cuidado, bem como a mitigação de seus efeitos. Para gestão voltada para 

http://www.ihi.org/
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segurança é necessária uma abordagem sistêmica e integrada, começando da liderança que 

deve ter objetivos claros e metas definidas chegando aos executores dos processos de 

trabalho. É necessário também conhecer e gerenciar esses processos para saber de onde partir 

e medir as melhorias. Ter processos bem definidos, executados por equipes especializadas, 

multidisciplinares focadas na comunicação eficaz, na colaboração e engajadas por uma 

cultura de segurança madura e não punitiva é fundamental para qualidade dos serviços e para 

segurança do paciente (YU et al., 2016). 

As instituições de excelência em saúde têm que desenvolver na sua gestão e prática 

diária, alguns temas para atingir alto desempenho, começando por criar uma cultura 

organizacional positiva baseada no respeito, confiança e busca constante pela qualidade e 

segurança e gestão por processos, dando apoio e mostrando envolvimento da alta 

administração no gerenciamento responsivo. Elas têm que serem capazes de monitorar de 

maneira eficaz o seu desempenho, usando as informações para feedback e melhorias 

contínuas dos seus processos (TAYLOR, et al., 2014). 

 

2.2 Gestão por processos 

A gestão por processos é uma ferramenta para identificar, desenhar, projetar, 

aprimorar, executar, medir, monitorar e controlar processos, com objetivo de alcançar 

resultados melhores em consonância com os objetivos da instituição e agregando valor aos 

clientes por meio da melhoria contínua dos processos tornando-os mais eficientes de ponta a 

ponta (ABPMP BRAZIL, 2013). 

Um processo é uma série de etapas criadas para produzir um produto ou serviço. 

Portanto, qualquer atividade realizada na empresa é um processo ou faz parte de um processo 

(DORNELLES; GASPARETTO, 2005).  Rummler e Brache (1994) definem processo como 

uma cadeia de agregação de valores, na qual cada etapa deverá acrescentar valor à etapa 

precedente. Então o conceito fundamental dos processos está no conjunto de atividades 

sequenciais interligados, que compõem a finalidade de atender necessidades e expectativas 

dos clientes internos e externos da empresa. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade 

(FNQ), um processo possui atividades com início e fim determinado, pois transforma algo 

que recebe, altera, acrescenta valor no produto ou serviço e entrega ao cliente. Ao realizar 

uma comparação com organização hospitalar, os profissionais da saúde recebem os pacientes 
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e acrescentam melhorias na saúde deste indivíduo ao entregar um serviço assistencial 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2018). 

As empresas podem ser consideradas sistemas, e como tais devem ser examinadas 

desde seu nível estratégico até os seus níveis produtivos. Os processos permeiam todos esses 

níveis e Rummler e Brache (1994) propuseram organizá-los em: Nível da organização, nível 

de processos e nível de trabalho/executor. O nível da organização representa as atribuições 

básicas e seus relacionamentos e pode ser descrito por meio de um mapa de relacionamentos 

para identificar todas as ligações dos processos dentro e fora da organização. Com esse mapa 

é possível identificar macroprocessos, ligações na estrutura organizacional e até estruturas 

hierárquicas. O nível de processo mostra como as entregas são produzidas. Nesse nível os 

macroprocessos são detalhados. Os objetivos dos processos devem ser impulsionados pelas 

necessidades dos clientes externos e alinhados com os clientes internos. No nível do 

trabalho/executor, é importante salientar a relevância da força de trabalho na realização dos 

processos. Para os níveis serem efetivos devem ter objetivos claros, baseados em um projeto 

bem delineado e fundamentalmente deve ter envolvimento humano, executores preparados e 

bem treinados (RUMMLER; BRACHE, 1994; MORONI; HANSEN, 2006). 

O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial essencial para criar 

oportunidade de melhorias no desempenho, fornece a possibilidade de identificar pontos 

críticos e implantar novos processos. Segundo o Guia BPM CBOK (Business Process 

Management - Common Book of Knowledge), o mapeamento é uma análise dos processos, 

que proporciona uma compreensão das suas atividades e os resultados dessas atividades. É 

definido com estudo do ambiente do negócio ou contexto organizacional do processo. É 

realizado por meio de várias técnicas que inclui modelagem, entrevistas e simulações de 

processos, entre outras (ABPMP BRAZIL, 2013). 

Santos et al. (2015) destacam que existem diversas maneiras de elaborar um 

mapeamento de processos, porém a escolha destas depende das necessidades e metas da 

organização, da disponibilidade de recursos humanos, e da vontade dos participantes em 

investir energia para os esforços de mapeamento. 

É importante ressaltar que durante a realização do mapeamento é necessário a 

realização de reuniões e discussões dos procedimentos atuais, buscando a melhor forma de 

execução futura e redesenho do mesmo (RUMMLER; BRACHE, 1994). Segundo Campos et 

al. (2007), o redesenho de processo é utilizado pelas organizações que buscam planejamento 

de mudanças para alcançar melhorias na forma como o trabalho passará a ser realizado. 
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Redesenhar o processo pode levar a melhorias significativas e essas mudanças devem 

ser baseadas em conceitos fundamentais dos processos atuais. A definição do redesenho de 

processos é o repensar de ponta a ponta sobre o que o processo está realizando e entregando 

atualmente (ABPMP BRAZIL, 2013). O redesenho de um processo, nada mais é que a 

identificação e exploração do processo com objetivo de alcançar o melhor desempenho 

possível em todos os níveis da organização. 

Algumas etapas são fundamentais para se alcançar melhorias nos processos por meio 

do redesenho. É necessária a elaboração de um mapa de relacionamento do negócio a ser 

estudado que descreva os clientes e fornecedores internos e externos. Também é fundamental 

descrever o mapa do processo atual, registrar a sequência de atividades, evidenciando detalhes 

da produção do produto ou serviço em questão. Em uma etapa seguinte, devem-se identificar 

as desconexões do processo atual que estão afetando o desempenho, e por último redesenhar 

os mapas dos processos ideais e desenvolver propostas de melhorias (RUMMLER; 

BRACHE, 1994).   

 

2.3 Redesenho de processos na Assistência Farmacêutica Hospitalar 

A assistência farmacêutica é parte integrante e essencial dos processos de atenção à 

saúde em todos os níveis de complexidade. É um dos sistemas de apoio das redes de atenção e 

para tal, apresenta organização complexa de um grupo de atividades que envolvem o 

medicamento desde a seleção até a utilização e vigilância do uso (MENDES, 2010). Visa a 

garantia do acesso, adesão ao tratamento, monitoramento de desfechos e eventos adversos e 

tem com objetivo a difusão de informações, educação permanente dos profissionais de saúde, 

do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos (MARIN et al., 

2003).  

No âmbito dos hospitais e outros serviços de saúde, dadas às características das ações 

desenvolvidas e dos perfis dos usuários atendidos, torna-se primordial que os processos da 

assistência farmacêutica garantam a efetividade e segurança na utilização dos medicamentos. 

Eles devem ter como objetivos melhores resultados clínicos, econômicos e relacionados à 

qualidade de vida dos usuários (NOVAES et al., 2009).  

Considerando o custo da assistência à saúde, a complexidade da farmacoterapia e a 

morbimortalidade relacionadas ao uso de medicamentos, a prática farmacêutica requer 

mudanças profundas. Nos serviços de saúde, essas mudanças consistem no redirecionamento 
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das ações, antes focadas exclusivamente na provisão de medicamentos, para aquelas centradas 

no usuário e na racionalização de recursos. Tais ações buscam melhorar a qualidade dos 

processos de utilização de medicamentos e outros produtos para a saúde, alcançando 

resultados concretos capazes de agregar valor ao processo assistencial. Ressalte-se que os 

recursos destinados à assistência farmacêutica representam grande impacto econômico ao 

Ministério da Saúde (CASTRO; CASTILHO, 2004). 

O macroprocesso medicamentoso hospitalar é constituído de processos que 

compreendem a prescrição médica, distribuição e administração de medicamentos. Todos 

esses processos são interligados e dependem de equipes multiprofissionais. A prescrição é de 

responsabilidade médica, a distribuição é de responsabilidade do farmacêutico e a 

administração do enfermeiro. Este macroprocesso, dentro de uma organização hospitalar, 

deve ser visto como um sistema complexo de processos com um objetivo comum, no qual 

uma falha pode acarretar em danos graves ao cliente externo (paciente) (OLIVEIRA, 2011). 

Essas falhas podem ocorrer em todas as etapas do processo medicamentoso e todas têm o 

potencial de atingir o paciente. Algumas são passíveis de serem detectadas e interceptadas, 

principalmente aquelas relacionadas às etapas iniciais como a prescrição e distribuição dos 

medicamentos (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Erros de medicação são comuns no ambiente hospitalar e podem levar a eventos 

adversos a medicamentos. Segundo Hicks (2004), 21% dos erros deste macroprocesso são 

erros de prescrição, 22 % são de distribuição e 33 % são erros de administração. A 

administração é o final do macro processo medicamentos e tem sido menos estudada, mas já 

se sabe que muitos erros, nessa etapa, são provenientes de erros na etapa de distribuição 

(HICKS; COUSINS; WILLIAMS, 2004). 

Uma pesquisa australiana demonstrou que 19,2% dos pacientes pediátricos internados 

sofreram eventos adversos a medicamentos e estima-se que 12,3% destes eram eventos 

potenciais, 7,0% eram reais e 3,6% eram eventos evitáveis (WESTBROOK, et al., 2016). 

Processos medicamentosos sem qualidade e erros de medicação são citados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), com as principais causas de danos evitáveis ao 

paciente, mundialmente. O custo associado a esses erros pode ser estimado em US$ 42 

bilhões por ano. Estes erros ocorrem principalmente quando o processo não é monitorado e 

fatores humanos, como fadiga, más condições ambientais ou escassez de pessoal não são 

gerenciados. Muitos estudos já foram feitos para avaliar as intervenções necessárias para 

diminuir a frequência e o impacto dos erros de medicação, mas sua implementação é difícil e 
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os resultados são muito variados. Entende-se ser necessário, mais do que tem sido feito 

atualmente, por isso a OMS em 2017, definiu Medicamentos sem danos como o tema do 

terceiro Desafio Global para a Segurança do Paciente. Essa estratégia consiste em uma ampla 

mobilização de apoio às ações robustas de melhorias nos processos envolvendo 

medicamentos nos serviços de saúde. Este desafio tem como meta a redução dos eventos 

graves evitáveis relacionados ao processo medicamentoso em 50%, em todo o mundo nos 

próximos 5 anos. Para atingir esse objetivo será necessário que as instituições de saúde 

lancem mão de estratégias de redesenho de processos buscando a melhoria dos mesmos. 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Local e período do estudo 

Este estudo foi realizado na Central de Atendimento por Dose Individualizada (CADI) 

da Divisão de Farmácia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ICHCFMUSP), que é um hospital universitário de 

grande porte, público e de assistência terciária, no período outubro de 2018 a abril de 2019. 

 

3.2  Caracterização do local do estudo 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) ao longo de mais de 70 anos de existência, alcançou o patamar de maior 

instituição de saúde da América Latina, com elevado nível de qualidade em ensino, pesquisa e 

assistência. Vive um intenso processo de modernização, sendo inovador em muitas áreas de 

atuação. Investe em um modelo de governança transparente, com estilo de liderança 

influenciadora e inspiradora, cultura organizacional orientada para resultados em saúde e 

atuação descentralizada. Tem como fundamento de gestão o “Orgulho de fazer melhor para as 

pessoas, com as pessoas” (HCFMUSP, 2017). 

Inaugurado em 19 de abril de 1944, o complexo HCFMUSP é uma autarquia estadual 

vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) para fins de coordenação administrativa e 

associada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) para fins de 

ensino, pesquisa e prestação de ações e serviços de saúde de alta complexidade, destinados à 
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comunidade. Tem o apoio em suas ações e projetos de duas fundações, a Fundação Faculdade 

de Medicina (FFM) e a Fundação Zerbini (FZ). A FFM apoia as ações do convênio 

universitário firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o HCFMUSP. Para o 

repasse financeiro da SES para o complexo é necessário que se apresente mensalmente os 

resultados de um painel de indicadores do plano operativo do convênio firmado e a Taxa de 

erro de medicação é um deles (HCFMUSP, 2017).  

O HCFMUSP ocupa uma área total de 600 mil metros quadrados com cerca de 2.400 

leitos distribuídos entre os seus 8 institutos especializados e 2 hospitais auxiliares. O Instituto 

Central (ICHC) é o maior instituto do complexo com cerca de 900 leitos. Desde final de 2014 

é acreditado ONA nível I e em abril de 2019 passou por visita de acreditação ONA nível II. 

Esse movimento para acreditação faz parte das estratégias da alta administração, visando 

ações de qualidade e segurança do paciente (ICHC, 2018).  

Em 2013, o Instituto terceirizou algumas atividades logísticas, dentre ela a distribuição 

de medicamentos de um centro de distribuição para as áreas internas do hospital. O contrato 

tem vigência máxima de cinco anos e em 2018 foi necessária outra licitação e outro operador 

logístico venceu o certame. De agosto do ano passado até o momento a operação logística está 

em fase de ajustes ao novo operador.  

São movimentados anualmente em torno de R$ 56.000.000,00 de reais em 

medicamentos, para prover assistência aos seus pacientes, 52% desse valor é destinado aos 

pacientes internados (ICHC, 2018). O sistema informatizado para movimentação de materiais 

e medicamentos, prescrição e prontuário eletrônico utilizado é o Soul MV®.  

A Farmácia Hospitalar do ICHC desenvolve todas as atividades do ciclo da assistência 

farmacêutica. É uma Divisão ligada diretamente a Diretoria Executiva do hospital como 

demonstrado no organograma funcional (Anexo I), possui 5 grandes áreas de atuação: Serviço 

de Farmacotécnica Hospitalar, Serviço de Assistência Farmacêutica (SAF), área de Pesquisa e 

Desenvolvimento, área de Educação Continuada e Expediente (PINTO; ROCHA; SFORSIN, 

2017). O processo de distribuição de medicamentos é realizado na Central de Atendimento de 

Dose Individualizada (CADI), ligada ao SAF da Divisão de Farmácia do Hospital. Seu quadro 

de colaboradores é formado por profissionais do hospital e complementado por profissionais 

do operador logístico. Mensalmente são separados medicamentos para atendimento de 34.000 

prescrições médicas na CADI.  
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3.3 Desenho de pesquisa 

Trata-se de pesquisa exploratória, utilizando o método de estudo de caso que permite o 

conhecimento amplo e detalhado de uma situação em contexto de vida real, com a descrição 

do que está sendo feito, utilizando técnicas de coleta de dados, tais como, buscas 

documentais, observações in loco e entrevistas (VERGARA, 2014; GIL, 2002). Foi realizado 

levantamento bibliográfico, que utilizou a estratégia de busca do tipo revisão de literatura 

(COCHRANE BRASIL), que foi realizado na base de dados PubMed e Ebsco, utilizando 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Assistência farmacêutica, gestão hospitalar, 

sistemas de distribuição de medicamentos em hospital, avaliação de processos e resultados 

(cuidados de saúde), avaliação de processos e gestão da qualidade total. Para análise dos 

estudos encontrados foi realizada leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa (GIL, 

2002). 

Para o mapeamento e redesenho do processo optou-se por utilizar a metodologia 

Rummler Brache Group (RBG), que foi criada na década de 90 e consiste no repensar 

profundo e reestruturação radical de um processo para melhorar, de forma expressiva, os 

indicadores de desempenho do mesmo em termos de custo, qualidade, serviço ou agilidade, 

utilizando redesenho ou reengenharia de processos. Trata-se uma metodologia amplamente 

utilizada, clara, possui passos bem definidos e de fácil aplicação, razão pela qual se optou por 

ela. (RUMMLER; BRACHE, 1994). O trabalho foi fundamentado em mapear e redesenhar 

processos.  

O estudo foi dividido nas etapas adaptadas de Rummler e Brache (RUMMLER; 

BRACHE, 1994): 

1. Identificação da Questão Crítica do Negócio (QCN): Toda melhoria nos processos 

deve começar com a definição da QCN, que é um objetivo mensurável baseado 

em um problema ou oportunidade de melhoria atual que impacta na estratégia da 

organização. 

2. Seleção do processo crítico: Essa etapa deve ser realizada após a identificação da 

QCN. O processo crítico deve ter grande potencial de resolver a QCN.  

3. Seleção da equipe: A equipe para realizar o mapeamento e redesenho do processo 

devem possuir expertise no processo crítico e deve ter habilidade em contribuir 

com ideias para o aperfeiçoamento dele.  
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4. Treinamento da equipe: A equipe deve ter conhecimento sobre os fundamentos e 

as ferramentas para aperfeiçoamento de processos.  

5. Desenvolvimento do mapa atual do processo: O mapa de relacionamento e do 

processo atual deve ser desenvolvido descrevendo a situação atual do processo, 

com base em entrevistas individuais com os atores do processo e observação do 

mesmo. 

6. Identificação dos fios desligados/desconexões e sobreposições: São identificados 

enquanto se desenvolve os mapas atuais do processo e podem ser definidos como 

entradas ou saídas faltantes, redundantes ou ilógicas que podem interferir na 

QCN.  

7. Análise dos fios desligados/desconexões e sobreposições: Algumas já são 

conhecidas pela equipe, outras necessitam de técnicas de causa raiz ou de análise 

de problemas para serem analisados. 

8. Desenvolvimento do mapa ideal: Desenvolvimento de um mapa de processo e em 

alguns casos um mapa de relacionamento ideal que descreva um novo processo 

para se atingir o objetivo da QCN. 

9. Definição de medidas: Medidas de processos e subprocessos que atendam o 

cliente e a QCN.  

10. Definição de recomendações e planejamento das mudanças: Com base nas etapas 

acima são feitas recomendações e como elas devem ser planejadas. Identificar 

quais recomendações tem impacto financeiro e na cultura já internalizada nos 

colaboradores. Deve ser elaborado cronograma para implantação das melhorias 

recomendadas 

11. Implementação das mudanças: As ações planejadas para o aperfeiçoamento do 

processo são implantadas. 

 

3.4 Coleta de dados 

Para a utilização da metodologia de Rummler e Brache (1994) e o 

desenvolvimento do estudo de caso foram necessárias fontes de evidências. Para este 

estudo utilizou-se pesquisa de documental, entrevistas por pauta e observação simples. 
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3.4.1 Pesquisa documental 

A pesquisa documental consistiu em coletar e utilizar toda espécie de informações em 

documentos oficiais, editoriais, leis, atas, relatórios, ofícios e procedimentos (FACHIN, 

2006). Os documentos consultados foram solicitados ao gestor do negócio em outubro de 

2018, após definição do processo crítico.  

 

3.4.2 Entrevistas por pauta 

Foram realizadas entrevistas por pauta, nas quais o entrevistador organizou vários 

pontos a serem explorados com maior profundidade com o entrevistado (VERGARA, 2014). 

Foram entrevistados colaboradores envolvidos no processo (gestor, operacional e clientes). As 

entrevistas foram realizadas para o desenvolvimento dos mapas atuais do processo utilizando 

o Anexo II- Roteirode entrevista para mapeamento do processo, adaptado do Conselho 

Nacional do Ministério Público (ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DO CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNPM, 2016) (Anexo II), no período de 13 de 

fevereiro a 1 de março de 2019. Para identificação das desconexões, sobreposições e 

melhorias foi utilizado o roteiro apresentado no  

 

 

 

Anexo III, também adaptado de Escritório De Processos do Conselho Nacional do 

Ministério Público - CNMP (2016), no período de 18 a 25 de março de 2019. Antes das 

entrevistas os participantes receberam orientações sobre o estudo, metodologia, entrevista e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo IV). As entrevistas foram 

gravadas e descritas. Depois de descritas foram validadas pelo entrevistado. 

 

3.4.3 Observação Simples 

A observação simples foi realizada no período de 4 a 11 de março de 2019, não 

ocultando a participação do observador, mas mantendo certo distanciamento entre o 

observador e o grupo. Não foi feito nenhuma intervenção que pudesse ter provocado 
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mudanças de comportamento do processo atual (VERGARA, 2014). O observador revelou 

sua identidade para obter o consentimento informado do sujeito da pesquisa para ser 

observado. O pesquisador observou o processo do sistema de distribuição da CADI, durante 

sete dias consecutivos, tendo como alvo os profissionais dedicados para cada etapa do 

processo. O observador seguiu um roteiro estruturado (Anexo V) adaptado de Silva (2003). O 

objetivo da observação foi complementar o mapeamento para o desenho dos mapas atuais, 

identificar e analisar situações de gargalos e falhas nos procedimentos durante a realização do 

processo, bem como observar tempos de execução das etapas do processo.  

 

3.5 Análise dos dados 

Para análise dos dados, primeiramente foram analisados o conteúdo das entrevistas e 

anotações das observações simples, sempre se atentando ao referencial teórico e a pesquisa 

documental. Seguindo a abordagem de Rummler e Brache (1994) foram desenhados os mapas 

atuais e ideais, utilizando a ferramenta Microsoft® Office Visio®, bem como foram 

identificados os fios desligados/desconexões, sobreposições no processo e necessidade de 

melhorias. Depois de desenhados, os mapas, foram validados pelos envolvidos no processo e 

foi elaborada a proposta de recomendações de melhorias no processo crítico selecionado.  

 

3.6 Aspectos éticos 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com CAAE n° 

03299718.6.0000.0068. Aos participantes requisitou-se anuência por meio do preenchimento 

do Termo Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo IV). Enquanto aos gestores das áreas da 

instituição foi solicitada a carta de anuência. Foram garantidos sigilos e anonimatos dos 

participantes do estudo. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A organização selecionada para o estudo de caso foi o Instituto Central do Hospital 

das Clínicas, sediada em São Paulo, ligada ao governo do Estado que atende pacientes do 

SUS, mais precisamente na CADI da Divisão de Farmácia do referido hospital. Foi 
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identificada como questão crítica do negócio (QCN) a necessidade de diminuição de erros de 

medicação em pacientes internados (Figura 1). Esta questão tem envolvimento direto da 

assistência farmacêutica e impacta na estratégia da organização em três pontos: Plano 

operativo, acreditação e segurança do paciente (3º Desafio Global da OMS - Medicamentos 

sem danos), pois o aumento de erros de medicação pode comprometer o repasse de 100% dos 

recursos referente ao convênio entre a SES e o HCFMUSP, comprometer a acreditação ONA 

nível II e o atingimento de metas de segurança assistencial do 3º desafio global da OMS. 

Figura 1- Questão Crítica do Negócio (QCN) 

 

Fonte: Elaboração do autor 2019 

 

Após a identificação QCN (Figura 1), foi selecionado, dentre os processos 

medicamentosos, quais eram realizados pela farmácia e que possuíam maior potencial de 

resolução da QCN de acordo com a metodologia de Rummler e Brache (RUMMLER; 

BRACHE, 1994). O processo crítico selecionado foi o processo de distribuição de 

medicamentos aos pacientes internados do ICHC, que dentro do macroprocesso de 

medicamentoso é de responsabilidade da farmácia (Figura 2) e um erro nessa etapa pode 

induzir a um erro de administração de um medicamento a um paciente, pois é o último 

processo que pode ser uma barreira antes da administração do medicamento. 
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Figura 2- Processo Crítico 

 

Fonte: Elaboração do autor 2019 

 

A distribuição de medicamentos errados e/ou com atrasos nas entregas nas unidades 

são as principais não conformidades do processo. Assim sendo, o processo foi mapeado e 

redesenhado para melhorar seu desempenho quanto às entregas no prazo e sem erros. 

Para aprimorar as entregas no prazo foi necessário identificar os fios desligados que 

estavam gerando filas em alguma etapa. Alguns fatores podem contribuir para os fios 

desligados: pessoas, sistemas, infraestrutura e fatores organizacionais. Esses fatores podem 

ser internos e externos e depender ou não de recursos (ABPMP BRAZIL, 2013). Quanto aos 

erros, a análise foi sobre a variação do desempenho. Foram analisados pontos, em que é mais 

provável ocorrer variação, quais as possíveis causas e se a automação pode ajudar ou eliminar 

essa variação. 

Os participantes do estudo foram selecionados por ocuparem funções importantes no 

processo e por terem conhecimento e treinamentos específicos nas atividades do mesmo.  

Antes do início do mapeamento, eles receberam orientações sobre a pesquisa e a metodologia 

de redesenho utilizada. Foram selecionados de acordo com o organograma da Divisão de 

Farmácia ICHC (Anexo I): o diretor do SAF, o farmacêutico chefe seção de assistência 

farmacêutica da internação, o farmacêutico encarregado, três farmacêuticos operacionais, seis 

técnicos que executam as etapas do processo na CADI e dois clientes enfermeiros. Os 

participantes receberam as orientações sobre o estudo e a metodologia no momento que 

assinaram o Termo de Consentimento e Esclarecido (Anexo IV). O capital humano e os 
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relacionamentos nas organizações são uma das principais fontes de inovação e mudanças. 

Estes não garantem por si só que a instituição tenha o melhor desempenho, é necessário 

também capital estrutural, mas sem o capital humano os processos não podem ser melhorados 

(MORENO; SANTOS, 2012). 

O roteiro de entrevista para mapeamento do processo (Anexo II) foi fundamental para 

o desenho dos mapas atuais. As questões de 1 a 5 forneceram elementos para o entendimento 

de como se inicia o processo e quem são seus fornecedores. As questões de 6 a 11 ajudaram a 

identificar as atividades, tempos, prazos e responsabilidades. Alguns dos principais obstáculos 

foram detectados por meio das respostas das questões 12, 13 e 14. As questões de 15 a 20 

forneceram subsídios para o entendimento de como termina o processo e quem são seus 

clientes. As questões de 21 a 24 foram importantes para o entendimento do impacto do 

processo para a estratégia da organização, para os clientes e como é monitorado e avaliado 

(ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO - CNPM, 2016). Para um bom mapeamento de processo é necessário que se avalie 

com detalhes as atividades que estão sendo realizadas e o valor agregado por cada uma delas. 

Com a observação simples, os pontos acima foram vistos em tempo real e observadas 

as condições do ambiente, tempos de execução, atividades detalhadas, executores, seus 

movimentos e validar os tempos de execução das etapas. Esses tempos foram encaminhados 

pelo gestor da área, quando os documentos foram solicitados para pesquisa documental. As 

observações foram anotadas no roteiro estruturado para observação simples (Anexo V). 

O processo atual de distribuição de medicamentos para pacientes internados é 

realizado de forma individualizada para 24 horas. Esse tipo de distribuição se caracteriza pela 

separação de medicamentos em lotes individualizados para o atendimento de pacientes 

específicos por um período de 24h, de acordo com a prescrição médica (NOVAES et al., 

2009) e na instituição do estudo, possui as seguintes etapas: impressão das ordens de 

separação de acordo com a prescrição médica, separação dos medicamentos prescritos, 

conferência e entrega dos medicamentos nas unidades de internação (Figura 3).  
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Figura 3- Etapas do processo de distribuição de medicamentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2019 

 

Uma das principais regras do negócio do processo é que os medicamentos entregues 

nas unidades devem seguir os horários de vigência da prescrição que estão no cronograma de 

trabalho (Anexo VI) e o prazo de validade da prescrição médica. Após esse horário a 

enfermagem segue a nova prescrição para administração, logo os medicamentos para as 

próximas 24 horas têm que serem entregues na unidade, uma hora antes desse horário para 

que a equipe de enfermagem tenha tempo de prepará-lo para ser administrado. Qualquer 

variação no horário de entrega pode causar um erro de administração que é considerado um 

erro de medicação.  

Existem outras regras que impõem restrições e levam a tomada de decisão que 

impactam no desempenho, tais como: regras de liberação das prescrições no sistema Soul 

MV® para emissão das ordens de separação e regras para o abastecimento de medicamentos 

da CADI pelo operador logístico. Essas regras devem ser bem definidas e gerenciadas. Para 

avaliar essas regras durante o mapeamento foram analisadas as entradas e saídas de cada etapa 

do processo que estão representadas no Quadro 1. Para compreender o desempenho do 

processo analisado é preciso entender e documentar essas entradas e saídas, e como é feito os 

processamentos de cada uma delas (RUMMLER; BRACHE, 1994). 
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Quadro 1- Entradas e saídas das etapas do processo de distribuição de medicamentos 

Etapas Entradas  Processamento Saídas 

Impressão Prescrição médica avaliada 

e liberada no Sistema Soul 

MV® 

Emissão impressão de 

ordens de separação e 

etiquetas de identificação 

dos pacientes no Sistema 

Soul MV® 

Ordens de separação e 

etiquetas de 

identificação dos 

pacientes impressas 

Separação Ordens de separação, 

etiquetas de identificação, 

medicamentos, insumos 

para embalagem. 

Separação dos 

medicamentos necessários 

para 24H de tratamentos 

para os pacientes internados 

no hospital, devidamente 

identificados. 

Medicamentos 

separados, embalados 

e identificados por 

paciente e por 

enfermaria. 

Conferência Medicamentos separados e 

identificados por paciente, 

ordem de separação, censo 

hospitalar, insumos para 

embalagem. 

Conferência  

da separação, identificação 

embalagem dos 

medicamentos conforme 

ordem de separação e censo 

hospitalar. 

Pacotes de 

medicamentos 

devidamente 

embalados e 

identificados.  

Entrega Pacotes de medicamentos, 

censo hospitalar. 

Entrega dos pacotes de 

medicamentos nas unidades 

clínicas após conferência da 

enfermagem e registro no 

censo hospitalar da unidade 

Censo da unidade 

assinado pelo 

entregador e 

enfermagem 

Fonte: Elaborado pelo autor 2019 

 

Os tempos médios das etapas medidos anteriormente pelos profissionais da CADI e 

validados pela observação simples estão descritos abaixo: 

 Tempo médio de impressão de um lote de etiquetas: 10 minutos 

 Tempo médio de impressão de um lote ordens de separação: 20 minutos 

 Tempo médio de separação de uma prescrição: 2 minutos 

 Tempo médio de conferência de uma prescrição: 3 minutos 

 Tempo médio de embalgem de uma prescrição: 1 minuto 

 Tempo médio de entrega de um lote de prescrições: 15 minutos 

Após a pesquisa documental, observação e a entrevista para mapeamento de 

processos, o mapa de relacionamento atual (Figura 4) e o mapa do processo atual (Figura 5), 

foram desenhados seguindo a metodologia proposta por Rummler e Brache (1994). O mapa 
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de relacionamento mostra a relação entre a área que realiza o processo com seus fornecedores 

e clientes e as interações com áreas internas. Os fornecedores são: corpo clínico (prescrição), 

farmácia clínica (prescrição avaliada), operador logístico (medicamentos), equipe de 

tecnologia da informação (TI) local (suporte técnico) e equipe da educação continuada da 

farmácia (seleção e treinamento). Foi identificado, que os fornecedores impactam diretamente 

no início do processo de distribuição, qualquer falha na entrada de prescrições liberadas no 

sistema atrasa entrega do produto ao cliente.  

As prescrições em algumas unidades são liberadas no sistema para separação logo 

após a prescrição e outras são liberadas, somente após avaliação do farmacêutico clínico. 

Tanto a liberação direta quanto a liberação após avaliação farmacêutica devem acontecer em 

horários previamente acordados conforme cronograma de trabalho (Anexo VI), cujos horários 

estão demonstrados na coluna triagem/avaliação. A CADI deve ser abastecida de maneira 

eficiente, o suporte técnico da TI local deve ser rápido, pois a falta de medicamento e falhas 

no sistema atrasa a operação. Os colabores selecionados e treinados para o processo devem ter 

habilidades, conhecimento e atitudes para realização do processo. Os clientes diretos são os 

enfermeiros e indiretamente são os pacientes internados da instituição. 
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Figura 4- Mapa de relacionamento atual 
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Fonte: Elaborado pelo autor 2019 
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O mapa do processo atual elaborado (Figura 5) será detalhado a seguir: 

 O processo se inicia quando as prescrições médicas do dia são liberadas no sistema de 

prescrição Soul MV®. Nas unidades que possuem serviço de farmácia clínica, as 

prescrições no sistema são liberadas após a avaliação farmacêutica. Tanto a prescrição 

médica quanto a avaliação farmacêutica têm horários pré-estabelecidos para acontecer 

conforme cronograma de trabalho (Anexo VI). O não cumprimento desses horários 

impacta no início do processo. 

 Após a liberação das prescrições, um técnico em farmácia da CADI, imprime o censo 

hospitalar por unidade clínica, verifica se todas as prescrições do censo foram liberadas, 

emite as ordens de separação por paciente e solicita a impressão dos lotes de ordens de 

separação por unidade. Como as prescrições devem ser separadas por horário de 

distribuição do cronograma de trabalho (Anexo VI), de acordo com as vigências de 

prescrição, o técnico que emite as ordens de impressão, realiza uma varredura no sistema 

2 horas antes do horário de distribuição para emissão de ordens de separação de 

prescrições liberadas fora do prazo. 

 Paralelamente, à impressão das ordens de separação, outro técnico solicita a impressão de 

etiquetas de todos os pacientes internados no dia, separa por clínica e deposita no balcão 

de impressão. 

 As ordens de impressão são retiradas da impressora pelo técnico que realiza a separação 

que também retira as etiquetas referentes ao lote de ordens de separação. Este técnico 

escolhe a atividade e a clínica que irá atender. 

 Antes de começar a separação assina o controle no cronograma de trabalho diário (Anexo 

VI) na coluna separação e dirige-se para a bancada de separação. Verifica se tem todos os 

insumos para o início do trabalho estão disponíveis e se a bancada está abastecida com 

medicamentos. Se tudo estiver em ordem, inicia a separação, se detectar a falta de algum 

insumo ou medicamento tem que providenciar a reposição. 

 A separação inicia com identificação dos medicamentos controlados, esses medicamentos 

são encaminhados para enfermaria em embalagem individualizada com identificação do 

paciente. Esses medicamentos têm controle de lote real e por esse motivo são 

movimentados no sistema por código de barras. 

 A ordem de separação que contém medicamento de geladeira é identificada com carimbo. 

 Os medicamentos são separados e os controlados são colocados em sacos individualizados 

e todos são acondicionados em cestos. 
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 Os medicamentos termolábeis são separados e colocados em cestos em geladeira de 

expedição identificados por enfermaria. 

 Quando algum medicamento prescrito está faltando, o técnico da separação anota em um 

impresso de pendências (medicamento, leito e enfermaria) (Anexo VII). No final do dia, 

outro técnico atende as pendências. 

 No final da separação realiza a movimentados por código de barras dos medicamentos 

controlados em outra bancada e disponibiliza o lote separado na mesa de conferência. 

 O técnico responsável pela conferência inicia a atividade assinando o cronograma de 

trabalho no campo conferência (Anexo VI). 

 Realiza a conferência dos medicamentos que não são controlados. Os medicamentos 

controlados não necessitam conferência, pois a movimentação foi realizada por código de 

barras. 

 Se encontrar algum erro, realiza a correção e anota no impresso de conferência da dose 

(Anexo VIII). 

 Embala todos os medicmantos separados em sacos plásticos, lacra e anexa a ordem de 

separação por fora da embalagem. 

 Retira o censo no balcão de impressão e junta ao lote conferido. O censo servirá de 

protocolo de entrega na enfermaria. 

 Coloca o lote conferido nos carros de separação. 

 O técnico responsável pela entrega, verifica pelo cronograma de trabalho (Anexo VI) 

quais os lotes estão prontos para serem entregues, caso tenha identificação com carimbo 

de termolábeis no lote, retira os medicamentos separados na geladeira e realiza a entrega 

nas enfermarias. 

 No ato da entrega solicita o recebimento e assinatura do profissional de enfermagem no 

censo. Retira os medicamentos do dia anterior que não foram utilizados e retorna à CADI, 

assinando no campo expedição no cronograma de trabalho (Anexo VI), o horário de 

entrega, que serve de controle das entregas no prazo. 

O processo possui muitas atividades e controles manuais, só existindo automação na 

atividade de movimentação dos medicamentos controlados, o que torna o processo muito 

dependente do potencial humano e passível de falhas por falta de atenção ou qualificação. 
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Figura 5- Mapa do processo atual 
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O mapeamento do processo, desenho do mapa do processo atual e o resultado das 

entrevistas para detecção das desconexões permitiram a identificação de fios 

desligados/desconexões, sobreposições e oportunidades de melhorias descritas e analisadas 

abaixo: 

1. Atraso na liberação das prescrições médicas: Não existe um acordo formal para o 

cumprimento do cronograma diário para liberação das prescrições pela equipe médica e 

equipe de farmácia clínica para que as prescrições sejam liberadas nos horários pré-

estabelecidos. Este acordo existe de maneira informal e quando é quebrado não há 

notificações ou sanções. 

2. Falta de responsabilização nas etapas do processo: Cada técnico escolhe a atividade que 

irá iniciar, assinando o cronograma de trabalho (Anexo VI). Muitas vezes as etapas do 

turno seguinte são iniciadas antes do término das atividades do turno vigente, podendo 

acarretar atraso do processo. Atualmente os técnicos podem escolher as atividades que são 

mais atrativas, isso também resulta em divisão de trabalho incoerente e sobrecarga de 

trabalho dos funcionários mais responsáveis. 

3. Excessiva atividade manual: Somente a movimentação dos medicamentos controlados é 

realizada por código de barras. A atividade de conferências dos demais medicamentos é 

lenta e passível de falhas e retrabalho. Os medicamentos são retirados do 

acondicionamento feito pela separação e conferidos manualmente um a um. 

4. Abastecimento das estações de trabalho inadequado: O abastecimento das estações de 

trabalho pelo técnico da separação pode desviar sua atenção do mesmo, durante a 

separação. Em casos de atrasos ou faltas na escala de trabalho, os técnicos iniciam as 

separações sem abastecer corretamente as estações e isso acaba ocorrendo durante a 

atividade. Também não existe uma lógica muito clara de abastecimento, o que acarreta 

muitos períodos de desabastecimento. 

5. Variação na etapa de separação: Etapa com maior variação no processo, erros de 

separação são constantes. Isso ocorre, pois durante a execução os técnicos têm que tomar 

várias decisões. Essas decisões são decorrentes da própria atividade de separação e outras 

decorrentes do abastecimento inadequado das estações de trabalho e de movimentação de 

estoque, que tiram o foco da separação. 

6. Atrasos nas entregas dos medicamentos nas unidades: Existem horários de acúmulo de 

entregas durante o dia, decorrente da concentração de horários de vigências de prescrição 
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em determinados horários, que geram atrasos. Outros atrasos acontecem em decorrência 

de não existir um roteiro de entrega que respeite a localização das unidades. Os atrasos 

são as causas de maior insatisfação dos clientes entrevistados, pois atrapalham a rotina das 

enfermarias e muitas vezes geram atrasos na administração e problemas durante o 

preparo, ambos são considerados erros de medicação e impactam na QCN. 

7. Reposição de estoque da CADI ineficiente: A falta de comunicação e falha dos processos 

de ressuprimento da área acarreta na falta de medicamentos para atendimento das ordens 

de separação, gerando pendências que são anotadas no formulário Lista de pendências 

CADI (Anexo VII) e atendidas no final do dia. Como o controle das pendências também é 

manual não é raro a enfermagem ter que retirar esses medicamentos durante a noite na 

farmácia de emergência. 

As desconexões e oportunidades de melhorias identificadas no processo atual serviram 

como base para o redesenho do processo, resultando no mapa ideal (Figura 6) e 

recomendações de melhorias na execução, sugestões de acordos formais e implantação de 

novos procedimentos. 

Para o redesenho do processo atual, foram utilizados critérios da metodologia de 

Rummler e Brache (1994), cujas recomendações são: eliminar etapas desnecessárias, mudar 

sequências de atividades de processamentos ou colocá-las em paralelo, substituir uma 

atividade por outra mais adequada, eliminar múltiplas etapas de registro, responsabilizar 

executores estabelecendo atribuições claras, definir regras e acordos formais com 

fornecedores, avaliar a necessidade de aquisição de equipamentos, mobiliários e identificar 

necessidades de automação. Estes pontos foram considerados no roteiro utilizado na 

entrevista para detecção das desconexões ( 

 

 

 

Anexo III), adaptado da ABPMP BRAZIL(2013). 

 



   

 

3
8
 

Figura 6- Mapa do processo ideal 
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Fonte: Elaborado pelo autor 2019
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A proposta de mapa ideal inicia na etapa de impressão, com a execução de um lote de 

impressão pelo técnico responsável por essa etapa, que consiste em agrupar as ordens de 

separação, as etiquetas e o censo da enfermaria e entregar esse lote para o técnico previamente 

responsabilizado para separação.  

Na etapa da separação foi proposto retirar a etapa de preparar a bancada de trabalho. 

Essa etapa deverá ser realizada por técnico dedicado, responsável por preparar as bancadas de 

trabalho antes do início dos turnos de separação. Também foi sugerido tirar da etapa da 

separação todas as atividades de movimentação em sistema. Essas atividades devem ser 

realizadas pelo técnico da conferência. Essa ação tornará a etapa de separação mais focada e 

sem interrupções para melhor o desempenho da etapa quanto aos erros. 

Foi sugerido que toda a movimentação de estoque seja feita por código de barras. Essa 

sugestão elimina a etapa de conferência manual, que passará a ser responsável pela 

movimentação de todos os medicamentos, mas para que isso possa acontecer, será necessária 

a unitarização de todos os medicamentos por parte do operador logístico, prevista para 

outubro de 2019. A comparação entre o mapa atual e o ideal está demonstrada no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Comparação entre o mapa do processo atual e o mapa ideal 

Etapas Mapa do processo atual Mapa ideal 

Impressão Os técnicos responsáveis pela impressão, 

emitem o censo, ordens de separação e 

etiquetas e disponibiliza no balcão de 

impressão em locais separados. 

O técnico responsável pela impressão do 

censo prepara lotes de separação por 

unidade e por horário de vigência, 

contendo ordens de separação, etiquetas 

e censo e entrega para o separador.  

Separação O técnico da separação dirige-se até o 

balcão de impressão para pegar 

aleatoriamente as ordens de separação na 

impressora, as etiquetas e censo no 

balcão.  

Esse deslocamento será eliminado. O 

técnico da impressão entregará para o 

técnico da separação, o lote de separação 

previamente designado para separar 

aquela unidade. 

O técnico da separação organiza e 

abastece a estação de trabalho, antes da 

separação. 

Essa atividade será eliminada. Um 

técnico será dedicado para organizar e 

abastecer as estações de trabalho. 

O técnico da separação realiza as 

movimentações por código de barras de 

alguns medicamentos 

Essa atividade será eliminada da etapa 

de separação. 

Conferência Confere manualmente os medicamentos 

que são movimentados do estoque 

manualmente 

Essa etapa será eliminada. Todos os 

medicamentos serão movimentados por 

código de barras. 

Entrega O responsável pela separação sai 

aleatoriamente para entrega, sem seguir 

um roteiro 

Obedecerá a um roteiro de entregas pré-

estabelecido. 

Fonte: Elaboração do autor 2019 
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As medidas definidas para verificar se o processo ideal e recomendações implantadas 

atenderão ao cliente e a QCN são: 

 Taxa de erro de distribuição de medicamentos, que possibilitará o monitoramento de 

todas as etapas do processo, pois quando estratificado por tipo de erro permitirá 

verificar onde ocorrem as falhas. Além disso, ele impacta diretamente na QCN.  

 Taxa de entrega no prazo, que possibilitará o monitoramento de todas as etapas do 

processo, com a estratificação das causas dos atrasos. 

Os tempos das etapas do processo atual também servirão de medida para verificar se 

as mudanças implantadas reduzirão os tempos do processo. 

As performances atuais desses indicadores demonstradas nas Figura 7 e Figura 8, 

foram avaliadas durante a pesquisa documental e estão piores que nos anos anteriores, pois a 

mudança do operador logístico e a instabilidade gerada na operação por essa mudança 

impactam diretamente no desempenho dos mesmos. Com o tempo essa instabilidade tende a 

melhorar e os resultados voltarem aos patamares anteriores. Esse resultado será o ponto de 

partida para avaliar se as recomendações, depois de implantadas, impactarão na variação do 

produto e na agilidade do processo. 

 

Figura 7- Taxa de erro de distribuição de medicamentos 

 

Fonte: Painel de indicadores da Divisão de Farmácia ICHC 
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Figura 8- Taxa de entrega no horário 

 

Fonte: Painel de indicadores da Divisão de Farmácia ICHC 

 

A definição de recomendações para cada fio desligado/desconexões, sobreposições e 

oportunidades de melhorias identificadas estão descritas abaixo e esquematizadas na Figura 9. 

1. Atraso na liberação das prescrições médicas: Elaborar acordos formais seguindo modelo 

e monitoramento institucional com as equipes médicas para liberação das prescrições 

médicas e com a área da farmácia clínica para avaliação das prescrições em horários 

previamente acordados. Estabelecer rotina para quando esses acordos não forem 

cumpridos, uma notificação de não conformidade seja disparada e monitorada. 

2. Falta de responsabilização nas etapas do processo: Definição de responsabilidade 

nominal prévia para cada etapa do processo (impressão, separação, conferência e entrega). 

Isso dará mais agilidade e evitará sobrecarga de trabalho, bem como possibilitar medir a 

produtividade dos colaboradores.  

3. Excessiva atividade manual: Utilização dos códigos de barras dos medicamentos 

realização da movimentação por código de barras, excluindo a etapa de conferência 

manual. Isso exigirá que todos os medicamentos sejam unitarizados com etiqueta com 

código de barras. Será possível após a estabilização da operação com o novo operador 

logístico. A unitarização de todos os medicamentos está no novo contrato.  
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4. Abastecimento das estações de trabalho inadequado: Escalar técnico para abastecimento 

das estações de trabalho e padronizar rotina para esse abastecimento, com objetivo de 

evitar falta de insumos e medicamentos durante a etapa de separação. 

5. Variação na etapa de separação: Retirar atividades da etapa da separação como descrita 

no mapa do processo ideal (Figura 6) fará com que os técnicos fiquem com a atenção 

somente na separação. A redução de pontos de distração durante as atividades dessa etapa 

poderá levar a redução nos erros de separação. 

6. Atrasos nas entregas dos medicamentos nas unidades: Elaboração de um roteiro de 

entrega de acordo com os horários e localização das unidades e mudança nos acordos de 

vigência da prescrição, com foco na dispersão uniforme das vigências durante o dia. 

7. Reposição de estoque da CADI ineficiente: Rever os acordos de abastecimento junto ao 

operador logístico e aumentar estoque de segurança na CADI. 

 

Figura 9- Esquema das recomendações para os fios desligados/desconexões e sobreposições 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2019 

 

Os mapas desenvolvidos, as desconexões e as recomendações foram validados com os 

participantes do estudo em reuniões específicas. Para implantação das recomendações foi 
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desenvolvido um plano de implantação utilizando a ferramenta de qualidade 5W2H (Quadro 

3), muito utilizada para monitorar as atividades de um projeto, entende-las e demonstrá-las de 

forma clara e eficiente para todos os envolvidos nas ações. O nome da ferramenta é 

proveniente das iniciais em inglês das sete perguntas que devem ser respondidas antes do 

início da maioria dos projetos: 5 W: What (o que será feito?), Why  (por que será feito?), 

Where (onde será feito?), When (quando será feito?), Who (por quem será feito?) e 2H: How 

(como será feito?), How much (quanto irá custar?) (NOVAES et al., 2009).  

  



   

 

4
4
 

 

Ações (Oque será feito) Justificativa (Por que será feito) Como (Como será feito) Áreas (Onde) Responsável 
(Quem) 

Prazo 
(Quando) 

Quanto 

Elaboração de acordos formais com as 
equipes médicas 

Para garantir o que as prescrições sejam 
feitas no sistema dentro do horário acordado 

 Reuniões com a equipe prescritora 

 Elaboração do acordo 

 Validação da gestão da qualidade 

SAF 
Corpo clínico 

Diretor do SAF Novembro 
2019 

Sem custo 
adicional 

Elaboração de acordos formais com as 
equipes farmácia para cumprimento 
de horários,  

Para garantir o que as prescrições sejam 
avaliadas dentro do horário acordado 

 Reuniões com a equipe da FC 

 Elaboração do acordo 

 Validação da gestão da qualidade 

CADI 
FC 

Farmacêutico 
chefe da CADI 

Novembro 
2019 

Sem custo 
adicional 

Definição de responsabilidade nominal 
prévia para cada etapa do processo 

Para garantir a escala de trabalho diária e 
responsabilização das etapas e atividades 

 Dimensionar o número de técnicos por etapa 

 Elaborar a matriz de responsabilidades 

 Alterar horários de trabalho se necessário 

 Divulgar matriz de responsabilidades diária 

CADI Farmacêutico 
responsável pela 
escala de 
trabalho do CADI 

Setembro 
2019 

Sem custo 
adicional 

Implantação de movimentação  por 
código de barras para todos os 
medicamentos 

Para garantir que os medicamentos saiam 
sem erro e para eliminar a etapa de 
conferência manual 

 Dimensionar o número de unidades a serem 
identificadas por código de barras 

 Estabelecer prazo com operador logístico para 
que identificação ocorra 

 Acompanhar o prazo acordado 

 Alterar o procedimento de baixa 

 Treinar equipe 

 Implantar nova etapa do fluxo 

CADI 
Operador 
logístico 
Educação 
continuada 

Farmacêutico 
Chefe do CADI 

Fevereiro 
2020 

Recursos 
humanos para 
estorno 

Escalação de técnico dedicado para 
abastecimento das estações de 
trabalho 

Para que essa atividade não seja feita pelo 
técnico da separação, visando a não 
interrupção dessa atividade. 

 Dimensionar pessoal para tarefa 

 Elaborar procedimento 

 Treinar equipe 

 Implantar nova etapa do fluxo 

CADI 
Educação 
continuada 

Farmacêutico 
responsável pela 
logística no CADI 

Setembro 
2019 

Sem custo 
adicional 

Padronização da rotina para 
abastecimento das estações de 
trabalho 

Para garantir o abastecimento das estações 
de trabalho durante todo processo 

 Elaborar procedimento 

 Treinar equipe 

 Implantar 

CADI 
Educação 
continuada 

Farmacêutico 
responsável pela 
logística no CADI 

Setembro 
2019 

Sem custo 
adicional 

Eliminação de  atividades da etapa da 
separação 

Para que essa etapa seja otimizada 
reduzindo focos de distração 

 Alterar procedimento 

 Treinar equipe 

 Implantar 

CADI 
Educação 
continuada 

Farmacêutico 
CADI 

Agosto 2019 Sem custo 
adicional 

Elaboração de Roteiro de entrega  Para agilizar a entrega otimizando percursos  Elaborar roteiro de entrega 

 Treinar equipe 

 Implantar 

CADI 
Educação 
continuada 

Farmacêutico 
CADI 

Agosto 2019 Sem custo 
adicional 

Revisão dos acordos de vigência da 
prescrição  

Para distribuição uniforme das entregas 
durante o dia 

 Reuniões com a equipe prescritora e de 
enfermagem 

 Elaboração do acordo 

 Validação da gestão da qualidade 

SAF 
Corpo clínico 

Diretor do SAF Janeiro 2020 Sem custo 
adicional 

Revisão dos acordos de abastecimento 
junto ao operador logístico 

Para evitar falta de medicamentos na CADI 
evitando pendências de atendimento 

 Reuniões com o operador logístico 

 Elaboração do acordo 

 Validação da gestão da qualidade 
 

SAF 
CADI 
Operador 
logístico 

Diretor do SAF Julho 2019 Sem custo 
adicional 

Aumento dos estoques de segurança 
de medicamentos na CADI 

Para evitar falta de medicamentos na CADI 
evitando pendências de atendimento 

 Reuniões com o operador logístico 

 Revisão da política de abastecimento 

 Implantar nova rotina 
 

SAF 
CADI 
Operador 
logístico 

Diretor do SAF Julho 2019 Sem custo 
adicional 

 

Quadro 3- Planejamento de implantação - 5W2H 

Fonte: Elaborado pelo autor 2019 
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Foram realizadas etapas adaptadas de Rummler e Brache (RUMMLER; BRACHE, 

1994), cada uma teve um resultado importante para mapear e redesenhar o processo de 

distribuição de medicamentos para os pacientes internados do ICHCFMUSP. Os resultados de 

cada etapa estão demonstrados na Figura 10. 

 

Figura 10- Resultados das etapas da metodologia de Rummler e Brache (1994) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2019 

Inúmeros fatores foram essenciais para o redesenho do processo e para que as 

propostas de melhorias fossem elaboradas, como os citados abaixo: 

 A QCN estava alinhada com a estratégia da organização e da liderança do local de 

estudo, o que tornou mais fácil a tarefa de definir o processo crítico e identificar as 

ineficiências. 

 O processo crítico selecionado tinha possibilidade de medição de desempenho e esse 

desempenho impactava diretamente na QCN. 
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 Os participantes da pesquisa tinham expertise no processo, visão crítica do impacto 

que ele causa para organização e para o cliente. Todos, de alguma maneira, 

contribuíram para descrição do processo atual, ideal, fios desligados e proposição de 

melhorias. Essa visão crítica e disposição para opinar, são cruciais para uma equipe de 

redesenho de processos. 

 A explicação da metodologia e do objetivo do estudo no momento da assinatura do 

termo de consentimento foi importante para sensibilizar os participantes sobre a 

importância da participação e das contribuições que cada um poderia dar. 

 A realização das entrevistas em momentos em que os executores puderam se dedicar 

exclusivamente ao tema. No início das entrevistas foi importante criar um clima de 

confiança e empatia entre o entrevistado e o entrevistador. 

 As reuniões para validação dos processos, análises dos problemas e melhorias, 

proporcionaram a participação de todos gerando amplas discussões e 

compartilhamento de ideias, mostrando o comprometimento de todos. 

 Para determinação das medidas (indicadores) foi fundamental conhecer 

profundamente o processo e os indicadores já existentes na área. Desta forma foi 

possível selecionar indicadores que poderão ser medidos e monitorados, definir a 

coleta de dados e os tempos para o controle da implantação. 

Algumas dificuldades tiveram que ser superadas, principalmente quanto a 

sensibilização para a mudança. Repensar atividades não é uma tarefa fácil. A unidade de 

estudo terá muitos desafios na implantação e para cumprir o cronograma das mudanças. 

Deve-se pensar em recursos de sensibilização e preparo da equipe. Será fundamental investir 

na utilização de novas técnicas, para implantação de novos modelos de processos. A 

negociação com fornecedores (médicos, farmacêuticos clínicos e operador logístico) será 

necessária para elaboração de acordos e mudanças do relacionamento com processos 

externos. 

 

5 CONCLUSÃO 

Os objetivos deste estudo foram atingidos, uma vez que foi possível identificar fios 

desligados e elaborar recomendações para melhorar a eficiência da distribuição de 

medicamentos, analisando e redesenhando o processo, visando eficiência e competitividade 
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da organização, por meio da metodologia de Rummler e Brache (1994). Cabe ressaltar que 

este estudo servirá de recomendações para os gestores que forem realizar projetos 

semelhantes. 

A aplicação da metodologia escolhida possibilitou o repensar sobre o processo. A sua 

aplicação pareceu difícil no início, mas no decorrer do trabalho, foi se tornando mais clara e 

factível de ser executada. Foi possível concluir que para o redesenho do processo e todas as 

etapas da metodologia, é necessário empenho de toda equipe e dos executores das atividades 

do processo, principalmente nos aspectos relativos à mudança de cultura e quebras de 

paradigmas. 

Pôde-se identificar com o mapeamento do processo, que ele pode se tornar mais 

confiável e seguro, mais rápido e eficiente. Identificou-se a necessidade de automação em 

algumas etapas e que a etapa de separação do medicamento é uma das mais críticas e tem 

muitas interferências que prejudicam a concentração do técnico, tornando a atividade muito 

suscetível a erros. Identificou-se também que não havia acordos formais com os fornecedores 

e isso impactava em várias etapas do mesmo e que esses acordos devem ser formalizados. 

O trabalho demonstrou as vantagens que o redesenho de processo pode proporcionar, 

tais como: a importância das responsabilidades de cada ator do processo estar definida e 

monitorada, a importância da padronização das atividades no dia a dia e do conhecimento 

profundo das etapas do processo por parte dos envolvidos no mesmo.  

O momento de transição das operações logísticas na instituição foi um dos fatores que 

impossibilitou a implantação das recomendações sugeridas, sendo essa a limitação do estudo, 

pois a operação da CADI é realizada por colaboradores do hospital e o quadro funcional é 

complementado por colaboradores do operador logístico que estão em transição. 

Existirão dificuldades na implantação das recomendações, principalmente devido às 

barreiras e resistências as mudanças, e com isso, os tempos de implantação sugeridos podem 

não serem cumpridos. A partir das recomendações propostas espera-se que o processo seja 

melhorado, que a eficiência do mesmo aumente e com isso se atinja o objetivo de distribuir 

medicamentos no prazo correto e sem erros, aumentando assim a probabilidade de uma 

administração segura da terapia medicamentosa de acordo com a prescrição médica aos 

pacientes internados no hospital.  
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ANEXOS 

Anexo I- Organograma da Divisão de Farmácia ICHC 

 

Fonte: Relatório de Gestão da Divisão de Farmácia ICHC 2019 
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Fonte: Adaptado do ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – CNPM, 2016. 

 

 

 

 

  

Roteiro para entrevista por pauta –Mapeamento 

do processo 

 
Data: 

PROCESSO:  

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

1 Como se inicia o processo? 
 

 

2 
Existe alguma atividade ou um documento (insumo) 
que chegue ao setor e provoque o início do 
processo? Quais seriam esses insumos? 

 

 

3 O processo se inicia em uma data ou período certo? 
 

 

4 Existe alguma regra ou procedimento que preveja o 
início desse processo? 

 

 

5 Qual(is) unidade(s) ou agente(s) inicia(m) o 
processo? Quem é(são) o(s) fornecedor(es)? 

 

 

6 Quem é o Dono do processo? 
 

 

7 Qual é o gestor que responde pelos seus resultados 
e tem autonomia para alterá-lo? 

 

 

8 Quais são os Atores do processo? Quais Unidades 
e/ou servidores que se relacionam diretamente no 
processo? 

 

9 Quais são as ações essenciais do processo, sem as 
quais o processo não funciona? 

 

10 
Existe , prazos, ou datas especificas que limitam 
processo, ou alguma etapa dele 

 

11 Quais são as suas macro-atividades? 
 

12 
Há alguma forma pela qual o processo possa ser 
dividido (Ex.: Planejamento / Execução / 
Acompanhamento)? 

 

13 Quais são os principais obstáculos do processo? 
 

14 
Existem fatores que possam desviar o processo do 
seu fluxo normal, ou que impeçam que este seja 
executado no prazo? 

 

15 Qual o resultado esperado do processo? 
 

16 Quais são os seus produtos?  
 

17 Para onde vai resultado desse processo vai? 
 

18 A quem ele atende? Qual é o seu público alvo ou 
cliente? 

 

19 O processo se encerra em uma data certa? 
 

20 Existe alguma regra que preveja o fim desse 
processo? 

 

21 
Qual o impacto para o cliente?   

 

22 Qual o impacto para a estratégia da organização? A 
quais objetivos estratégicos ele pode ser 
associado? 

 

23 Existe alguma forma de avaliação vigente para o 
processo? 

 

 
24 

 
Há algum indicador desenhado, ou produto a ser 

entregue que possa auxiliar na mensuração da 

eficácia, eficiência e/ou efetividade do processo? 

 

 

Anexo II- Roteirode entrevista para mapeamento do processo 
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Anexo III- Roteiro entrevista para detecção das desconexões 

                Roteiro entrevista para detecção das desconexões 
 

 
Data: 

PROCESSO: 

Nº PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

1 
Existe alguma atividade que seja desnescessária? Que esteja sendo executada sem algum motivo aparente, e que 

possa ser eliminada ou reduzida sem prejuízo ao processo? 

 

 

2 

 

Quais atividades poderiam ser realizadas em paralelo ou ter a sua sequência alterada para otimizar o processo? 
 

 

3 
Há algum ponto do processo, atividade específica ou sequência de atividades que possuam grande incidência de 

erros ou retrabalho? Tem como melhorar a atuação ou o controle sobre estas? 

 

 

4 
Existe alguma burocratização desnescessária? Há alguma atividade que possa ser revista de modo a minimizar a 

burocracia e eventual retrabalho do processo? 

 

 

5 
Há alguma atividade que não esteja clara, que necessite de um maior detalhamento, ou até ser desdobrada em mais 

atividades, devido à sua complexidade ou importância? 

 

 

6 
Tem alguma atividade importante que necessite de maior destaque no fluxo, e se encontra apenas no detalhamento 

de uma atividade? Faz-se interessante individualizá-la? 

 

7 As atribuições dos atores (papéis e responsabilidades) são claras e inequívocas? 
 

 
8 

Existe alguma responsabilidade atribuída a mais de um ator, que possa gerar erro ou confusão na sua execução? 

Quem deve ser o responsável de fato pela execução da atividade (mesmo que esse possa delegá-la a outrem, de 

quem deve ser cobrada a execução)? 

 

9 
Podem ser propostas ações, implementação de formulários, padronização de documentos, normatizações ou outras, 

que possam melhorar a eficiência ou reduzir a incidência de falhas no processo? 

 

 

10 

 

Os produtos e resultados do processo estão acontecendo conforme o planejado, dentro da qualidade desejada? 
 

 

11 
Existe alguma forma de melhorar as entregas do processo? Seja pelo estabelecimento de um controle, alteração do 

fluxo, dos atores, ou de outra forma? 

 

 

12 
Os controles estabelecidos (indicadores ou outros) atendem ao que se propõem? São suficientes, eficazes e 

efetivos, ou há outra forma melhor de se apurar e controlar os resultados do processo? 

 

 

13 
Há alguma prática do mercado que possa ser utilizada de referência ou exemplo (benchmark), e que possa ser 

adaptada à realidade da CADI, se necessário? 

 

 

14 
Quais produtos ou atividades são críticos aos clientes do processo? Estes podem ser melhorados ou otimizados de 

alguma forma? 

 

 

15 

 

O processo deveria ser mais pró-ativo, flexível ou customizável? 
 

 
16 

As entradas e saídas do processo são confiáveis? Existe alguma insegurança em relação às informações, 

documentos e produtos gerados e recebidos no processo? Pode-se propor alguma alteração para ampliar a 

confiabilidade destes (mecanismos de verificação, por exemplo)? 

 

 

17 

 

As metas e objetivos estabelecidos são de conhecimento dos atores responsáveis? 
 

 

18 
Os normativos vigentes estão sendo atendidos? Existe a necessidade de proposição de alguma norma complementar 

que estabeleça as regras de negócio de forma mais clara? 

 

 

19 
O processo deveria ser revisado para atender a legislações e regulamentações vigentes (avaliar a compatibilidade do 

processo e normas existentes ou propostas)? 

 

 

20 
A automatização do processo pode ser interessante? 

 

 

21 
Já existe alguma possibilidade claramente identificada, um sistema pronto no mercado, utilizado por outros, ou não, 

e que possa ser implementado na automação pretendida? 

 

 

22 

 

As informações necessárias à execução do processo poderiam ser importadas ou exportadas de forma automática? 
 

 

23 
Os executores do processo possuem as competências, habilidades e atitudes necessárias? Quais capacitações 

podem ser propostas para resolver ou suprir alguma deficiência identificada? 

 

 

24 
A divisão do trabalho está coerente, ou há algum ator sobrecarregado, sendo interessante a divisão das 

responsabilidades entre outros atores? 

 

 
25 

Faz-se necessária a aquisição de equipamentos ou ferramentas que possam auxiliar na eficiência das atividades ou 

do processo como um todo? Se sim, existe o interesse e a disponibilidade orçamentária para a sua aquisição pela 

CADI? 

 

 

26 

  

 

 

Fonte:  Adaptado de ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – CNPM, 2016 
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Anexo IV- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 
 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

                    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

DADOS DA PESQUISA 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Melhoria do processo de distribuição de medicamentos para 

pacientes internado 

 

 

PESQUISADOR: Vanusa Barbosa Pinto (responsável 

 CARGO/FUNÇÃO: Diretora de Divisão de Farmácia 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL N°: CRF-SP: 17.797  

DEPARTAMENTO/INSTITUTO: Divisão de Farmácia do ICHC 

 

        O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa Melhoria do processo de 

distribuição de medicamentos para pacientes internado, direcionado a profissionais que 

fazem parte desses processos, cujo objetivo é identificar e avaliar aspectos no sistema 

distribuição de medicamentos do hospital que possam induzir a erros ou potenciais erros 

de medicação nesta instituição, bem como evitar desperdício e uso irracional de 

medicmantos. Sua participação contribuirá na melhoria qualidade da Assistência 

Farmacêutica do Hospital, resultando em maior segurança para pacientes e 

profissionais.          
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       Informamos para que isto ocorra, será necessário que Sr. (a) aceite participar, 

tanto de forma indireta, por meio de observação de suas atividades cotidianas, assim 

como de forma direta respondendo as questionário existente no instrumento de coleta 

de dados. As observações e perguntas serão feitas pelo próprio pesquisador. O projeto 

terá a duração prevista de 5 meses. 

          O projeto a ser elaborado não prevê riscos ou desconforto aos participantes visto 

que se trata de um estudo observacional e com aplicação de questionário que serão 

avaliados de forma sigilosa mantendo a privacidade quanto á identificação do 

participante. As informações obtidas através do questionário serão confidenciais e 

asseguramos sigilo dos dados fornecidos. Os resultados apenas serão utilizados e 

divulgados, com finalidade de pesquisa e seu anonimato será preservado. 

           Com implantação e desenvolvimento do processo com redesenho espera-se 

melhoria na distribuição de medicamentos aos pacientes internados desta instituição. 

           É garantida a plena liberdade ao participante de recusa-se a participar ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo a sua continuidade na 

instituição. A não assinatura deste termo de consentimento não impede sua participação, 

porém a sua participação voluntária na pesquisa é de grande valia para avaliação deste 

projeto. Além disso, garantimos que não sofrerá qualquer discriminação em seu ambiente 

de trabalho e garantimos também que o participante receberá uma via do termo de 

consentimento rubricada pelo pesquisador. 

           Em qualquer etapa do estudo, o Sr. (a) terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

Farmacêutica Dra. Vanusa Barbosa Pinto que pode ser encontrada no endereço: Av. Dr. 

Enéas de Carvalho Aguiar, 255 Cerqueira César, CEP: O5403-900, São Paulo; telefone 

(11) 2661-6871/ 2661-6610.  

 

 

 

                                                                         Rubrica do participante_________ 

                                                                                                       Rubrica do pesquisador_________ 
       Se você tiver qualquer consideração ou dúvidas sobre a ética da pesquisa, entre 

contato com o Comitê de Ética em pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225- 

5° andar, telefone (11) 2661-7585/(11) 2661-1548/ (11) 2661-1549; email: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 2019 

  

 

 

          Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Melhoria do processo de 

distribuição de medicamentos para pacientes internado ” 

Eu discuti as informações acima com Pesquisadora Responsável (Vanusa Barbosa 

Pinto) sobre minha decisão em participar nesse projeto. Ficaram claros os objetivos, os 

procedimentos, benefícios, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo 

uma via de rubricada pelo pesquisador. 

Assinatura do participante/ representante legal                                 Data:             /       / 

 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo                                               Data:  /        / 
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Anexo V- Roteiro estruturado para observação simples 

 

Fonte: Adaptado de Silva, 2003. 

  

Roteiro estruturado para observação simples 

 
 
 

 

Nome do observador: _______________________________________ 

Data e horário do início da observação: ______________________________ 

Data e hora do termino da observação: ______________________________ 

Local: ________________________________________________________ 

Processo observado: ____________________________________________ 

Etapas observadas (enumere e descreva detalhadamente cada etapa, descrevendo a 

situação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Condições do ambiente, local apropriado para a finalidade (ruídos, som, 

mobiliário, espaço etc), tempo de execução da ação, situação, descrição detalhada, as 

pessoas envolvidas, consequências das ações se houver. Pessoal envolvido. 

 

Adaptado de Silva (2003) 
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Anexo VI- Cronograma de Trabalho 

 

Fonte: Documento CADI 2019 

 

Ramais Cod Uni. Intern.
Triagem/ 

avaliação

Horário de 

Distribuição
Separação Conferência Expedição

7222/3325 121/123/169 07h 11h

6329 123/47/162

8186 125

6216 133/173

6470 50

6238 134

6211 106/107/111

6456 30

6162 107/108/109

3378 45/113 08h 13h

6455 64

7233/7234 59

6135 171/130

6413 171/130

6045 132

6287 94

6286 92

6426/7982 69/167

7208 25/26

6284 161/25

6665 70

6354 34/185

6373 74

6111 72 10h 15h

8033 79

6744 115

6161/6048 42/33

6338 57/163

6046/6457 55/119/120

6356/6749 98/166

6152/6748 98/166

6493/7624 124/126

6437 112/102 10h 15h

7194/8186 125/165/89/103/168

6206/6606 89/124

6736 131/172

6137 76

6318 83/177

6624 95/116

6386 91 12h 17h

6222 117

6337 101/118 12h 17h

6254 99

6331 97

7227 129/170

6250 104

6032/6183 62

09GN - Transplante de Fígado FC

07AA - UTI Nefrologia FC

05DN - Retaguarda PS 15h

07DN - Enfermaria Nefrologia

07CC- Transplante Renal

08DS - Reumatologia

FC

FC

XDN - Obstetricia Norte

04BN - Cuidados Paliativos 15h

05DS - Retaguarda PS FC

07DS - Endocrinologia FC

08GN - Convênios

08EE - Convênios

09GS - Gastroenterologia FC

XDS - Obstetricia Sul

06DS -Clínica Médica Sul FC

06DN - Clínica Médica Norte FC

08GS - Cabeça e Pescoço 13h

08DN - Hematologia FC

05GS - UTI da Neuro FC

06AA - Geriatria FC

06EE - UTI Clinica Médica/Pneumo FC

03DS - Dermatologia 13h

05DN - Obstetrícia

04GS - UTI Trauma FC

09B1 - UTI Anestesiologia FC

09AA - UTI Cirúrgica FC

XGN - Ginecologia

07GN - Urologia Ala Norte

07GS- Urologia Ala Sul

06GS - Oftalmologia

06GN - Otorrinologia

07AA - Vascular

04DN - Enf MI Ala Norte FC

04DS  - Enf MI Ala Sul FC

04DN - UTI MI FC

03DN - Retaguarda PS 11h

04CC - Cuidados Intensivos FC

04GN - UTI Clínica Med. Emerg FC

09DS - Esofâgo/Estomâgo/Vias biliares

Descrição da Unidade Horário de Corte

05GN  -Neuro Norte 09h

05GS - Neuro Sul

08CC - Plástica

08AA- UTI Queimados FC

08AA - Enfermaria de Queimados

09CC - Colon e Reto

09DN - Bariátrica

08GN - Convênios/Neuro



   

 

6
0
 

Anexo VII- Lista de pendência de atendimento 

 

Fonte: Documento CADI 2019 
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Anexo VIII- Formulário de conferência de separação 

 

Fonte: Documento CADI 2019 

 


