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RESUMO. O artigo descreve a definição de indicadores para avaliação da Assistência Farmacêutica (AF)
em Fortaleza-Ceará (Brasil) combinando a fundamentação teórico-científica com métodos de consenso pa-
ra a definição de indicadores de Estrutura, Processo e Resultado em nível de Macrogestão e atenção básica
de saúde (ABS), conforme a validade presumida para a realidade local, critérios e padrões comparativos.
Para a Macrogestão foram pactuados 33 (50%) indicadores de Estrutura, 26 (39%) de Processo e 7 (11%)
de Resultado. Na ABS foram 7 (35%) de Estrutura, 7 (35%) de Processo e 6 (30%) indicadores de Resulta-
do. O estudo evidenciou o desafio na definição de indicadores para avaliação da AF em diferentes níveis de
gestão do sistema de saúde. 
SUMMARY. “Definition of Indicators for the Evaluation of the Pharmaceutical Assistance in the Public Network
of Fortaleza, Ceará (Brazil) based on Methods of Consensus”. This paper describes the definition of indicators
for the evaluation of the Pharmaceutical Assistance (PA) in Fortaleza-Ceará (Brazil) from the combination of the
theoretical-scientific fundamentals with consensus methods for the definition of indicators for Structure, Process
and Outcome in “Macrogestão” level of basic care and health (ABS) as the validity presumed to local reality, cri-
teria and comparative standards. For “Macrogestão” were agreed 33 (50%) indicators of Structure, 26 (39%) of
Procedure and 7 (11%) of profit. In ABS were 7 (35%) of Structure, 7 (35%) of Procedure and 6 (30%) indica-
tors of profit. The study highlighted the challenge to establish indicators for assessing AF at different levels of
management of the health system.

INTRODUÇÃO
A Lei Orgânica da Saúde do Brasil 1, que re-

gulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), as-
segura a assistência farmacêutica (AF) aos brasi-
leiros a qual é definida como: grupo de ativida-
des relacionadas com o medicamento destina-
das a apoiar as ações de saúde demandadas por
uma comunidade 2. As esferas de governo são
co-responsáveis na garantia do desenvolvimento
e aprimoramento dessas atividades, sendo que
na maioria das vezes, é no âmbito municipal
onde se concretizam os componentes do ciclo
da AF: seleção, programação, aquisição, armaze-
namento, transporte, prescrição, dispensação e

uso dos medicamentos. A AF prestada pelos
municípios deve incorporar como elemento es-
tratégico ao processo gerencial a cultura avaliati-
va para permitir um diagnóstico da situação
com maior segurança. 

Na saúde, a avaliação compreende um pro-
cesso de emissão de juízo de valor aplicado aos
serviços, programas e atividades 3. A discussão
sobre a avaliação em saúde teve destaque no
mundo com a introdução da “avaliação da qua-
lidade”, descrita por Donabedian 4 que a divide
em três aspectos operacionais: Estrutura, Proces-
so e Resultado, os quais podem ser mensurados
a partir de indicadores. 
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Os indicadores são instrumentos que possibi-
litam comparar o desempenho de programas,
atividades e serviços entre regiões ao longo de
períodos de tempo. A escolha de indicadores
pode ficar na subjetividade do avaliador, con-
senso de profissionais ou estabelecidos por cri-
térios científicos a partir da padronização feita
por pesquisadores ou especialistas de determi-
nada área 3.

No Manual Indicators for Monitoring Natio-
nal Drug Policies da Organização Mundial da
Saúde 5, são apresentadas qualidades para um
bom indicador no campo farmacêutico: utilida-
de, clareza, facilidade de generalizar e medir,
consistência e validade, relevância nacional e fá-
cil comparação. Alguns parâmetros da AF têm
indicadores que são comuns a muitos estudos,
como, o percentual de medicamentos vencidos
nas unidades de saúde, que deve ser de 0%. En-
tretanto, a grande maioria varia de acordo com
o estudo na tentativa de refletir as diferentes
realidades dos serviços de AF, o que dificulta a
comparação entre os estudos publicados 6-10.

A definição de indicadores deve ser resulta-
do de um amplo processo de discussão entre os
diversos profissionais envolvidos com as ativida-
des e serviços a serem avaliados 11. Segundo
Donabedian 4 o melhor caminho para a avalia-
ção da qualidade requer o reconhecimento de
indicadores representativos dos aspectos – Es-
trutura, Processo e Resultado e, nesse processo,
é fundamental que sejam traçados caminhos
pactuados entre avaliador e avaliados.

As atividades de AF em Fortaleza são moni-
toradas, mensalmente, por alguns indicadores.
No entanto, esses indicadores não têm contem-
plado características fundamentais para um efe-
tivo acompanhamento do desempenho da AF.
O objetivo deste artigo foi descrever a metodo-
logia para a definição de indicadores de avalia-
ção da AF em Fortaleza. 

MÉTODOS
O estudo foi realizado em Fortaleza, capital

do estado do Ceará, localizada na Região Nor-
deste do Brasil com uma população de cerca de
2,5 milhões de habitantes. A cidade é dividida
em seis regiões administrativas, Secretarias Exe-
cutivas Regionais (SER), que executam a política
municipal de saúde, tendo como órgão normati-
zador a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Em nível de Macrogestão, a Célula de Assistên-
cia Farmacêutica (CELAF) é o órgão responsável
pela normatização e desenvolvimento das ações
inerentes à AF no município. A atenção básica

(Microgestão) engloba 89 unidades de saúde, as
quais estão distribuídas entre as SER e classifica-
das em dois tipos: Unidade Saúde da Família
(USF) e Farmácias Pólos. Trata-se de um estudo
descritivo cuja definição dos indicadores foi es-
tabelecida por consenso em duas oficinas reali-
zadas entre novembro e dezembro de 2006. Os
métodos de consenso utilizados foram: a) con-
senso informal; e b) uma adaptação da técnica
de grupo nominal (consenso formal).

Como primeira etapa que antecedeu as ofici-
nas de consenso foi realizada uma revisão nar-
rativa para elaboração de uma lista de indicado-
res de avaliação da AF na qual foram incluídas
diferentes referências publicadas no Brasil e fora
do país. A revisão abrangeu o período de janei-
ro de 1990 a outubro de 2006 nas bases de da-
dos Scielo, Medline e Lilacs, utilizando-se os se-
guintes descritores: assistência farmacêutica, in-
dicadores e avaliação. A seleção do material bi-
bliográfico obedeceu aos critérios de inclusão: i)
disponíveis em idioma espanhol, inglês ou por-
tuguês; ii) relacionassem indicadores de avalia-
ção dos serviços de AF, excluindo aqueles rela-
cionados com a prescrição médica; e iii) resumo
disponível. Documentos oficiais publicados tam-
bém foram utilizados para a composição dos in-
dicadores. Após identificação dos indicadores, a
equipe fez a classificação dos mesmos em indi-
cadores de Estrutura, Processo e Resultados.

Na primeira oficina foi utilizada a técnica de
consenso informal, cujo objetivo foi a pactuação
de indicadores para a avaliação do nível da Ma-
crogestão da AF. No encontro, que durou qua-
tro horas, tomaram parte todos os farmacêuticos
que atuavam na CELAF. Cada participante rece-
beu a relação dos indicadores com as seguintes
perguntas a serem respondidas sobre cada indi-
cador:

1. O indicador é importante para a avaliação
da AF em Fortaleza em nível de Macrogestão? 

2. O indicador é adequado para a realidade
de Fortaleza? 

3. Qual a viabilidade da coleta desse indica-
dor? 

4. Que peso deve receber o indicador? Os
pesos poderiam variar entre 1 e 3.

5. Que padrão considera ótimo para este in-
dicador em Fortaleza?

Na segunda oficina foi feita uma adaptação
da técnica de grupo nominal. O objetivo da ofi-
cina que durou quatro horas, foi a obtenção de
consenso de indicadores para avaliação do nível
de Microgestão da AF. Cada um dos participan-
tes recebeu a relação dos indicadores identifica-
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dos na revisão de literatura acrescida de novos
indicadores sugeridos pelo grupo da primeira
oficina e tiveram cerca de 30 minutos para leitu-
ra e avaliação individual dos indicadores, res-
pondendo as seguintes questões:

1. O indicador é importante para a avaliação
da AF em Fortaleza em nível de Microgestão?

2. Que padrão consideraria ótimo para este
indicador em Fortaleza? A título de informação,
constava no formulário uma coluna com resulta-
dos de estudos publicados dentro e fora do
país.

3. Que peso deveria receber cada indicador?
Os pesos poderiam variar entre 1 e 3. 

4. Este indicador mede aquilo para o qual é
proposto?

5. Classifique cada indicador como Muito im-
portante, Necessário ou Dispensável.

Em seguida foram formados quatro subgru-
pos sendo respeitada a seguinte composição em
cada grupo: farmacêutico da CELAF, SER e uni-
dades de saúde. Em cada subgrupo foram discu-
tidas as respostas individuais até se chegar a um
consenso, sendo então preenchido o formulário
com a avaliação de cada indicador. Esta tarefa
levou em média 60 min (variação de 50 a 70).

Na plenária foi elaborado um grande painel
com os resultados dos quatro subgrupos, apre-
sentados pelos respectivos relatores, para permi-
tir a visualização dos dados para busca do con-
senso geral. Foi considerado consenso quando
pelo menos três subgrupos tivessem respostas
concordantes; em caso contrário, representantes
das posições distintas manifestavam-se e a ple-
nária buscava a decisão final com base nas ar-
gumentações e auxiliada por um facilitador. 

Os indicadores pactuados foram classificados
em dois tipos: aqueles cujos resultados contri-
buíam para a pontuação, denominados de Con-
tributivos e aqueles que forneciam informações
para construção dos indicadores contributivos
ou contextualização da AF local, mas não con-
tribuíam com a pontuação, categorizados como
Informativos. Com base nos pesos e nos pa-
drões estabelecidos nas oficinas foram definidos
os parâmetros de avaliação da AF, com uma
pontuação que variou de 0 a 70 pontos para a
Macrogestão e 0 a 50 pontos para a Microges-
tão. Os parâmetros definidos de acordo com a
pontuação recebida foram: Ótima (micro: 50 a
45,9 pontos; macro: 70 a 63 pontos), Satisfatória
(micro: <45,9 a 38,3 pontos; macro: <63 a 52,5
pontos), Precária (micro: <38,3 a 25,5 pontos;
macro: <52,5 a 35 pontos) e Crítica (micro:
<25,5 pontos; macro: <35 pontos). 

Quanto aos critérios de pontuação, para os
indicadores em que a resposta era dicotômica
do tipo “Sim” ou “Não” foi atribuído o valor 1
ou 0, respectivamente, o qual multiplicado pelo
peso especifico definido gerava a pontuação do
indicador. Exemplificando, para o indicador “a
CELAF está incluída no organograma da SMS?”
Se a resposta fosse Sim, então, a Macrogestão
ganharia 1 ponto, o qual multiplicado pelo peso
pactuado (= 1), perfazia o valor da pontuação
igual a 1 (1 x 1). Para aqueles indicadores ex-
pressos em percentuais, este valor na sua forma
decimal, era multiplicado pelo peso especifico,
obtendo-se a pontuação. Como exemplo, para o
indicador “Percentual de atendimento às boas
práticas de armazenamento”, temos: Padrão pac-
tuado igual a 90% e peso 3 (três). Assim, o re-
sultado ideal para este indicador seria de 2,7
(0,9 x 3). 

A validade de conteúdo foi realizada a partir
do julgamento dos indicadores levando-se em
consideração os aspectos: adequação à realida-
de, importância para a pesquisa e serviço e pos-
sibilidade de medição. Se as respostas fossem
consensuais o indicador era pactuado, caso con-
trário dava-se início a discussões a respeito do
indicador que teria duas possibilidades: exclu-
são ou modificação. 

Os dados foram analisados em EpiInfo ver-
são 6.04d de 2001. Foram utilizados os testes
Qui-quadrado ou exato de Fisher, com nível de
significância de 5%, para avaliar diferenças entre
proporções. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisas da Universidade Federal
do Ceará. Após a aceitação em participar do
grupo, os profissionais assinavam um termo de
consentimento livre e esclarecido, elaborado
com base na Resolução nº 196/96 12.

RESULTADOS
A revisão narrativa foi realizada por dois pro-

fissionais os quais fizeram uma análise crítica
não sistematizada da evidência científica obtida.
Foi encontrado um total de 63 artigos científicos
e 13 documentos entre livros e publicações ofi-
ciais. Deste total (n = 76), 12 (16%) referências
foram utilizadas para a elaboração das listas de
indicadores.

Participaram do estudo 23 (72%) farmacêuti-
co, de um total de 32 que atuavam na AF do
Município de Fortaleza, sendo cinco na primeira
oficina e 23 na segunda. Os profissionais que
integraram a primeira oficina foram todos os far-
macêuticos que compõem a CELAF. Na segunda
oficina, o grupo foi formado pelos cinco farma-
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cêuticos da CELAF, cinco das SER (100%) e 13
(86%) farmacêuticos que atuavam em unidades
de saúde. Todos os profissionais compartilha-
vam os seguintes traços comuns: farmacêutico,
servidor público lotado na SMS e com experiên-
cia em atividades de AF. 

A lista de indicadores apresentada ao grupo
sofreu as seguintes mudanças: foram incluídos
quatro novos indicadores, alterados três e outros
três foram excluídos por não se adequarem à
realidade do Município. 

Como resultados da primeira oficina foram
pactuados 33 (50%) indicadores de Estrutura, 26

INDICADOR TIPO/COMPONENTE PONTOS

Estrutura (n= 33; Pontuação= 24,6)

Presença da CELAF no organograma da secretaria municipal de saúde Contributivo/Gestão 1
Inclusão da AF no plano municipal de saúde Contributivo/Gestão 1
Existência de procedimentos para monitoramento da AF Contributivo/Gestão 1
Existência de relação municipal de medicamentos essenciais além da lista pactuada Contributivo/Seleção 1
Existência de formulário terapêutico Contributivo/Seleção 1
Relação entre o numero de formulários publicados e o de médicos Informativo/Seleção 0
Existência de uma comissão de farmácia e terapêutica Contributivo/Seleção 1
Existência de uma política para o uso de antimicrobianos ou outro medicamento Contributivo/Seleção 1
Existência de documentos com critérios técnico-científicos para a seleção de medicamentos Contributivo/ Seleção 1
Existência de protocolos clínicos Contributivo/Seleção 1
Existência de catálogos com as especificações técnicas para aquisição dos medicamentos Contributivo/ Aquisição 1
Existência de programações para a promoção do uso racional de medicamentos Contributivo/ Programação 1
Existência de plano de educação permanente para os profissionais da AF Contributivo/Capacitação 1
Existência de orçamento financeiro destinado as atividades de AF Contributivo/Gestão 1
Nº de farmacêuticos que trabalham em nível central (CELAF e SER) Informativo/Gestão 0
Nº de farmacêuticos que atuam na AF Informativo/Gestão 0
Percentual de unidades de saúde que possuem farmacêutico Contributivo/Gestão 1
Nº de farmacêuticos na CAF municipal Informativo/Gestão 0
Nº de farmacêuticos que trabalham na AF por 1000 habitantes Informativo/Gestão 0
Percentual de SER que Possui farmacêutico Contributivo/Gestão 1
Percentual de trabalhadores da AF (exceto farmacêutico) que possuem curso formal
com carga horária maior que 40 h Contributivo/Gestão 0,8
Percentual de unidades que dispensam medicamentos sujeitos a controle especial
com farmacêutico Contributivo/ Dispensação 1
Nº de unidades de saúde no município Informativo/Gestão 0
Percentual de medicamentos da relação de medicamentos essenciais em concordância
com a RENAME Contributivo/ Seleção 0,9
Percentual de medicamentos da relação de medicamentos essenciais em concordância
com a RESME Contributivo/ Seleção 0,9
Existência de restrições de compra de medicamentos que não pertencem à relação Contributivo/ Aquisição 1
Categoria profissional responsável pela definição das especificações técnicas das compras Informativo/ Aquisição 0
Percentual de adequação as boas praticas de armazenamento no deposito municipal Contributivo/ Armazenamento 1
Existência de sistema de controle de estoque no deposito municipal Contributivo/ Armazenamento 1
Existência de procedimentos preventivos da perda de medicamentos
por validade na CAF municipal Contributivo/ Armazenamento 1
Existência de procedimentos para o correto armazenamento e transporte
de medicamentos Contributivo/ Armazenamento 1
Percentual de adequação as boas praticas de distribuição e transporte na CAF municipal Contributivo/ Distribuição 1
Ano da última publicação da Remume Informativo/Seleção 0

Tabela 1. Indicadores pactuados para avaliação da Macrogestão da AF. Fortaleza-CE, 2006.

(39%) de Processo e sete (11%) de Resultado,
totalizando 66 indicadores. Destes 44 (67%) fo-
ram do tipo Contributivo. Os pesos pactuados
foram uniformes: peso 1 para os indicadores de
Estrutura, 3 para os de Processo e peso 2 para
os indicadores de Resultado (Tabela 1). 

Na segunda oficina foram pactuados 20 indi-
cadores sendo 7 (35%) de Estrutura, 7 (35%) de
Processo e 6 (30%) de Resultados. Todos os in-
dicadores pactuados foram do tipo Contributivo.
Os pesos aferidos para os indicadores da aten-
ção básica de saúde foram variados diferindo da
uniformidade ocorrida na primeira oficina. Ne-



370

CORREIA A.R.F., MOTA D.M., ARRAIS P.S.D., MONTEIRO M.P. & COELHO H.L.L.

nhum indicador foi considerado Dispensável e
aqueles que receberam peso 1 e 2 foram classi-
ficados como Necessário enquanto que os indi-
cadores que tiveram peso 3 como Muito impor-
tante (Tabela 2).

O valor máximo da lista de indicadores para
a Macrogestão foi de 70 pontos sendo que o as-
pecto Processo recebeu a maior pontuação
(n=42,6; 61%) (Tabela 2). Para a Microgestão o
valor total foi de 50 pontos e não houve predo-
mínio de nenhum aspecto quanto à pontuação
recebida (Tabela 2). Comparando-se as propor-
ções relativas às pontuações conforme o aspec-
to estudado entre os dois níveis de gestão, hou-
ve diferença significativa para Estrutura (p <
0,05) e Processo (p < 0,0001). 

INDICADOR TIPO/COMPONENTE PONTOS

Processo (n= 26; Pontuação= 42,6)

Realização da programação de acordo com os métodos recomendados Contributivo/ Programação 3
Percentual dos processos de aquisição após a falta do medicamento Informativo/ Aquisição 0
Percentual dos itens programados e adquiridos nas quantidades programadas Contributivo/ Programação 3
Percentual de profissionais que receberam algum curso de treinamento na área de AF Contributivo/ Capacitação 1,5
Desempenho de fornecedores (pontualidade) Contributivo/ Aquisição 2,4
Tempo médio gasto por modalidade de licitação (dias) Informativo/ Aquisição 0
Percentual de unidades atendidas de acordo com o cronograma de distribuição Contributivo/ Distribuição 2,7
Tempo médio de solicitação do fornecedor ao recebimento de medicamentos (dias) Informativo/ Aquisição 0
Percentual de perdas de medicamentos decorrentes de armazenamento inadequado Contributivo/Armazenamento 3
Numero de reuniões da comissão de farmácia e terapêutica no ultimo ano Informativo/ Seleção 0
Percentual de medicamentos comprados por modalidade de licitação Contributivo/ Aquisição 3
Percentual de processos de compra que utilizam a denominação genérica Contributivo/ Aquisição 3
Percentual dos processos de compra em que houve avaliação dos fornecedores Contributivo/ Aquisição 2,4
Percentual de medicamentos comprados que estão na relação de medicamentos essenciais Contributivo/ Aquisição 3
Tempo médio de tramitação do processo (pedido) entre a solicitação para a SMS
e o recebimento do empenho (dias) Informativo/ Aquisição 0
Existência na CAF de registros de movimentação de estoque Contributivo/ Armazenamento 3
Percentual de medicamentos programados e não adquiridos Contributivo/ Programação 0,6
Periodicidade de atualização da relação de medicamentos essenciais Informativo/ Seleção 0
Percentual de aplicação dos recursos programados para AF básica Contributivo/ Gestão 3
Existência de acompanhamento e avaliação das ações programadas para AF Contributivo/ Gestão 3
Existência de avaliação da relação de medicamentos essenciais municipal Contributivo/ Avaliação 3
Numero de solicitações de medicamentos por via judicial Informativo/ Aquisição 0
Numero de supervisões realizadas por farmacêuticos das SER às unidades de saúde por mês Informativo/ Gestão 0
Numero de unidades abastecidas com atraso Informativo/ Distribuição 0
Percentual de medicamentos comprados fora da relação de medicamentos Contributivo/ Aquisição 3
Percentual da lista de medicamentos que não são disponibilizados Informativo/ Aquisição 0

Resultado (n= 7; Pontuação= 2,80)

Percentual de disponibilidade de medicamentos na CAF municipal Contributivo/ Aquisição 2
Tempo médio de desabastecimento na CAF (dias) Informativo/ Aquisição 0
Percentual de medicamentos genéricos adquiridos Contributivo/ Aquisição 0,4
Tempo médio gasto na reposição dos medicamentos nos serviços (dias) Informativo/ Distribuição 0
Percentual de demanda não atendida de medicamentos no município Informativo/ Aquisição 0
Percentual de medicamentos adquiridos de laboratório municipal Contributivo/ Aquisição 0,4
Recurso anual gasto com a compra de medicamentos Informativo/ Gestão 0

Tabela 1 (continuação). Indicadores pactuados para avaliação da Macrogestão da AF. Fortaleza-CE, 2006.

Dentre os indicadores pactuados para a Ma-
crogestão predominaram aqueles relacionados à
Aquisição (n = 20; 30%), seguido de indicadores
de Gestão (n = 16; 24,5%). Na Microgestão, os
componentes, Armazenamento (n = 8; 40%) e
Dispensação (n = 4; 20%), foram os que apre-
sentaram uma quantidade maior de indicadores
pactuados (Figura 1). 

DISCUSSÃO 
O uso de indicadores tem sido uma estraté-

gia muito utilizada para a avaliação da AF nos
níveis de gestão do SUS 6-10,13. Este foi o primei-
ro estudo realizado em Fortaleza para a defini-
ção de indicadores de avaliação da AF em nível
de Macro e Microgestão. Sua principal contribui-



371

Latin American Journal of Pharmacy - 28 (3) - 2009

INDICADOR TIPO/COMPONENTE PONTOS

Estrutura (n= 7; Pontuação= 16,4)

Presença da relação básica impressa e disponível nos consultórios Contributivo/Seleção 2
Presença de protocolos impressos e disponíveis nos consultórios Contributivo/Seleção 2
Presença de procedimentos operacionais padrões para o armazenamento
dos medicamentos Contributivo/Armazenamento 3
Presença de normas técnicas escritas para a dispensação de medicamentos Contributivo/Dispensação 3
Percentual de profissionais de nível superior capacitados para a notificação de RAM Contributivo/Capacitação 1
Percentual de atendimento as boas praticas de armazenamento Contributivo/Armazenamento 2,4
Realização de controle de estoque pela unidade de saúde Contributivo/Armazenamento 3

Processo (n= 7; Pontuação= 16,8)

Percentual médio de variação no inventario para os medicamentos estocados Contributivo/Armazenamento 1,6
Percentual médio do registro de controle de estoque que corresponde à contagem física Contributivo/Armazenamento 1,6
Presença de registros de movimentação de estoque Contributivo/Armazenamento 3
Investigação de histórico de recebimento de medicamentos pelo paciente Contributivo/Dispensação 3
Utilização do sistema informatizado para controlar o estoque Contributivo/Armazenamento 3
Percentual de atendimento dos requisitos de qualidade do mapa mensal de medicamentos Contributivo/Distribuição 1,6
Obediência ao cronograma de entrega de mapas na CAF Contributivo/Distribuição 3

Resultado (n= 6; Pontuação= 16,8)

Percentual de medicamentos atendidos da lista padronizada Contributivo/Aquisição 3
Percentual de medicamentos disponíveis em estoque Contributivo/Aquisição 3
Percentual de medicamentos com prazo de validade vencida na unidade Contributivo/Armazenamento 3
Percentual médio de dias com estoque zerado Contributivo/Aquisição 3
Percentual de atendimento as boas praticas de dispensação Contributivo/Dispensação 1,8
Dispensação de medicamentos com a apresentação da receita medica Contributivo/Dispensação 3

Total 50,0

Tabela 2. Indicadores pactuados para avaliação da Microgestão da AF. Fortaleza-CE, 2006.

Figura 1. Percentual dos indicadores pactuados para Macro e Microgestão, segundo etapas/aspectos analisados
do ciclo da AF. Fortaleza-CE, 2006.
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ção está relacionada à forma como os indicado-
res foram definidos, combinando a fundamenta-
ção teórico-científica com métodos de consenso,
com a finalidade de obter indicadores adequa-
dos à realidade local. 

As técnicas de consenso, em geral, buscam o
acordo entre especialistas em determinado tema
sobre as melhores idéias ou decisões a serem
tomadas sobre uma situação-problema apresen-
tada 14, envolvendo, geralmente, três tipos de
atividades: planejamento, julgamento individual
e interação do grupo. Os métodos freqüente-
mente utilizados para o desenvolvimento de um
consenso são: consenso informal, consenso for-
mal e consenso baseado em evidências 15,16. O
primeiro é o método mais antigo e consiste no
julgamento subjetivo de pessoas experientes na
área de estudo, na maioria das vezes, sem crité-
rios prefixados ou revisão da literatura científica.
O consenso formal utiliza a aproximação siste-
mática para obter as opiniões dos especialistas e
alcançar concordância nas recomendações. As
principais técnicas de consenso formal são: téc-
nica de grupo nominal e técnica Delphi. O con-
senso baseado em evidências une as recomen-
dações dos profissionais diretamente com a evi-
dência científica disponível. Atualmente, estes
métodos têm sido bastante utilizados na elabo-
ração de diretrizes de prática clínica 16-18. 

No presente estudo, a classificação adotada
dos indicadores quanto aos aspectos de Estrutu-
ra, Processo e Resultado está baseada em Dona-
bedian 4. Uma das desvantagens desta tipologia
é o compartilhamento de fenômenos que não
são separados de forma efetiva. No entanto, a
vantagem deste modelo é permitir uma classifi-
cação preliminar dos indicadores frente às ca-
racterísticas dos serviços com as quais estão pri-
mordialmente relacionados 19.

Vários estudos de avaliação da AF em dife-
rentes municípios brasileiros têm adotado a clas-
sificação definida por Donabedian. Por exem-
plo, quando Oliveira (2002) 8 publicou Avalia-
ção da Assistência Farmacêutica às pessoas vi-
vendo com HIV/AIDS no município do Rio de Ja-
neiro, utilizou indicadores de estocagem, aquisi-
ção/distribuição e dispensação, divididos nos
aspectos de Estrutura, Processo e Resultado. Co-
sendey (2000) 9 fez uma Análise de Implantação
do Programa Farmácia Básica: um estudo multi-
cêntrico em cinco estados do Brasil aplicando
indicadores de estrutura, processo e efeito, nos
estados de Acre, Amazonas, Goiás, Pernambuco
e Rio de Janeiro.

Alguns Indicadores de Estrutura, Processo e
Resultado foram utilizados no trabalho sobre As-
sistência Farmacêutica na Atenção Básica de
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul: Indica-
dores de Avaliação do Plano Estadual de Assis-
tência Farmacêutica Básica, com a seguinte di-
visão: Indicadores de Estrutura (estratégia de
sustentação do plano, estratégia de informação
e educação continuada, estratégia de padroniza-
ção de procedimentos), Indicadores de Processo
(existência de controle de estoque nas unidades
básicas) e Indicadores de Resultado (disponibili-
dade de medicamentos marcadores nas UBS,
percentual de medicamentos com prazo de vali-
dade vencido nas unidades, número médio de
itens de medicamentos por prescrição, percen-
tual de medicamentos prescritos da Relação Mu-
nicipal, percentual de medicamentos prescritos
pela Denominação Comum Brasileira) 10. 

Em 2005, o Ministério da Saúde e a Organi-
zação Pan-americana de Saúde (OPAS) publica-
ram o livro intitulado Avaliação da Assistência
Farmacêutica no Brasil: Estrutura, Processo e
Resultados com foco na metodologia proposta
por Donabedian. O referido trabalho foi dividi-
do em dois níveis. No nível I foi feita uma ava-
liação da Estrutura e Processo da AF abordando
dez temas como a política farmacêutica nacio-
nal; legislação e regulamentação de medicamen-
tos; lista de medicamentos essenciais; sistema de
abastecimento de medicamentos; financiamento
de medicamentos; acesso a medicamentos es-
senciais e uso racional de medicamentos. O Ní-
vel II constou de um inquérito sistemático domi-
ciliar de acesso a medicamentos. Esse estudo foi
aplicado nos estados do Espírito Santo, Goiás,
Pará, Rio Grande do Sul e Sergipe e foi um refe-
rencial para o desenvolvimento do presente tra-
balho 13.

A escolha de um número maior de indicado-
res relacionados ao componente Aquisição e
Gestão para a avaliação da Macrogestão da AF e
menor relativo à Dispensação é coerente com a
função da CELAF que é normatizar e promover
o desenvolvimento das ações da AF. Na Micro-
gestão, os componentes Armazenamento e Dis-
pensação representaram o primeiro e segundo
lugar, respectivamente no conjunto dos indica-
dores. O Ministério da Saúde tem sugerido di-
versos indicadores para avaliação da AF dividi-
dos em: indicadores de gestão, seleção, progra-
mação/aquisição, armazenamento/distribuição/
transporte, prescrição, dispensação, recursos hu-
manos e farmacovigilância, com o objetivo de
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auxiliar os municípios na implementação do
Plano Municipal de AF 20.

Embora a revisão bibliográfica não tenha se
constituído de fato uma revisão sistemática, os
autores buscaram tornar a metodologia explíci-
ta, estruturada e reproduzível com a finalidade
de minimizar viés de seleção na escolha de arti-
gos ou de informações relevantes para a elabo-
ração da lista de indicadores. Nas oficinas de
consenso pode ter ocorrido viés associado com
a presença de pessoas com mais conhecimentos
ou maior liderança durante as reuniões. Ade-
mais, a definição dos indicadores envolveu o
ponto de vista de uma categoria profissional,
mesmo entendendo que o conceito e desenvol-
vimento de ações de AF congregam um trabalho
multiprofissional o que também pode ter com-
prometido a validação de conteúdo dos indica-
dores 11. Outra limitação, neste estudo, é que os
indicadores não contemplaram atividades estra-
tégicas de AF como farmacovigilância, farma-
coeconomia, atenção farmacêutica e farmacoe-
pidemiologia. 

CONCLUSÕES
Este estudo evidenciou o desafio na defini-

ção de indicadores baseada na combinação da
fundamentação teórico-científica com métodos
de consenso para a avaliação da AF na rede pú-
blica de saúde de Fortaleza. Mesmo cientes da
necessidade de avaliação de serviços, ainda são
poucos os municípios brasileiros que têm um
programa de avaliação contínua da AF, e os tra-
balhos nesta área, muitas vezes, são pontuais e
avaliam alguns componentes do ciclo da AF ou
fazem uso dos indicadores preconizados pela
OMS 21,22,23,24,25,26,27,28. A escolha de indicadores
de avaliação da AF é um tema bastante discuti-
do e sobre o qual não existe consenso, o que
gera a utilização de diversos indicadores dificul-
tando a comparação dos resultados.

A AF em Fortaleza foi avaliada na década de
90, com a aplicação de indicadores básicos pre-
conizados pela OMS 29. A organização dos servi-
ços farmacêuticos no município e sua imple-
mentação tem evoluído, necessitando de instru-
mentos que permitam sua avaliação periódica.
Os indicadores desenvolvidos no presente tra-
balho, com a participação de servidores da rede
municipal, serão internalizados na gestão e nos
serviços objetivando a qualidade da AF e um
melhor atendimento às necessidades dos usuá-
rios do SUS em Fortaleza.
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