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RESUMO 

 

Os centros e serviços de informação sobre medicamentos inseridos em um ambiente hospitalar 

apresentam-se como unidades especializadas que visam proporcionar informação de forma 

objetiva, pertinente e atualizada para atender à demanda da instituição e dos profissionais na 

assistência à saúde. O objetivo geral do estudo é auditar o Serviço de Informação sobre 

Medicamentos inserido no Hospital Universitário Onofre Lopes no tocante à sua contribuição 

para prática da assistência à saúde da comunidade hospitalar. Para isso, foi aplicado o método 

de auditoria de inteligência proposto por Carvalho (2010), visto que permite abordar de maneira 

holística todos os elementos necessários para o planejamento e a avaliação de unidades de 

informação. Trata-se de um estudo de natureza aplicada, com finalidade descritiva e abordagem 

qualitativa e quantitativa. O alcance da auditoria foi definido na perspectiva da organização, 

enquanto os aspectos a serem auditados estavam relacionados aos seguintes componentes: 

atores; processos; recursos de informação; e tecnologias. Uma análise situacional foi realizada 

utilizando o benchmarking para comparar serviços similares, quanto à estrutura e atividades 

desenvolvidas, o que possibilitou identificar os pontos fortes e fracos da unidade. A análise do 

fluxo de informação fornecida aos usuários foi realizada a partir da pesquisa documental e da 

observação norteadas pelo modelo de fluxo de informação proposto por Beal (2008). Foi 

verificado o comportamento de busca e uso de informação sobre medicamentos dos 

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e farmacêuticos) e a percepção destes sobre a 

unidade auditada, utilizando o questionário como instrumento para coleta dos dados. De modo 

geral, a constatação dos fatos identificados na auditoria subsidiou a elaboração do guia para 

implementação das recomendações de melhorias destinadas ao aperfeiçoamento do serviço e 

sua adequação e adaptação às mudanças na instituição, ao entorno e aos usuários a que se 

destina atender. 

 

Palavras-chave: Auditoria de inteligência. Auditoria de ativos informacionais. Gestão da 

informação e do conhecimento. Gestão da informação em saúde. Serviços de informação sobre 

medicamentos.  

 

  



ABSTRACT 

 

Drug information centers and services in a hospital setting are specialized units that aim to 

provide objective, relevant and updated information to meet the demands of the institution and 

health care professionals. This study aimed to audit the Drug Information Service inserted at 

Hospital Universitário Onofre Lopes, regarding its contribution to the practice of health care in 

the hospital community. To this end, the intelligence audit method proposed by Carvalho (2010) 

was applied, since it allows a holistic approach to all the elements necessary for the planning 

and evaluation of information units. It is a study of applied nature, with descriptive purpose and 

qualitative and quantitative approach. The scope of the audit was defined from the perspective 

of the organization, while the aspects to be audited were related to the following components: 

actors; processes; information resources; and technologies. A situational analysis was 

performed using benchmarking to compare similar services in terms of structure and activities, 

which made it possible to identify the unit's strengths and weaknesses. The analysis of the 

information flow provided to users was performed based on documentary research and 

observation guided by the information flow model proposed by Beal (2008). It was verified the 

behavior of search and use of information about medicines of health professionals (physicians, 

nurses and pharmacists) and their perception about the audited unit, using the questionnaire as 

an instrument for data collection. In general, the finding of the facts identified in the audit 

supported the preparation of the guide for the implementation of recommendations for 

improvements aimed at improving the service and its adequacy and adaptation to changes in 

the institution, the environment and the users it is intended to serve. 

 

Keywords: Intelligence audit. Information assets audit. Information and knowledge 

management. Health information management. Drug information services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na dinâmica em que vive a sociedade, permeada pelo volume excessivo de informação 

proporcionado pelas novas tecnologias, em que todos podem criar, acessar e compartilhar 

informação e conhecimento, ao passo que se torna escasso o tempo disponível para selecionar, 

avaliar e utilizá-los de modo pertinente e produtivo, a gestão eficaz desses recursos se configura 

um desafio da maior importância. 

A capacidade de gerar conhecimento e inteligência torna a informação um recurso 

essencial tanto para os indivíduos, como para as organizações e para as nações. A informação 

quando inserida no âmbito estratégico pode agregar valor e se transformar em inteligência para 

auxiliar no processo de tomada de decisão, resolução de problemas, desenvolvimento de 

inovações e obtenção de vantagens. Para tanto, é necessário que seja gerenciada 

adequadamente, que seja de qualidade e disponível em momento oportuno, de modo a atender 

a uma necessidade específica de informação (CARVALHO, 2012).  

No ambiente organizacional, a agregação de valor à informação deve estar alinhada aos 

objetivos da organização. A informação para agregar valor percorre os fluxos informacionais 

que são inerentes à própria dinâmica organizacional e são determinantes para a execução de 

suas ações. Portanto, o gerenciamento eficiente dos fluxos informacionais requer a 

implementação da gestão da informação e da gestão do conhecimento de forma articulada para 

que tais processos sejam efetivos, visto que a ausência de uma ou outra influencia diretamente 

na capacidade de a organização gerar conhecimento e tomar decisões com diferencial 

competitivo (SANTOS; VALENTIM, 2014)  

No que se refere às organizações da área da saúde, a gestão da informação e do 

conhecimento vem se tornando imprescindível para realização de escolhas entre as alternativas 

existentes para alocação efetiva dos recursos disponíveis e para a melhoria da qualidade da 

assistência à saúde, principalmente devido ao crescimento da demanda por serviços, expansão 

dos custos, das restrições e mudanças na prática clínica ocasionadas, em particular, pelos 

constantes avanços das tecnologias aplicadas a essa área (CICONE et al., 2015). 

Mais especificamente, na área farmacêutica, a disponibilidade, acessibilidade e o uso da 

informação independente e de qualidade sobre medicamentos, em formato apropriado e 

relevante para a prática clínica, é fundamental para que estes recursos sejam utilizados de forma 

racional e efetiva, otimizando os custos hospitalares e a assistência à saúde dos pacientes. 

Grande parte das decisões dos profissionais e gestores da área da saúde recai sobre as condutas 

da terapia farmacológica, com todas as suas variáveis e interesses envolvidos.   
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Nesse sentido, os Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos (CIM/SIM), 

considerados unidades capazes de proporcionar informação técnico-científica sobre 

medicamentos, de modo objetivo e oportuno, constituem uma ótima estratégia para atender às 

necessidades específicas de informação. Portanto, devem contar com acesso à base de dados 

científicos e fontes de informação confiáveis e atualizadas, além de profissionais farmacêuticos 

habilitados e capacitados para gerar informação independente e pertinente sobre medicamentos 

para atender às solicitações que se formulam e à necessidade que se identifique (OPAS, 1995). 

No início da década de 60 foram descritas as primeiras experiências sobre as 

informações sobre medicamentos como uma área específica da prática farmacêutica (GABAY, 

2017). A primeira iniciativa de implantação de um Centro de Informação sobre Medicamentos 

(CIM) ocorreu nos Estados Unidos da América (EUA), no ano de 1962, no Centro Médico da 

Universidade de Kentucky, com a finalidade de apoiar uma abordagem mais seletiva e racional 

da terapia medicamentosa. Devido ao sucesso da experiência, novos CIM foram estabelecidos 

nos EUA e, posteriormente, em outros países (AMERSON; WALLINGFORD, 1983). Um 

estudo realizado em 2009 para atualização sobre o status dos CIM nos EUA identificou que 75 

centros ainda estavam ativos naquele país (ROSENBERG et al., 2009).  

O primeiro CIM com registro no Brasil foi implantado em 1979 no antigo Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atual Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) (VIDOTTI, 1999). Atualmente, com a denominação de Serviço de 

Informação sobre Medicamentos (SIM), desenvolve suas atividades com a finalidade de 

fornecer informação imparcial e atualizada, com base em evidências científicas e criticamente 

avaliada sobre medicamentos, para atender à demanda da instituição e dos profissionais na 

assistência à saúde. Constitui, portanto, uma alternativa à oferta de informação como suporte à 

tomada de decisões de caráter farmacoterapêutico, técnico e administrativo para a comunidade 

hospitalar. No Brasil, existem cerca de 35 CIM distribuídos em todas as regiões do país 

(BRASIL, 2019). 

Cabe elucidar que os termos Centro de Informação sobre Medicamentos e Serviços de 

Informação sobre Medicamentos são às vezes utilizados como se fossem sinônimos, embora 

apresentem diferentes características. De modo geral, o termo CIM denota o local físico onde 

se reúnem, analisam, avaliam e fornecem informações sobre medicamentos. Por outro lado, o 

termo SIM representa parte das atividades desenvolvidas por profissionais farmacêuticos em 

um serviço de farmácia hospitalar (OPAS, 1995). No entanto, no Brasil, é estabelecido que os 

Centros (CIM) possuem uma abrangência maior para atender um estado ou região, enquanto os 
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Serviços (SIM) limitam-se às instituições, como, por exemplo, para atender à demanda 

específica de um hospital (VIDOTTI; SILVA; HOEFLER, 2010; CFF, 2019). 

A disponibilidade e o acesso a conteúdo de caráter técnico-científico, que alimenta o 

processo de ensino/aprendizagem nas instituições acadêmicas, tem sido potencializado pelo 

surgimento de novas tecnologias, o que reflete diretamente no comportamento de busca e uso 

de informações por meio desses recursos tecnológicos. Portanto, compreender como os 

profissionais que trabalham na área da saúde buscam e usam informações sobre medicamentos 

para atender às necessidades específicas no decorrer do seu trabalho cotidiano pode contribuir 

para que essas práticas sejam aprimoradas. Entre as diversas profissões relacionadas às ciências 

da saúde, estão os médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que estão diretamente envolvidos no 

processo que envolve o tratamento farmacológico, geralmente para prescrever, avaliar, 

dispensar e administrar medicamentos. 

Nesse sentido, as investigações sobre o comportamento informacional de usuários têm 

potencial para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de serviços ofertados por uma unidade 

de informação especializada. Os estudos podem fornecer subsídios para o planejamento de 

produtos e serviços mais ajustados à sua comunidade, uma vez que seja verificado que as 

demandas do serviço não expressam ou não atendem na totalidade a necessidade dos usuários. 

Para Davenport (2002), a identificação de todos os passos de um processo 

informacional, incluindo as fontes envolvidas, as pessoas que afetam cada etapa e todos os 

problemas que surgem, pode orientar uma trajetória para estabelecer mudanças que realmente 

fazem a diferença para a organização. 

Nessa mesma perspectiva, Buchanan e Gibb (2007) evidenciam que a auditoria de 

informação constitui um método fundamental para avaliar e garantir uma gestão da informação 

eficaz, posto que fornece uma abordagem holística que permite identificar e avaliar os recursos 

de informações e os fluxos de informação de uma organização, de modo a contribuir 

diretamente para a efetividade e a eficiência de uma unidade ou sistema de informação. 

As constantes mudanças do entorno em que se inserem e das demandas dos públicos 

envolvidos têm levado as organizações a adotar diversos mecanismos que lhes permitam 

atender às necessidades do mercado, mediante o conhecimento de suas forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, a fim de desenvolver estratégias de melhoria para os produtos e 

serviços ofertados. Assim, a auditoria de ativos informacionais constitui um meio apropriado 

para a avaliação, monitoramento e o aperfeiçoamento contínuo, no âmbito da gestão de 

documentos, da informação, do conhecimento e da inteligência (CARVALHO, 2012). 
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A auditoria para obtenção da qualidade das ações e serviços prestados no campo da 

saúde é um procedimento preconizado pelo Ministério da Saúde, que se caracteriza em 

atividades de verificação analítica e operativa, consistindo no exame sistemático e independente 

de uma atividade, elemento ou sistema, de modo a determinar se as ações de saúde e seus 

resultados, estão de acordo com as disposições planejadas e com as normas e legislação vigentes 

(BRASIL, 1998). 

A prática dos profissionais que prestam assistência à saúde deve ser apoiada, entre 

outros, por sistemas de informações clínicas adequados e disponíveis, de modo a garantir a 

segurança do paciente, através do suporte à tomada de decisão diagnóstica e terapêutica, bem 

como a obtenção de dados e indicadores que permitam medir e avaliar a qualidade assistencial 

ofertada. Muitas das atividades diárias desses profissionais podem ser retratadas em termos de 

decisões tomadas com base em um conhecimento que está em constante atualização, o que 

demanda o uso adequado de uma variedade de fontes de informação, bem como a avaliação de 

seu valor intrínseco (MACHADO; BARBOSA, 2014). 

Na área da saúde, a gestão adequada dos recursos disponíveis transcorre pela tomada de 

decisões e pela realização de escolhas entre as alternativas existentes para a sua efetiva 

alocação. Para isso, é fundamental dispor de informações corretas e sistematizadas.  Na área 

farmacêutica, a maior parte das decisões dos profissionais de saúde e gestores incide sobre as 

práticas relacionadas ao tratamento farmacológico, com todas as variáveis e interesses 

envolvidos (ARRAIS et al., 2012). 

Nessa perspectiva, os Serviços de Informação sobre Medicamentos inseridos nas 

atividades da farmácia hospitalar são fundamentais para criar uma cultura de demanda de 

informação sobre medicamentos, resolver problemas específicos que se apresentam na 

instituição onde presta serviço, além de promover o uso racional de medicamentos1 (OPAS, 

1995).   

A partir de uma reflexão sobre as funções e atividades atribuídas a um serviço de 

informação sobre medicamentos, com capacidade para produzir informações específicas 

capazes de gerar conhecimento e auxiliar na tomada de decisão, pode-se deduzir que o mesmo 

é capaz de produzir inteligência, configurando-se, portanto, como uma unidade de inteligência 

especializada. 

                                                           
1 O uso racional de medicamentos refere à condição em que “o medicamento apropriado seja prescrito, 

que esteja disponível na hora certa a um preço que as pessoas possam pagar, que seja dispensado 

corretamente e que seja tomado na dose certa, no intervalo certo” (WHO, 1987, p.78). 
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Quanto às atividades realizadas pelo SIM-HUOL, percebe-se que nos últimos anos 

houve uma queda na demanda de solicitações de informação o que merece uma análise, 

considerando que a baixa produtividade de um CIM/SIM pode estar associada a fatores como, 

por exemplo, a falta de metas e de um plano de desenvolvimento sustentado, ou ainda, quando 

não se conhece a qualidade e o impacto dos serviços (OPAS, 1995).  Portanto, torna-se evidente 

a necessidade de realizar uma ampla avaliação dessa unidade informacional, como estratégia 

para planejar medidas de melhoria das atividades realizadas e dos serviços ofertados, de modo 

que estejam em consonância com as metas e objetivos institucionais. 

Cabe destacar a inclusão do SIM-HUOL como membro da REBRACIM2, o que requer 

o compromisso de contribuir com o sistema de informação descentralizado e colaborativo entre 

os CIM/SIM membros da rede e os estabelecimentos de saúde, de modo a ampliar e difundir 

conhecimento técnico-científico sobre medicamentos, visando à segurança do paciente e ao uso 

racional de medicamentos. Para cumprir esse compromisso é necessário que o SIM-HUOL 

esteja devidamente estruturado e alinhado aos objetivos da REBRACIM para atender 

adequadamente a essa relevante demanda externa à instituição.  Em novembro de 2018, a 

participação desta autora no VII Fórum Nacional da REBRACIM e no Congresso Brasileiro de 

Assistência Farmacêutica permitiu constatar a importância da atuação dos CIM/SIM membros 

da rede, no apoio às políticas nacionais no âmbito da assistência farmacêutica, assim como o 

empenho do Departamento de Assistência Farmacêutica/Ministério da Saúde em reestruturar 

os CIM/SIM integrantes da rede, para que possam atuar de modo mais efetivo no apoio à tomada 

de decisão nas três esferas de governo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Assim, diante do exposto e considerando a facilidade de acesso à informação e das 

mudanças ocasionadas pelas novas tecnologias, considerando, ainda, que é de suma 

importância o acesso e uso de informação apropriada, independente e de qualidade sobre 

medicamentos para os profissionais que atuam na área da saúde, estabelece-se o seguinte 

problema de pesquisa: como o Serviço de Informação sobre Medicamentos (SIM) contribui 

para apoiar a prática dos profissionais de saúde que atuam no Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL) e o que pode ser feito para atingir plenamente seus propósitos institucionais? 

Para responder ao questionamento desse estudo foi aplicado o método de auditoria de 

inteligência para avaliar se o SIM-HUOL está devidamente estruturado e ajustado para atender 

                                                           
2 A Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informações sobre Medicamentos (REBRACIM) foi 

instituída por meio da Portaria Ministerial (MS) nº 2.647 de 4 de novembro 2013, com o objetivo de 

coordenar os centros e serviços de informação sobre medicamentos do país e consolidar o potencial 

científico voltado à produção e difusão da informação sobre medicamentos. 
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às demandas da comunidade hospitalar, além de possibilitar o levantamento das necessidades 

essenciais que irão subsidiar as recomendações para o planejamento de melhorias dos serviços 

ofertados. 

Dessa forma, o objetivo geral do estudo é auditar o Serviço de Informação sobre 

Medicamentos inserido no Hospital Universitário Onofre Lopes no tocante à sua contribuição 

para prática da assistência à saúde da comunidade hospitalar. 

Para alcançar o objetivo geral do estudo, foram determinados os seguintes objetivos 

específicos: a) analisar a estrutura e atividades do SIM-HUOL comparando com outros 

CIM/SIM membros da Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informação sobre 

Medicamentos (REBRACIM); b) analisar o fluxo de informação sobre medicamentos fornecida 

aos usuários do SIM-HUOL; c) verificar o comportamento de busca e uso de informação sobre 

medicamentos dos profissionais de saúde que atuam no HUOL; d) avaliar a percepção dos 

profissionais de saúde sobre o SIM-HUOL; e) estabelecer um plano de melhoria destinado ao 

aperfeiçoamento e adequação do SIM-HUOL aos propósitos institucionais. 

O estudo se justifica sob quatro perspectivas: a organizacional; a acadêmico-científica; 

a pessoal; e a social. Organizacionalmente, justifica-se pela necessidade de avaliar o SIM-

HUOL de modo a obter informações que possibilitem a adoção de medidas de melhoria do 

serviço. Neste sentido, o estudo fundamentado na auditoria de ativos informacionais se mostra 

adequado. Assim, este estudo pode ainda contribuir para o desenvolvimento de pesquisas sobre 

este tipo de auditoria em ambientes organizacionais pouco pesquisados, como é o caso dos 

serviços de informação sobre medicamentos numa instituição hospitalar de ensino superior, e 

nisso reside sua justificativa acadêmica. Ademais, no aspecto pessoal, o estudo se justifica pelo 

fato de a pesquisadora atuar como farmacêutica hospitalar, e ter assumido recentemente a 

coordenação do SIM-HUOL, o que requer uma compreensão ampla da capacidade do serviço 

para desenvolver atividades alinhadas ao propósito da instituição.  Do ponto de vista social, a 

implementação das recomendações de melhorias apontadas na conclusão do presente estudo 

vai contribuir para uma assistência à saúde segura e de qualidade aos pacientes atendidos na 

instituição. 

No que se refere à estrutura deste trabalho, após esta introdução, são apresentados os 

capítulos de fundamentação teórica e, posteriormente, os capítulos sobre o percurso 

metodológico, análise e discussão dos resultados, recomendações e considerações finais. 

O referencial teórico foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo aborda os 

principais aspectos da gestão da informação e do conhecimento, de modo mais específico na 

área da saúde, ressaltando sua importância como ferramenta estratégica na tomada de decisão 
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e na melhoria da qualidade da assistência à saúde nas instituições hospitalares e acadêmicas. 

Aborda, ainda, os fluxos de informação, suas etapas e sua relevância para a gestão da 

informação, bem como o estudo do comportamento informacional de indivíduos no contexto 

organizacional. O segundo capítulo trata dos conceitos, principais tipos e métodos de auditoria 

de ativos informacionais. Apresenta e explica o método de auditoria de inteligência com suas 

etapas e atividades, planos e aspectos a auditar, além de técnicas e instrumentos utilizados para 

diagnosticar uma unidade informacional. Já o capítulo seguinte mostra a importância dos 

centros e serviços de informação sobre medicamentos para as organizações de saúde, sua 

estrutura e as principais funções e atividades desenvolvidas.  

Dando sequência, o capítulo referente ao percurso metodológico caracteriza e descreve 

a pesquisa como foi realizada, indicando campo de estudo, a população e a amostra selecionada, 

bem como os procedimentos e as técnicas de coleta e de análise de dados. 

No capítulo seguinte são apresentadas a análise e discussão dos resultados obtidos em 

cada uma das etapas de coleta de dados empregada na pesquisa e as recomendações para o 

planejamento das melhorias a serem implementadas pelo SIM-HUOL.  

Por fim, são expressadas as considerações conclusivas sobre o estudo realizado, suas 

limitações e perspectivas para novos estudos nessa temática. 
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2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 

 

A informação é um componente inerente a quase tudo que uma organização faz. A 

compreensão clara dos processos organizacionais e humanos pelos quais a informação se 

transforma em percepção, conhecimento e ação, possibilita que as empresas percebam a 

importância de suas fontes e tecnologias de informação. Por estarem inseridas num “mundo 

dinâmico e incerto”, as organizações necessitam desenvolver desde cedo a percepção e 

interpretação das mudanças do ambiente externo, como uma estratégia para obter vantagem 

competitiva (CHOO, 2003, p.27). 

Diante de um cenário no qual o volume de informação disponível cresce de modo 

exponencial, as capacidades humanas de adquirir e absorver informações oportunas e de 

qualidade são em muito superadas. Nessa perspectiva, Carvalho (2012, p.30) afirma que: 

 

[...] é necessário utilizar métodos adequados que permitam identificar, 

reconhecer, tratar, analisar e avaliar a informação relevante de modo a 

favorecer o seu uso e sua transformação em conhecimento e inteligência.  A 

informação que é útil para a organização é aquela que atende a suas 

necessidades e requisitos, que está disponível no momento oportuno e que está 

direcionada à pessoa adequada.  Para que isso seja possível, a informação 

necessita ser adequadamente gerenciada, da mesma maneira que os recursos 

humanos, financeiros e materiais. 

 

Diante de tais afirmações, este capítulo busca refletir sobre a importância e as 

especificidades da gestão da informação e do conhecimento na área de saúde. Para tanto, 

apresenta inicialmente considerações sobre a informação, o conhecimento e a inteligência e 

caracteriza o processo de gestão da informação e do conhecimento, dando ênfase aos fluxos 

informacionais e ao comportamento informacional. 

 

2.1  INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA 

 

A informação e o conhecimento são continuamente adquiridos, produzidos, 

compartilhados, registrados e utilizados nos ambientes organizacionais. Assim, pode-se 

descrever o conhecimento como o resultado de um processo individual, cognitivo e subjetivo, 

no qual se somam informações e experiências. Trata-se, portanto, de um processo ininterrupto 

de transformação e agregação de novos valores (MATTERA, 2014). Para Duarte, Llarena e 

Lira (2014), o conhecimento também é decorrente da interpretação da informação e de sua 

utilização para gerar novas ideias, resolver problemas ou tomar decisões, e existe quando uma 
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informação é explicada e suficientemente compreendida por alguém, assim como o resultado 

da aprendizagem, daquilo que se experimenta e que pode ser utilizado novamente em diversas 

situações. Portanto, gerenciar os processos relativos ao conhecimento vai além da gestão da 

informação, pois envolve outros aspectos como a sua criação, uso e compartilhamento de 

informações e conhecimentos dentro de um contexto organizacional favorável (ALVARENGA 

NETO, 2008). 

Para Barreto (1994), a informação atua como mediador na produção do conhecimento 

e, quando percebida e aceita como tal, tem a capacidade de modificar o estado de consciência 

do indivíduo, de seu grupo e da sociedade como um todo. 

Segundo Sveiby (1998), o conhecimento é aquilo que a informação passa a ser depois 

de interpretada.  Nesse sentido, o autor esclarece que: “Quando falamos ou escrevemos, 

utilizamos a linguagem para articular alguns de nossos conhecimentos tácitos, na tentativa de 

transmiti-los a outras pessoas.” (SVEIBY, 1998, p.50).  

Em uma organização, os ativos intangíveis são considerados aqueles que não tem uma 

existência física, porém, são reconhecidos em algum sistema de valores. Estes podem ser a 

marca, a reputação, os processos, as redes de relacionamento, entre outros. No âmbito 

informacional, a inteligência juntamente aos dados, a informação e o conhecimento formam os 

denominados ativos informacionais (CARVALHO, 2012). 

Distinguir com precisão os termos dados, informação e conhecimento não é tão simples, 

porém, encontrar uma definição plausível constitui uma iniciativa útil para avaliar o ambiente 

informacional de uma organização. Para Davenport (2002, p.19), o termo “dados” pode ser 

definido como simples “observações sobre o estado do mundo”, são registros ou fatos em 

“estado bruto” que podem ser facilmente capturados, transferidos e armazenados. Conforme o 

entendimento de Peter Drucker (1988), “as informações são dados dotados de relevância e 

propósito”, uma vez que os dados necessitam do conhecimento para serem convertidos em 

informação, o que requer uma unidade de análise, além de exigir consenso em relação ao 

significado e a mediação humana.  Já o conhecimento consiste na informação mais valiosa da 

mente humana, que inclui reflexão, síntese e contexto, sendo de difícil estruturação, captura em 

máquinas e transferência entre pessoas (DAVENPORT, 2002). 

Todos os ativos informacionais são usados para a produção de inteligência. A 

inteligência é resultado da aplicação do conhecimento para integrar, interpretar, analisar e 

avaliar informações relevantes para um problema específico que representa uma ameaça ou 

uma oportunidade para uma organização ou uma nação. Portanto, a inteligência consiste no uso 

da informação e do conhecimento mais adequados para atender a uma necessidade específica 
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orientada para a tomada de decisão e a ação de um indivíduo ou grupo em particular. A 

inteligência oferece a possibilidade de um conhecimento muito específico, que leva em 

consideração o contexto e os objetivos de seus usuários e que é orientado a solucionar suas 

necessidades, de modo a fornecer um guia para a ação oportuna e um alto nível de aplicabilidade 

e utilidade. Pode-se afirmar, portanto, que a inteligência tem uma dimensão intimamente ligada 

à ação (CARVALHO, 2010). 

Nessa perspectiva, Carvalho (2012) refere que os dados, a informação, o conhecimento 

e a inteligência possuem características únicas e não são conceitos intercambiáveis, embora 

estejam intimamente relacionados. A Figura 1 demonstra os ativos informacionais e suas 

características específicas. 

 

Figura 1 - Características dos ativos informacionais 

 

Fonte: Adaptado de Davenport (2002), Beal (2008) e Carvalho (2012). 

 

A relação entre os ativos informacionais é tradicionalmente representada pela pirâmide 

informacional, conforme ilustrado na Figura 2, baseada nos dados e nos estratos seguintes, a 

informação, o conhecimento e a inteligência que ocupa o topo da pirâmide. A ordenação dos 

níveis de informação conforme indicados pela pirâmide representa uma hierarquia baseada na 

relação entre qualidade e quantidade que existe entre esses ativos. Dessa forma, o atributo 

inteligência possui caráter mais qualitativo do que quantitativo, no sentido de que depende mais 

da qualidade da informação possuída do que de sua quantidade, enquanto no caso dos dados é 

mais decisiva a quantidade de informação que se possui que sua qualidade aparente. Outro 
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aspecto a ser considerado nessa representação é a interdependência entre os ativos 

informacionais, ou seja, o processo de agregar valor pressupõe a intervenção de um nível 

informacional inferior para que seu conteúdo possa ser usado em um nível informacional mais 

alto (URDANETA, 1992). 

 

Figura 2 - Representação da pirâmide informacional 

 

Fonte: Adaptado de Urdaneta (1992). 

 

Na sociedade de hoje, onde a informação é geralmente disponível instantaneamente e 

em grandes quantidades, o acesso a ela não é o fator chave que diferencia algumas organizações 

das outras, mesmo que seja um recurso essencial para todos. A coleta ativa e focada, o 

processamento, a análise e o uso de informações e conhecimentos para a produção de 

inteligência e seu uso efetivo por tomadores de decisão e gestores são os elementos de 

diferenciação e vantagem para as organizações. Em resumo, a inteligência não apenas oferece 

conhecimento sobre o meio ambiente, mas também orienta as organizações sobre como elas 

podem interagir adequadamente com ele. A confluência desses dois objetivos é o que faz da 

inteligência um recurso indispensável para planejamento estratégico, tomada de decisão, 

resolução de problemas, desenvolvimento de inovações e obtenção de vantagem competitiva 

(CARVALHO, 2012). 

Tradicionalmente, a inteligência é descrita como o seguimento de uma série de etapas 

denominada ciclo de inteligência (CLARK, 2004).  Para Esteban-Navarro (2007, p.59), o ciclo 
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de inteligência pode ser definido como um “processo de geração e comunicação de 

conhecimento novo, preciso e ajustado às necessidades e aos requisitos de um usuário a partir 

da aquisição e transformação de informação apropriada”. Ou ainda, uma “sequência de 

atividades mediante as quais se obtém informação que por sua vez se converte em conhecimento 

(inteligência) que se põe a disposição de um usuário”.  

Uma alternativa para o tradicional ciclo de inteligência é fazer com que todas as partes 

interessadas (produtores e usuários da informação) façam parte do processo. Nesse sentido, 

Clark (2004) propõe um modelo de processo de produção de inteligência, conforme ilustrado 

na Figura 3, o qual adota integralmente o conceito de inteligência para ação, com foco na análise 

de um objetivo (alvo) a partir de todos os pontos de vista possíveis e em interação contínua com 

a intervenção ou ação sobre o objetivo. O modelo supõe uma superação do conceito clássico de 

ciclo de inteligência baseado em um modo de resolução de problemas que consiste em primeiro 

raciocinar e então agir, indo da pergunta à resposta. Em vez disso, oferece um quadro de 

raciocínio mais próximo da complexa natureza dos processos cognitivos humanos. Para 

alcançar um bom resultado, o importante não é lançar uma sequência de ações predeterminadas, 

autônomas, sucessivas e distribuídas entre os vários agentes, mas, entre outras, facilitar o 

trabalho colaborativo, a reutilização da informação e da comunicação entre os produtores e 

entre eles e os usuários. 

 

Figura 3 - Processo de produção de inteligência centrado no objetivo 

 

Fonte: Adaptado de Clark (2004). 
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Conforme representado na figura acima, os usuários diante de problemas operacionais 

examinam o estado atual do conhecimento sobre um determinado objetivo a ser alcançado e 

identificam as necessidades de informações. Os analistas de inteligência, trabalhando com os 

coletores de informação que compartilham a mesma imagem do objetivo, traduzem as 

necessidades em lacunas de conhecimento ou requisitos de informações para que os coletores 

possam abordá-los. À medida que os coletores obtêm as informações necessárias, elas são 

incorporadas à imagem do objetivo compartilhado. A partir dessa imagem, os analistas extraem 

a inteligência praticável (informação para a ação) e a fornecem aos usuários, que, por sua vez, 

podem adicionar ideias próprias à imagem do objetivo compartilhado, bem como adicionar 

novas necessidades de informações (CLARK, 2004). 

A transformação da informação em conhecimento e do conhecimento em informação 

para a ação é um processo circular. No entanto, para que isso aconteça, são necessários dois 

processos sociais que promovem a interação entre geradores e usuários: a transferência e a 

comunicação da informação (Figura 4). Portanto, tão importante quanto planejar e realizar 

atividades para a criação de inteligência, é atender a esses processos de comunicação e 

transferência da informação (CARVALHO, 2012). 

 

Figura 4 - Processo de transformação da informação em conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2000) 
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A comunicação da informação é o processo pelo qual a informação é transmitida do 

gerador para o usuário, a fim de que seja compreendida por este último. A transferência de 

informação consiste no processo de geração, transmissão e uso da informação que resulta na 

sua assimilação e incorporação pelo usuário ao seu âmbito através de sua conversão em 

conhecimento. Ou seja, a comunicação da informação tem como objetivo que ocorra a 

transferência de informação, que a informação comunicada seja efetivamente absorvida e 

assimilada pelo receptor. Os processos de comunicação e transferência de informação são 

complementares, uma vez que a comunicação possibilita a transferência de informações, 

enquanto a transferência representa a efetividade do processo de comunicação e permite novos 

processos de comunicação. No entanto, deve-se ter em mente que nem toda comunicação da 

informação termina em uma transferência, ou seja, nem toda informação comunicada se torna 

efetivamente assimilada e absorvida pelo usuário (CARVALHO, 2012). 

Os canais de comunicação são os meios pelos quais a informação é divulgada, e podem 

influenciar o processo de transferência de informação, uma vez que determinam, por exemplo, 

se vai haver um contato direto entre o provedor e o usuário da informação. Esses canais são 

tradicionalmente classificados como formal e informal. Os canais de comunicação formais são 

aqueles que se baseiam na escrita e incluem as fontes primárias, secundárias e terciárias. A 

diferença básica entre esses tipos de fontes é a originalidade das informações. Ou seja, enquanto 

as fontes primárias apresentam informações originais, as fontes secundárias e terciárias 

apresentam informações referenciais sobre outras fontes ordenadas de acordo com determinado 

critério e, portanto, essas informações não são originais. As principais vantagens dos canais de 

informação formal são a sua disponibilidade para um público amplo, armazenamento mais 

seguro, facilidade de recuperação, avaliação e a uniformidade na divulgação de informações. 

Por outro lado, suas desvantagens são a rápida obsolescência da informação e a mínima 

ocorrência de interação entre provedores e usuários de informação (CARVALHO, 2012). 

A seção seguinte aborda conceitos e aspectos que ajudam a compreender a importância 

da gestão da informação e do conhecimento para as organizações, visto que os ativos 

informacionais constituem recursos chave para o alcance dos objetivos, com capacidade para 

proporcionar diferencial competitivo e inovador, e, por isso, precisam ser efetivamente 

gerenciados. 

 

 

 

 



27 
 

2.2  GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

Segundo McGee e Prusak (1994), o valor da informação é determinado pelo usuário. 

Assim, a informação para ser útil depende da análise realizada pelo usuário conforme sua 

necessidade e circunstâncias de aplicabilidade. 

A gestão da informação pode ser compreendida como o gerenciamento de processos e 

sistemas que criam, adquirem, organizam, armazenam, distribuem e utilizam informações, 

proporcionando de modo eficiente e eficaz o acesso, o processamento e o uso da informação 

por pessoas e organizações.  Isso possibilita às organizações operar de forma mais competitiva 

e estratégica, e ajuda às pessoas a realizarem melhor suas tarefas, tornando-se mais bem 

informadas.  A criação de informações constitui um processo no qual indivíduos e organizações 

geram e produzem novos artefatos e itens de informações, contribuindo para inovação 

organizacional. Aquisição de informação é o processo em que os itens de informação são 

obtidos de fontes externas. A organização da informação é o processo de indexação ou 

classificação de informações de maneira a facilitar a recuperação em momentos posteriores no 

tempo. O armazenamento de informações é o processo de armazenar fisicamente o conteúdo de 

informações em estruturas como bancos de dados ou sistemas de arquivos. A distribuição de 

informações é o processo de disseminar, transportar ou compartilhar informações. Por fim, o 

uso de informações é o processo em que indivíduos e organizações utilizam e aplicam 

informações disponibilizadas para eles.  O gerenciamento efetivo dos processos que 

compreendem o ciclo informacional ajuda na obtenção das informações certas para as pessoas 

certas, nas formas certas, nos momentos certos e a custos razoáveis (DETLOR, 2010). 

Nesse sentido, para Detlor (2010), a gestão da informação constitui um processo que 

busca administrar o ciclo de vida da informação, como um meio para proporcionar eficiência e 

efetividade no acesso, processamento e uso da informação por pessoas e organizações.  O autor 

identifica três perspectivas principais da gestão da informação: a perspectiva organizacional, a 

das bibliotecas e a pessoal.  Em cada uma destas perspectivas, a gestão da informação atende a 

objetivos distintos e ocorre mediante um conjunto específico de etapas.  Nas perspectivas 

organizacional e pessoal, a gestão da informação lida com uma grande variedade de fontes de 

informação (pessoal, textual e online incluindo a informação não estruturada) e contempla todos 

os processos relacionados ao ciclo de vida da informação. A distinção entre estas perspectivas 

se encontra na finalidade para a qual é realizado o processo, visto que na perspectiva 

organizacional, a finalidade é contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos e 

competitivos da organização, ao passo que a gestão da informação pessoal lida com 
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informações de relevância e interesse para o indivíduo.  Já na perspectiva das bibliotecas ou 

unidades de informação, a gestão da informação está centrada na gestão das coleções com vistas 

a atender às necessidades de informação dos usuários das unidades de informação. Neste 

âmbito, a gestão da informação não inclui nem a criação nem o uso de informação, 

concentrando-se apenas nas etapas intermediárias do processo, quais sejam: aquisição, 

organização, armazenamento e distribuição.  

Para Barbosa (2008), tanto a Gestão da Informação (GI) quanto a Gestão do 

Conhecimento (GC) lidam com processos complexos, elusivos e de difícil observação.  A 

gestão da informação e a gestão do conhecimento focalizam aspectos complementares de dois 

importantes fenômenos organizacionais.  Enquanto a GI focaliza a informação ou o 

conhecimento explícito, ou seja, registrado, a GC destaca o conhecimento pessoal, tácito, 

aquele que está na cabeça das pessoas e muitas vezes não é registrado, e que, para ser 

efetivamente utilizado, precisa antes ser descoberto e socializado.  

No contexto atual, torna-se necessidade premente se concentrar no conhecimento e na 

gestão do conhecimento. Uma vez que as organizações que conseguem gerenciar o 

conhecimento, provavelmente terão o conhecimento como um bem e desenvolverão normas e 

valores organizacionais que apoiem a criação e o compartilhamento do conhecimento 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Diante das constantes mudanças e da alta competitividade no cenário organizacional, 

novas abordagens e estratégias com foco na gestão do conhecimento vêm figurando como 

elementos cruciais para a criação de vantagens competitivas sustentáveis. Diferentes 

abordagens sobre os processos de criação, distribuição e gestão do conhecimento em ambientes 

organizacionais têm surgido em consequência do aumento expressivo de trabalhos nesse campo 

(SOUZA et al., 2014). 

Nessa orientação, Gonzalez e Martins (2017), realizaram um estudo com a finalidade de 

conceituar a GC como um processo propriamente dito, analisando as principais abordagens que 

orientam o estudo de cada etapa.  Os resultados da pesquisa apontaram que o processo de GC 

é constituído de quatro etapas específicas: aquisição, armazenamento, distribuição e utilização 

do conhecimento. Os autores concluíram, ainda, que “como o conhecimento possui uma 

característica tácita e explícita, o processo de gerenciamento deste ativo exige ações que vão 

além da utilização de tecnologias de informação, exigindo uma transformação da cultura e da 

própria estrutura organizacional” (GONZALEZ; MARTINS, 2017, p.14). 

A gestão do conhecimento pode ser compreendida como o aproveitamento, a 

sistematização e a socialização do conhecimento resultante da aprendizagem individual, para 
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convertê-lo, com o apoio das tecnologias da informação, em um ativo coletivo que a 

organização pode utilizar na tomada de decisões, realizar ações estratégicas e desenvolver 

novos produtos e processos que lhe permitem manter a sustentabilidade e obter vantagem 

competitiva. Ou seja, a gestão do conhecimento tem a principal missão de contribuir para o 

alcance dos objetivos organizacionais, gerenciando as condições e os meios pelos quais os 

membros da organização criam ou adquirem, compartilham, divulgam e transferem esse 

conhecimento.  As pessoas, os processos, as tecnologias e os recursos de informação e 

conhecimento constituem os elementos básicos da gestão do conhecimento (CARVALHO, 

2012). 

A gestão do conhecimento organizacional se refere a como gerenciar o contexto e as 

condições pelas quais o conhecimento pode ser criado, compartilhado e usado para a 

consecução dos objetivos organizacionais (CHOO; ALVARENGA NETO, 2010). 

Em relação ao compartilhamento de conhecimentos entre os colaboradores, esta etapa 

promete muitos benefícios para uma organização, permitindo aproveitar a experiência e o 

conhecimento do passado, responder mais rapidamente aos problemas, desenvolver novas 

ideias e evitar a repetição de erros passados. Por outro lado, para o indivíduo o 

compartilhamento de conhecimento é uma proposição mais ambígua, requer tempo e esforço, 

e muitas vezes se preocupa com a perda do conhecimento adquirido arduamente, além da 

dúvida sobre como o conhecimento será recebido e usado por outros. Essa tensão entre a 

intenção organizacional e a ambivalência individual torna o compartilhamento do 

conhecimento um desafio significativo para as organizações (CYR; CHOO, 2010). 

A complexidade inerente à gestão do conhecimento no mundo real torna necessária a 

adoção de modelos conceituais para guiar sua aplicação e converter em ação as capacidades 

dinâmicas da organização (CHOO; ALVARENGA NETO, 2010). Um dos modelos para a 

abordagem da gestão do conhecimento foi proposto por Choo (2003). Trata-se de um modelo 

embasado em três propósitos da utilização estratégica da informação: a criação de significados; 

a construção de conhecimento; e a tomada de decisão. Para o autor, “a organização que for 

capaz de integrar eficientemente os processos de criação de significado, construção de 

conhecimento e tomada de decisões pode ser considerada uma organização do conhecimento” 

(CHOO, 2003, p.30). 

A criação de significados relaciona-se com a percepção de mensagens sobre o ambiente. 

É necessário identificar o que acontece, dar sentido aos acontecimentos e, posteriormente, 

desenvolver uma interpretação comum para direcionar uma ação, uma decisão.  Choo (2003) 

descreve a criação de significado como um processo que ocorre em quatro etapas: mudança 
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ecológica, que se refere às mudanças do ambiente; interpretação, para a busca de resposta para 

a ambiguidade; seleção, que requer escolhas de respostas razoáveis; e a retenção, representando 

os produtos gerados pela criação de significado.  Tal processo é retrospectivo e guiado pela 

plausibilidade. A aplicação do conhecimento, nesse caso, representa a síntese do processo de 

criação de significado, na tentativa de reduzir incertezas e ambiguidades para a tomada de 

decisão. 

A distinção do conhecimento nas dimensões tácito e explícito foi inicialmente proposta 

por Michael Polanyi3 (1966 apud NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p.58). Para o autor, o 

conhecimento humano é adquirido a partir da criação e organização de suas próprias 

experiências, o que o torna difícil de expressar na totalidade, ou seja, “podemos saber mais do 

que podemos dizer”. O conhecimento tácito é, portanto, pessoal, específico ao contexto, difícil 

de formalizar e comunicar aos outros. Já na dimensão explícita o conhecimento é transmitido 

através da linguagem formal, sistemática. 

A construção do conhecimento consiste, essencialmente, no adequado relacionamento 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito pessoal ou organizacional, visando a 

criação de novos conhecimentos. Nonaka e Takeuchi (1997) definem conhecimento explícito 

como aquele que pode ser expresso na forma de palavras, números ou sons, e compartilhado na 

forma de dados, especificações, fórmula científica, recursos audiovisuais, entre outros.  O 

conhecimento explícito pode ser transmitido rapidamente aos indivíduos, de modo formal e 

sistematicamente.  Já o conhecimento tácito é altamente pessoal, de difícil formalização e 

compartilhamento.  Está fundado em ações e na experiência do indivíduo, assim como nos 

ideais, valores, emoções que ele incorpora ao longo do tempo.  O conhecimento tácito inclui 

elementos técnicos, que podem ser exemplificados pelas habilidades técnicas (know-how) de 

um profissional ao longo do tempo, e elementos cognitivos, que consistem em crenças, 

percepções, valores e emoções. 

A conexão entre informação e conhecimento é evidenciada no modelo conhecido como 

espiral do conhecimento, desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1997). De acordo com esse 

modelo, o conhecimento, uma vez externalizado por uma pessoa, pode ser transformado em 

informação e esta, quando internalizada por outra pessoa, transforma-se em conhecimento.  

Dessa forma, o processo em espiral é obtido por quatro modos de conversão do conhecimento: 

socialização, externalização, combinação e internalização.  Para os autores, a socialização 

representa a partilha e conversão do conhecimento tácito através das experiências partilhadas 

                                                           
3 Polanyi, Michael. The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul, 1966. 



31 
 

dos indivíduos. A externalização representa a articulação do conhecimento tácito em explícito. 

Combinação representa o processo de combinação de diferentes vertentes de conhecimento 

explícito para criar conjuntos de conhecimento mais complexos ou sistemáticos. A 

internalização representa o processo de incorporação explícita ao conhecimento tácito.  Assim, 

o processo de criação e uso do conhecimento ocorre de forma contínua e simultaneamente. Isso 

resulta na diversidade como consequência dos múltiplos níveis de envolvimento de indivíduos, 

equipes e organizações. Para provocar a inovação, é importante que as corporações possuam as 

"capacidades de síntese" que são necessárias para integrar diversos conhecimentos e aumentar 

a qualidade do conhecimento (NONAKA et al., 2014, p.138). 

A tomada de decisão é o processo final do modelo proposto por Choo (2003), e está 

intimamente relacionado à criação de significados e construção do conhecimento. Nesse 

processo, definem-se as alternativas possíveis para tomar a decisão que, em tese, deveria 

envolver as três dimensões do psiquismo humano, contribuindo para minimizar conflitos tanto 

para o decisor quanto para o grupo sujeito à tomada de decisão.  O processo de tomada de 

decisão é afetado pelo princípio da racionalidade limitada, sendo que a racionalização ocorre 

por meio de modelos normativos, descritos como rotinas, regras e procedimentos que 

influenciam a tomada de decisão pela plausibilidade, uma vez que os “limites da mente humana 

e a complexidade dos problemas que ela enfrenta”, requerem simplificações (CHOO, 2003, 

p.270).  O autor descreve, ainda, que o processo de tomada de decisão é também influenciado 

pelo ambiente organizacional no qual ele ocorre, evidenciando o grau de ambiguidade e 

conflitos sobre os objetivos organizacionais e o grau de incerteza sobre os métodos e processos 

para cumprimento das tarefas. 

Dessa forma, a tomada de decisão reflete um comprometimento com a ação, sendo 

necessário integrar os resultados alcançados com a estratégia da organização, em um processo 

sistêmico, dinâmico e contínuo de aprendizado. 

Os processos relacionados à gestão da informação e à gestão do conhecimento estão 

imbricados e influenciam diretamente no gerenciamento dos fluxos informacionais e, 

consequentemente, no potencial da organização em gerar conhecimento e tomar decisões com 

diferencial competitivo. Portanto, torna-se essencial uma compreensão mais detalhada dos 

fluxos de informação nas organizações. 

Para Castells (2000, p.501) os fluxos são compreendidos como “as sequências 

intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente 

desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da 

sociedade”.  O conceito proposto pelo autor é abrangente e se aplica aos diversos setores da 
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sociedade.  De uma forma mais específica e voltada para o contexto organizacional, McGee e 

Prusak (1994, p.5) afirmam que “a criação, captação, organização, distribuição, interpretação e 

comercialização da informação” são processos essenciais para organizações preocupadas com 

a gestão da informação. 

Segundo Choo (2003), a disponibilidade e acessibilidade da informação são 

influenciadas por muitos aspectos institucionais, em especial a estrutura organizacional que 

regula o fluxo de informação e os métodos de incentivo que atribuem valor e preferência à 

consecução de certos objetivos e informações. Assim, a escolha de quem deverá coletar quais 

informações pode ser importante para avaliar a relevância da informação, definir seu percurso 

e analisar, condensar ou destacar determinada informação ou certos aspectos dela. 

Inomata, Araújo e Varvakis (2015, p.206) referem que o desenvolvimento de modelos 

diferenciados de fluxo da informação “está relacionado ao contexto organizacional, ambiental 

e informacional, particular de cada segmento”.  Os autores consideram que um modelo consiste 

na idealização de uma realidade, por isso é limitado, e pode não ser adaptado integralmente a 

nenhuma organização, embora seja “possível identificar um modelo ou combinar modelos a 

partir de peculiaridades entre organizações, servindo como parâmetro de análise”. 

Nesse sentido, Vital, Floriani e Varvakis (2010) destacam que a informação deve ser 

gerenciada através do estabelecimento de fluxos informacionais adequados à organização.  

Além disso, os autores salientam que a investigação permite verificar os fluxos informacionais 

que subsidiam os gestores no processo de tomada de decisão. De modo geral, no contexto 

organizacional os fluxos de informação possibilitam a determinação de etapas, tais como a 

obtenção, o tratamento, o armazenamento, a distribuição, a disseminação e o uso da informação. 

A literatura revela diversos modelos de processos de gerenciamento da informação 

baseado nos fluxos informacionais e suas etapas (MCGEE; PRUSAK, 1994; DAVENPORT, 

2002; BEAL, 2008), os quais diferem entre si pela relação com o contexto organizacional, 

ambiental e informacional, específico de cada segmento. O modelo de fluxo da informação 

proposto por Beal (2008) é demonstrado a seguir, tendo em vista que foi selecionado para 

realização deste trabalho por apresentar maior compatibilidade com as atividades desenvolvidas 

por um serviço de informação especializado.  

Para Beal (2008), a informação percorre um fluxo no ambiente organizacional, que pode 

ser genericamente representado pelo modelo da Figura 5.  O modelo proposto pela autora 

apresenta as atividades relacionadas ao fluxo da informação nas organizações, descritas em sete 

etapas: identificação de necessidades e requisitos de informação; obtenção; tratamento; 

distribuição, uso; armazenamento; e descarte. 
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Figura 5 - Modelo de representação do fluxo da informação nas organizações 

 

Fonte: Beal (2008) 

 

A primeira etapa do modelo de Beal (2008, p.30) age como elemento acionador do 

processo, e consiste na identificação das necessidades de informação dos grupos e indivíduos 

que compõem a organização e de seus públicos externos, e a descoberta dos requisitos 

informacionais. Para a autora esta etapa é “fundamental para que possam ser desenvolvidos 

produtos informacionais orientados especificamente para cada grupo e necessidade”. Além 

disso, o esforço empregado para descoberta dos requisitos informacionais a serem atendidos é 

recompensado quando a informação se torna útil para os usuários. 

Para suprir essas necessidades, na etapa seguinte de obtenção da informação são 

desenvolvidas as atividades de criação, recepção ou captura da informação, provenientes de 

fonte interna ou externa, em qualquer mídia ou formato, podendo repetir-se ininterruptamente 

para alimentar os processos organizacionais. 

Na etapa de tratamento da informação, a autora afirma que, antes de estar em condições 

de ser aproveitada, a informação precisa passar por processos, tais como de “organização, 

formatação, estruturação, classificação, análise, síntese e apresentação”, com o propósito de 

torná-la mais acessível aos usuários (BEAL, 2008, p.30). 

A quarta etapa representa a distribuição da informação, que prevê que a informação será 

direcionada ao usuário que dela necessita. Há duas maneiras de distribuir a informação: interna 

(usuários da organização); e externa (fornecedores, clientes, etc.). No caso da distribuição 
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interna da informação, se torna mais eficiente na medida em que melhora a rede de comunicação 

da organização, aumentando a probabilidade de que a informação fornecida venha a ser usada 

para apoiar processos e decisões e melhorar o desempenho corporativo. 

O uso da informação representa a etapa mais importante de todo o processo de gestão 

da informação, embora seja frequentemente ignorada pelas organizações. O uso efetivo da 

informação, ou seja, dentro de suas finalidades fundamentais, é o que garante melhores 

resultados numa organização, e não o fato de sua existência. Ainda, para a autora: 

 

[...] o uso da informação possibilita a combinação de informações e o 

surgimento de novos conhecimentos, que podem voltar a alimentar o ciclo da 

informação corporativo, num processo contínuo de aprendizado e crescimento 

(BEAL, 2008, p. 31). 

 

Na etapa de armazenamento ocorre a conservação dos dados e informações, permitindo 

o seu uso e reuso dentro da organização, de modo que sejam mantidas a integralidade e a 

disponibilidade dos dados e informações existentes. Existem várias formas de armazenamento 

das informações, podendo ser em bases de dados informatizadas, arquivos em mídia digital, em 

documentos impressos em papel, entre outros. 

A última etapa do modelo prevê o descarte da informação, ou seja, caso se torne obsoleta 

ou inútil a informação deverá ser rejeitada, desde que observadas as normas legais e exigências 

internas da organização. Na concepção da autora, “excluir dos repositórios de informação 

corporativos os dados e informações inúteis melhora o processo de gestão da informação [...]” 

(BEAL, 2008, p.32). 

Estas são, portanto, as sete etapas do modelo proposto por Beal (2008) para o processo 

de gestão estratégica da informação baseada nos fluxos informacionais.  Assim, as atividades 

associadas a cada uma das etapas do fluxo de informação definem a qualidade da gestão da 

informação em um ambiente organizacional. A autora considera que a economia de recursos de 

armazenamento, a velocidade de obtenção da informação e a eficiência na localização da 

informação necessária são fatores que proporcionam maior vantagem na melhoria dos 

processos de gestão da informação. 

Segundo Inomata, Araújo e Varvakis (2015), embora as análises de modelos de 

gerenciamento da informação indiquem que os fluxos informacionais possuem características 

similares em determinadas fases, estes são diferentes quando em contextos e cenários 

diferenciados. Na análise realizada pelos autores, foi verificado que o modelo proposto por Beal 
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(2008) se diferencia dos demais pelo fato de inserir uma etapa de descarte da informação, 

quando esta se torna inútil.  

Para que o gerenciamento da informação seja eficaz nas organizações é necessário o 

estabelecimento de processos, etapas ou fluxos sistematizados e estruturados, os quais devem 

estar associados às pessoas atuantes no processo e aos responsáveis por sua condução, além do 

uso otimizado das fontes de informação, para que os resultados almejados sejam alcançados. 

Portanto, é importante conhecer as necessidades de uso dos usuários da informação para que as 

fontes de informação pertinentes ao contexto organizacional sejam mapeadas, tonando possível 

reconhecer as etapas pelas quais as informações perpassam e identificar os aspectos falhos do 

processo (VITAL; FLORIANI; VARVAKIS, 2010). 

Buscar informações para as várias atividades que se desenvolvem no cotidiano é um 

comportamento habitual dos indivíduos.  A maneira como lidam com a informação, incluindo 

o modo como a buscam e utilizam, configura o comportamento informacional. 

O estudo do comportamento informacional é uma das áreas da Ciência da Informação 

que objetiva, de forma geral, identificar os fatores que geram a necessidade de informação, as 

etapas do processo de busca, os elementos que influenciam este comportamento e a finalidade 

para qual o usuário utiliza a informação obtida (CASARIN; OLIVEIRA, 2012). 

Para Wilson (2000), o comportamento informacional representa todo o comportamento 

humano relacionado às fontes e canais de informação, incluindo tanto a busca passiva e ativa 

de informação quanto o seu uso.  Ainda, para o autor, o comportamento de busca por informação 

consiste na busca intencional por informações a partir da necessidade de satisfazer um objetivo.  

Nessa busca, o usuário pode interagir com diversos tipos de sistemas de informação manual, 

como bibliotecas, revistas e jornais, ou ainda com os sistemas eletrônicos acessados por 

computador, como os sistemas online, formais ou pessoais. 

De acordo com Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996), a forma como as pessoas encontram 

e usam informações no decorrer de seu trabalho diário tem sido um tema de grande interesse 

para bibliotecários e cientistas da Ciência da Informação, sendo uma área de pesquisa que tem 

sido amplamente desenvolvida há várias décadas. 

Os estudos dos comportamentos de busca e uso da informação, das necessidades de 

informação e das fontes de informação utilizadas por diferentes grupos ou indivíduos, em 

diferentes ambientes e contextos, constituem importante campo de investigação da Ciência da 

Informação. Para Leckie (2005), a literatura da área aponta para um forte interesse em examinar 

as práticas de busca de informação de bibliotecários, acadêmicos, pesquisadores, médicos, 

enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, engenheiros, advogados e muitos outros profissionais.  O 
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objetivo desses estudos é investigar como as práticas informacionais estão incorporadas e 

contribuem com o trabalho profissional e como essas práticas podem ser aprimoradas. 

O modelo de comportamento de busca de informação proposto por Leckie, Pettigrew e 

Sylvain (1996) foi elaborado a partir de uma revisão das pesquisas existentes sobre os hábitos 

de busca de informação de engenheiros, profissionais de saúde e advogados.  Depois de revisar 

esses grupos de usuários e considerando os modelos de busca de informações com foco em um 

grupo específico, os autores sugerem um modelo que pode ser usado para qualquer grupo de 

profissionais.  

Os autores preconizam que somente através de uma compreensão completa das 

complexas funções assumidas no trabalho e suas tarefas associadas, seremos capazes de 

compreender verdadeiramente o porquê, como e quando a procura de informações e as práticas 

relacionadas à informação foram mais parecidas em diversas profissões do que se pensava 

anteriormente. 

A suposição básica do modelo, representado na Figura 6, é que as funções e tarefas 

relacionadas, realizadas pelos profissionais no decorrer da prática diária, exigem necessidades 

específicas de informação, o que, por sua vez, dá origem a um processo de busca de 

informações. As características específicas do modelo são: as funções no trabalho e tarefas 

associadas; as características das necessidades de informação; os fatores que afetam a busca da 

informação, tais como as fontes de informação e a conscientização da informação; e os 

resultados obtidos na busca (LECKIE; PETTIGREW; SYLVAIN, 1996). 
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Figura 6 - Modelo de busca de informação de profissionais 

 

Fonte: Adaptado de Leckie, Pettigrew e Sylvain, (1996). 

 

De modo geral, as necessidades informacionais surgem de situações relacionadas às 

atividades profissionais de cada indivíduo. No entanto, essas necessidades não são constantes, 

podem ser influenciadas por vários fatores, sendo estes: as variáveis demográficas, tais como 

idade, profissão, especialização, tempo de carreira, entre outras; e as variáveis relacionadas ao 

contexto, como, por exemplo, o nível de complexidade, o grau de importância e urgência, a 

frequência e a condição de previsibilidade de uma necessidade (LECKIE; PETTIGREW; 

SYLVAIN, 1996). 

Ainda, para os autores, existem dois fatores que influenciam de forma decisiva para o 

eventual sucesso ou falha no processo de busca de informação: as fontes de informação 

disponíveis, e a consciência que o indivíduo tem sobre elas, por meio do conhecimento prévio, 

familiaridade e sua provável utilidade. De acordo com o profissional e das características da 

informação que se busca, as fontes podem variar, assim como variam a ordem em que são 
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consultadas. O conhecimento direto ou indireto das fontes, do próprio processo de busca e da 

informação recuperada, também influencia os resultados obtidos da busca. 

Em relação às fontes de informação utilizadas para realizar a busca e atender uma 

necessidade informacional, estas podem ser consideradas como qualquer recurso utilizado para 

atender uma demanda específica de informação por parte de usuários, incluindo produtos e 

serviços de informação, pessoas ou rede de pessoas, programas de computador, entre outros. 

Quanto à forma como estão registradas, as informações podem ser impressas, 

eletrônicas ou multimídia.  As fontes de informação impressas são consideradas atualmente 

como aquelas que resultam da produção de textos em papel. Já a fonte de informação no formato 

eletrônico corresponde a qualquer forma de armazenagem, recuperação e apresentação da 

informação que seja possível ser transmitida online ou gravada em mídia magnética ou óptica 

(BIREME/OPAS/OMS, 2011). 

Na área da saúde, as bases de dados científicas são fontes de informação eletrônica que 

disponibilizam um catálogo ou índice bibliográfico, promovendo o acesso à literatura 

internacional com as melhores evidências na área das Ciências da Saúde. As principais bases 

de dados em saúde disponível no formato eletrônico [internet], são a LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PUBMED e MEDLINE (Literatura 

Internacional em Saúde), PAHO (Acervo da Biblioteca da Organização Pan-Americana da 

Saúde). Outros exemplos de fontes de informação, mais direcionadas às áreas médica e 

farmacêutica, são o Uptodate®, Micromedex®, Dynamed® e o PDR® (Prescriber’s Digital 

Reference). 

Portanto, compreender a maneira como os profissionais de saúde buscam e usam 

informações sobre medicamentos para atender às necessidades específicas no decorrer do seu 

trabalho cotidiano pode contribuir para que essas práticas sejam aprimoradas.   

 

2.3  GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO EM SAÚDE 

 

No que diz respeito à gestão do conhecimento na área da saúde, pode-se compreender 

como um conjunto de princípios e ferramentas para otimizar e integrar os processos de criação, 

desenvolvimento, disseminação e aplicação de conhecimento para resolução estratégica de 

problemas e a melhoria da eficácia organizacional no campo da saúde pública. A ampliação dos 

esforços de gestão do conhecimento em saúde pública constitui fator importante para traduzir 

pesquisas e evidências em políticas, práticas e transformação social. 
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A prática da gestão da informação e do conhecimento, por meio das novas tecnologias 

da informação e comunicação, facilitam o desenvolvimento e a geração de comunidades de 

prática e de redes colaborativas, que articulam instituições e pessoas de acordo com temas 

relevantes relacionados à área da saúde. Nesse sentido, a Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)4 propõe o estabelecimento de uma cultura 

de intercâmbio de informações, mediante a captura, o processamento e a entrega de informação 

oportuna e pertinente a uma variedade de públicos, como os encarregados de tomar decisões, 

grupos profissionais, comunidades de prática, organizações do setor saúde e público em geral. 

Ainda, nessa perspectiva, a OPAS/OMS vem recomendar, entre outros pontos, a 

implementação de estratégias e de planos de ação, dentro de uma estrutura integrada pelo 

sistema de saúde e instituições de gestão do conhecimento e comunicações, incluindo serviços 

de informação pública, bibliotecas, redes de serviços e serviços de tecnologia da informação, 

com ênfase na colaboração interprogramática e ação intersetorial, ao mesmo tempo que possam 

monitorar e avaliar a sua eficácia e a alocação de recursos nessa área (OPAS/OMS, 2012). 

As estratégias para coletar dados, produzir informações e gerar conhecimento, são 

primordiais para os processos de tomada de decisão na gestão pública.  Esse conjunto de 

conhecimentos vem sendo reconstruído, principalmente no que se refere ao enfrentamento de 

ações específicas na assistência e/ou vigilância do risco à saúde.  

A disseminação e o compartilhamento de informações são essenciais para aproximar e 

direcionar as ações dos profissionais aos objetivos comuns de uma organização. 

Particularmente, numa organização hospitalar de ensino, na qual grupos de profissionais que 

possuem níveis diferentes de formação e de capacitação desempenham funções complexas nas 

áreas médica, técnica, didática e administrativa (SGUARIO; TOMAÉL, 2011). 

Os hospitais podem ser considerados organizações intensivas em conhecimento, por 

consistir em ambientes complexos e dinâmicos envolvendo múltiplos atores, áreas de 

conhecimento e possibilidades para a tomada de decisão.  Com efeito, uma organização 

                                                           
4 A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) é um 

organismo internacional de saúde pública, dedicado a melhorar as condições de saúde dos países das 

Américas.  A Organização exerce um papel fundamental na melhoria de políticas e serviços públicos 

de saúde, por meio da transferência de tecnologia e da difusão do conhecimento acumulado através de 

experiências produzidas nos Países-Membros, um trabalho de cooperação internacional promovido 

por técnicos e cientistas vinculados à entidade.  Desde sua criação em 1902, vem realizando atividades 

que promovam intercâmbio de experiências, inovação de métodos e tecnologias disponíveis que 

qualifiquem e potencializem o uso da informação e do conhecimento como eixos transversais aos 

instrumentos de cooperação técnica na área da saúde. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra.../index.php?option=com_content&view=article&id=885:opas-oms-no-

brasil&Itemid=672.  Acesso em: 16 nov. 2018. 
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hospitalar apresenta a prestação de serviços assistenciais à saúde como a sua competência 

essencial, realizada por profissionais dotados de múltiplos conhecimentos, gerais ou 

especializados, em um processo dinâmico socialmente construído de interação, 

complementaridade e tomada de decisão, influenciado por sua capacidade para a construção de 

significados e pela criação de conhecimentos (SOUZA; CARVALHO, 2015). 

Em um estudo realizado por Torres-Narváez, Cruz-Velandia e Hernández-Jaramillo 

(2014), torna-se evidente que as práticas da gestão do conhecimento em instituições 

hospitalares e acadêmicas, são determinadas pela estrutura organizacional e seu gerenciamento 

estratégico, pelo capital intelectual, recursos tecnológicos disponíveis e pela continuidade e 

sustentabilidade dos processos.  Para os autores, as instituições de prestação de serviços na área 

da saúde, principalmente as classificadas como hospitais universitários e de treinamento de 

talentos humanos, assumem o desafio de aprimorar e tornar tangíveis o desenvolvimento de seu 

capital intelectual, como uma tática importante em seu direcionamento estratégico. Nesse 

sentido, o paradigma da gestão do conhecimento torna-se mais atrativo, de modo mais relevante 

nos anos noventa, devido à capacidade de construir capital intelectual a partir da codificação, 

armazenamento, transferência e contabilização do conhecimento e sua tradução na forma de 

patentes, publicações e marcas registradas, entre outros aspectos tangíveis. 

Para os autores, a definição de gestão do conhecimento no ambiente hospitalar requer a 

elucidação de três fatores: i) a diferenciação entre o conhecimento no plano estratégico e no 

operacional; ii) a especificação do conhecimento tácito e explícito; e iii) o reconhecimento de 

que a gestão do conhecimento é um processo e não um evento esporádico de uma instituição. 

Quanto ao primeiro ponto, o conhecimento quando inserido no plano estratégico apoia a tomada 

de decisões clínicas, estabelecendo prioridades para possibilitar o sucesso nos resultados, 

enquanto o conhecimento no plano operacional surge das atividades diárias. O segundo aspecto 

sugere que o conhecimento tácito é o que permanece no domínio individual e o explícito está 

disponível para uso pela organização. Em relação ao terceiro aspecto, no gerenciamento do 

conhecimento é essencial descobrir quando e como o conhecimento tácito deve ser explícito e 

estar disponível para divulgação e utilização pela organização. Este último aspecto é 

fundamental porque a experiência e a formação acadêmica dos recursos humanos das 

instituições geram o capital intelectual, a partir do qual o conhecimento é sistematizado que, 

uma vez divulgado, traz visibilidade à gestão clínica. 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito não são totalmente separados, mas elementos complementares entre si, que interagem 

e se intercambiam nas atividades criativas dos indivíduos. Com base no modelo de criação do 
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conhecimento, são identificados quatro modos diferentes de conversão do conhecimento, que 

podem ser utilizados de acordo com os interesses institucionais de capitalizar a informação 

gerada no gerenciamento de instituições clínicas ou hospitalares como organizações de 

conhecimento. O primeiro modo de conversão ocorre entre o conhecimento tácito, nos 

processos de socialização, a partir do compartilhamento de experiências; o segundo modo 

ocorre quando o conhecimento tácito torna-se explícito, nos processos de externalização, 

através do diálogo e da reflexão; o terceiro modo envolve a combinação de diferentes formas 

do conhecimento explícito, para reconfigurar o conhecimento existente, classificando-o e 

reconfeccionando-o para produzir novos conhecimentos; A quarta via ocorre da conversão do 

conhecimento explícito em tácito, em processos de internalização, como uma forma de 

“aprender fazendo”. 

Posada (2014) ressalta que a capacitação é um dos fatores que permite a externalização, 

transmissão e internalização do conhecimento, por isso é sugerido institucionalizá-la para que 

se torne sustentável ao longo do tempo e possa se tornar um processo e uma das ferramentas de 

longo prazo para gerenciar o conhecimento. Conceber estratégias de educação permanente e 

poder contar com meios de financiamento e disponibilização de tempo para que os 

trabalhadores possam alcançar os objetivos propostos, baseando-se no uso das tecnologias da 

informação e comunicação, permitindo a otimização de recursos e de tempo. 

Os administradores em organizações de atendimento à saúde devem ter em mente que a 

adoção de práticas de gestão do conhecimento depende de liderança, infraestrutura e integração 

de tecnologias de informação e políticas de suporte na área de gestão de recursos humanos. 

Como, por exemplo, os médicos nas organizações de prestação de cuidados à saúde 

normalmente ganham experiência através da via preceptor-aprendiz, seria benéfica uma cultura 

organizacional que promova e recompense esse comportamento (BORDOLOI, 2012). 

O compromisso com o desenvolvimento do conhecimento é uma responsabilidade 

inevitável dos profissionais de saúde, que deve ocorrer tanto em sua formação e como na prática 

profissional. Portanto, a prática clínica exige uma atitude reflexiva que leva à melhoria contínua 

nos processos de atenção à saúde. A gestão do conhecimento clínico em instituições que 

prestam assistência à saúde pode estar vinculada à área de pesquisa e desenvolvimento, 

considerando ser um elemento estratégico para o progresso da organização na implementação, 

manutenção e avaliação das ações que apoiam o gerenciamento clínico.  Nesse sentido, a gestão 

do conhecimento nas organizações hospitalares e acadêmicas pode ser compreendida como a 

capacidade institucional para geração, uso, transmissão e socialização do conhecimento, através 

de processos participativos, resultado de uma estratégia disciplinada para produzir 
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conhecimento no cotidiano de suas práticas, em um ambiente de informação abundante e 

variada. Cabe ressaltar que os dados do processo da atenção à saúde no cotidiano constituem a 

base do conhecimento e se definem como fatos e estatísticas derivadas da experimentação na 

prática diária. Desse modo, pode-se constatar que a informação obtida nos processos consiste 

em dados sistematicamente organizados e o conhecimento é a informação que modula a ação e 

a tomada de decisões nas organizações de saúde (TORRES-NARVÁEZ; CRUZ-VELANDIA; 

HERNÁNDEZ-JARAMILLO, 2014). 

Torres-Narváez, Cruz-Velandia e Hernández-Jaramillo (2014) afirmam que a gestão do 

conhecimento consiste em um processo que começa com a formulação e a implementação de 

estratégias para construção, capacitação, distribuição e uso do conhecimento na organização. 

Nesse sentido, o inventário de suas práticas em instituições que prestam serviços de saúde e 

instituições de ensino superior reflete a importância da estrutura organizacional e da 

disponibilidade e reconhecimento de recursos humanos, com incentivos e estabilidade do 

trabalho, para gerar um clima de confiança que potencializa a melhor oferta de serviços, a partir 

da geração de conhecimento da prática clínica e das interações profissionais. Assim, é oportuno 

que a organização identifique o conhecimento redundante e o relevante que possui, porque o 

primeiro pode inibir sua capacidade de operar efetivamente em um ambiente em mudança e o 

último contribui para manter sua vantagem competitiva. 

A complexidade da gestão do conhecimento no contexto da administração hospitalar é 

uma realidade, relacionando-se com a heterogeneidade e possibilidades de práticas 

assistenciais, com a autonomia de profissionais para a tomada de decisão e com os custos 

exponenciais crescentes da assistência em saúde. Tal complexidade expõe os limites do 

conhecimento para a abordagem de seu próprio tema de estudo, integrando, porém, políticas e 

práticas que contemplam perspectivas macro (estratégica) e micro (tático-operacional) dentro 

da organização, abrindo também as suas fronteiras para o ambiente externo e reconfiguração de 

suas capacidades dinâmicas. Ela reduz ambiguidades e explicita paradoxos pela construção de 

sentido, desenvolve pessoas e lideranças pelo incremento à sua capacidade absortiva, pela 

criação e pelo compartilhamento de conhecimentos, pela socialização, além de facilitar o 

processo de tomada de decisão (TORRES-NARVÁEZ; CRUZ-VELANDIA; HERNÁNDEZ-

JARAMILLO, 2014). 

Segundo Posada (2014), as instituições de saúde, em acordo com a academia, devem 

procurar estabelecer alianças ou programas que permitam institucionalizar o conceito de gestão 

do conhecimento e identificar as diferentes formas de implementação, facilitando o progresso 

e a competitividade institucional.  Gerar políticas internas que permitam melhorar os canais de 
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comunicação verbais e escritos, para incentivar o acesso à comunicação entre diferentes níveis 

de subordinação, contribui para a melhoria do clima organizacional. 

Identificar a capacidade de realizar pesquisas clínicas, requer uma análise das estruturas 

e práticas organizacionais que as instituições acadêmicas e hospitalares devem contribuir para 

a tomada de decisões em saúde e o estabelecimento de processos e procedimentos para a 

prestação de serviços de saúde de qualidade, nos diferentes níveis de atenção. É certo que as 

instituições interessadas em gerar conhecimento a partir da prática clínica assumem um 

compromisso constante de melhorar a saúde da população que está sujeita aos serviços que 

prestam.   Daí a relevância de conhecer as práticas que lhes permitem ser reconhecidas pela 

geração e uso do conhecimento no cenário clínico (TORRES-NARVÁEZ; CRUZ-

VELANDIA; HERNÁNDEZ-JARAMILLO, 2014). 

Um aspecto importante na capacidade de pesquisa são os processos de conversão de 

dados em informações e informações em conhecimento. Isso exige habilidades críticas das 

pessoas envolvidas nos cuidados de saúde e uma plataforma tecnológica que ofereça um sistema 

de informação eficaz e confiável que contenha um inventário das fontes de informação, que 

constitui a fonte de questões clínicas e tópicos importantes de saúde e reabilitação, com base 

nos dados registrados nos processos de atendimento. 

É necessário que as instituições adotem novas e diversas formas de documentar seus 

conhecimentos que estejam alinhados com o uso de tecnologias modernas, para enfrentar as 

mudanças estruturais geradas pela globalização e o progresso tecnológico. É, ainda, importante 

que a instituição desenvolva estratégias para incentivar a criatividade, de modo a facilitar a 

resolução de dificuldades, assumindo desafios, riscos e mudanças positivas, sendo críticos 

frente ao seu trabalho, buscando, enfim, a gestão do conhecimento organizacional (POSADA, 

2016). 

É inquestionável o impacto que a gestão do conhecimento causa no alcance dos 

objetivos organizacionais, especialmente na qualidade da prestação de serviços e no 

desempenho e competitividade dos profissionais de saúde. Além dos elementos fundamentais 

já mencionados para o gerenciamento efetivo do conhecimento organizacional, é conveniente 

ressaltar um elemento importante para facilitação do processo: o sistema de informação. 

Certamente, uma vez que as instituições que produzem e usam o conhecimento em coerência 

com seu direcionamento estratégico são mais evidentemente reconhecidas, torna-se 

imprescindível investigar sobre os sistemas de informação utilizados pelas instituições, como 

suporte fundamental para os processos de gestão do conhecimento (TORRES-NARVÁEZ; 

CRUZ-VELANDIA; HERNÁNDEZ-JARAMILLO, 2014). 
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 Na área da saúde, as atividades desenvolvidas podem ser descritas, na maioria das 

vezes, em termos de decisões tomadas apoiadas em um conhecimento que está em constante 

atualização, o que requer o uso adequado de uma variedade de fontes de informação, bem como 

a avaliação de seu valor intrínseco (MACHADO; BARBOSA, 2014).   

Nesse sentido, os serviços de informação sobre medicamentos inseridos nas instituições 

hospitalares de ensino, com o propósito de fornecer informação técnico-científica sobre 

medicamentos, de forma objetiva e oportuna, constituem uma excelente estratégia para atender 

as necessidades de informação dos gestores e profissionais de saúde. 

Para avaliar e aperfeiçoar os processos de gerenciamento da informação e do 

conhecimento em uma organização ou em parte dela, existem as auditorias de ativos 

informacionais, que serão elucidadas no capítulo seguinte. 
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3 AUDITORIA DE ATIVOS INFORMACIONAIS 

 

A auditoria consiste em uma técnica reconhecida de gerenciamento que fornece aos 

gestores uma visão geral da situação atual em relação aos recursos e serviços específicos dentro 

de uma organização (BOTHA; BOON, 2003). Pode ser ainda compreendida como um processo 

sistemático para examinar atividades desenvolvidas por uma organização ou parte dela, com a 

finalidade de verificar se o que está sendo praticado está consoante às normas ou aos objetivos 

previamente estabelecidos. Esse exame sistemático da realidade possibilita não somente o 

alinhamento das ações à regulamentação existente ou aos objetivos organizacionais como 

também a recomendação de melhorias. Nesse sentido, Araújo (2004, p.13) afirma que a 

auditoria pode ser compreendida como uma simples “comparação imparcial entre o fato 

concreto e o desejado, com o intuito de expressar uma opinião ou de emitir comentários 

materializados em relatórios de auditoria". 

O modelo de auditoria tradicional remete à contabilidade, cujo objetivo principal são os 

aspectos financeiros, no entanto, outros fatores servem de apoio à gestão, como o conjunto de 

informações existentes na organização e no seu entorno.  

O Ministério da Saúde destaca a auditoria como ferramenta de gestão para o controle da 

qualidade das ações e serviços prestados no campo da saúde, e esclarece a atividade com a 

seguinte definição: 

 

[...] consiste no exame sistemático e independente dos fatos obtidos através da 

observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, de uma atividade, 

elemento ou sistema, para verificar a adequação aos requisitos preconizados 

pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações de saúde e seus 

resultados, estão de acordo com as disposições planejadas. Através da análise 

e verificação operativa, avalia-se a qualidade dos processos, sistemas e 

serviços e a necessidade de melhoria ou de ação preventiva / corretiva / 

saneadora (BRASIL, 1998). 

 

Para Ellis et al. (1993), a percepção de que a informação representa um recurso que 

necessita de uma gestão efetiva, conduziu o desenvolvimento do interesse no uso de auditorias 

de ativos informacionais. Os autores apontam que as auditorias podem ser classificadas em dois 

tipos principais: auditoria de conformidade e auditoria consultiva.  A auditoria de conformidade 

se aplica, tradicionalmente, a auditoria na contabilidade e finanças.  Por outro lado, a auditoria 

consultiva está mais relacionada ao planejamento estratégico da organização.  Neste último tipo 

se incluem as auditorias de ativos informacionais, que contemplam aspectos relacionados aos 

usuários e recursos de informação, sistemas e práticas existentes, e problemas com esses 
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sistemas e práticas, bem como se preocupa com a avaliação dos sistemas, padrões e práticas 

existentes quanto à adequação às metas e objetivos da organização. 

Observa-se que, embora o termo auditoria de ativos informacionais seja mais 

abrangente, o termo mais comumente adotado na literatura é auditoria de informação (AI). 

O reconhecimento dos ativos informacionais como recursos chave, é fundamental para 

o desenvolvimento de uma estratégia de informação eficaz na organização. Assim, o papel da 

auditoria de ativos informacionais é fornecer um método para identificar, avaliar e gerenciar 

tais recursos, a fim de explorar plenamente seu potencial estratégico. Em consideração a esse 

papel estratégico, a auditoria de ativos informacionais deve fornecer orientação estratégica e 

diretrizes para o gerenciamento de tais recursos em uma organização (BUCHANAN; GIBB, 

1998). 

 

3.1 TIPOS E MÉTODOS DE AUDITORIA  

 

A expressão auditoria de ativos informacionais é utilizada para estabelecer um espectro 

mais amplo no âmbito informativo das organizações, no qual se incluem as auditorias de 

recursos de informação, de informação, de comunicação, de conhecimento e de inteligência. 

Estes diferentes tipos de auditorias apresentam suas especificidades, embora guardem relação 

entre si, o que torna difícil uma delimitação clara de suas fronteiras (CARVALHO, 2012).   

Para Buchanan e Gibb (1998), a exploração estratégica e o gerenciamento efetivo de 

informações e tecnologias facilitadoras são fatores cada vez mais reconhecidos como críticos 

para o sucesso organizacional.  Nesse sentido, a auditoria de ativos informacionais possui um 

papel estratégico na organização, visto que ajuda a alcançar tanto as metas de gerenciamento 

eficaz da informação, como a exploração máxima dos recursos de informação. O 

reconhecimento da importância estratégica da informação e tecnologias associadas é 

fundamental para que as organizações consigam alcançar resultados satisfatórios no seu 

planejamento e atingir o máximo de benefícios proporcionados pelas tecnologias de informação 

(REMENYI; SHERWOOD-SMITH, 1998). Essa constatação corrobora a visão de Marchand e 

Horton (1986), na qual as empresas inteligentes do futuro serão aquelas que utilizam as 

tecnologias da informação de modo estratégico para produzir novos e melhores produtos, 

encontrar novos mercados e distribuir produtos e serviços de maneira criativa, não apenas 

utilizando os recursos de informação e tecnologias de computador como meras ferramentas de 

deslocamento de custos e economia de mão-de-obra. 
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Segundo Buchanan e Gibb (1998, p.31), a informação deve ser reconhecida como um 

recurso que precisa ser gerenciado e contabilizado, assim como qualquer outro recurso.  Para 

os autores, os recursos de informação são aqueles que “facilitam a aquisição, criação, 

armazenamento, processamento ou fornecimento de informações que geram o conhecimento 

ou outro valor necessário para alcançar as metas e objetivos da organização”. Portanto, 

desenvolver uma estratégia de informação eficaz requer determinar quais são e onde estão esses 

recursos de informação, sendo essa a principal função da auditoria de informação. 

A auditoria de informação (AI) é um processo para descobrir, monitorar e avaliar os 

fluxos de informações e recursos de uma organização para implementar, manter ou melhorar o 

gerenciamento de informações da organização. Portanto, a AI não deve ser considerada como 

uma opção, mas como um passo necessário para determinar o valor, a função e a utilidade dos 

recursos de informação, a fim de explorar plenamente seu potencial estratégico. Assim, a 

auditoria de informações analisa os aspectos gerenciais do fluxo de informações, avaliando os 

principais processos, suas interações e os recursos de informações necessários para atendê-los 

(BUCHANAN; GIBB, 1998). 

As metodologias de auditoria de ativos informacionais consideradas fundamentais e 

comumente citadas na literatura são as fornecidas por Burk e Horton (1988), Orna (1990, 1999), 

Buchanan e Gibb (1998) e Henczel (2001) (GRIFFITHS, 2010, 2012; FROST; CHOO, 2017; 

CARVALHO, 2019; LATEEF; OMOTAYO, 2019). Vários outros autores, como Botha e Boon 

(2003), comentaram o trabalho desses autores e forneceram suas próprias observações e 

esclarecimentos sobre as metodologias apresentadas.  

Nessa mesma perspectiva, Buchanan e Gibb (2008) analisaram as quatro principais 

metodologias de auditoria de ativos informacionais quanto aos aspectos da abrangência, 

aplicabilidade e usabilidade. Em relação à abrangência, foi considerada a integridade 

conceitual, lógica e estrutural de cada abordagem metodológica. A aplicabilidade considerou o 

escopo e a capacidade de adaptar a abordagem aos requisitos organizacionais específicos. 

Quanto à usabilidade, foi considerada a facilidade percebida com a qual cada abordagem pode 

ser adotada e aplicada.  

O Infomap, desenvolvido por Burk e Horton (1988), consiste em uma metodologia que 

fornece um processo passo a passo para descobrir, mapear e avaliar os recursos de informação 

de uma organização. Trata-se de um método abrangente que permite identificar e definir os 

recursos de informação de uma organização. É composto por quatro etapas principais: 

avaliação; custo/valor; análise; e síntese. 



48 
 

O principal objetivo do Infomap é a descoberta e o inventário dos recursos de 

informação de uma organização.  No entanto, há uma limitação na condução da análise 

organizacional, em grande parte devido à sua abordagem predominantemente de baixo para 

cima (BUCHANAN; GIBB, 1998). Burk e Horton (1988) destacam a importância dos links 

para os planos e metas de negócios, mas não há etapas explícitas, ferramentas ou técnicas para 

identificar e avaliar esse relacionamento, nem para considerar questões organizacionais e 

ambientais mais amplas.  

Em contraste com a abordagem ascendente do Infomap, a abordagem de Orna (1990, 

1999) é top down e coloca maior ênfase na importância da análise organizacional. Enquanto o 

Infomap se concentra no inventário de recursos de informação, a abordagem de Orna identifica 

os recursos de informação e o fluxo de informações. Além disso, enquanto o produto final do 

Infomap é essencialmente o inventário de recursos de informações, o produto final da 

abordagem mais progressiva de Orna é uma política de informações corporativas.  A 

metodologia inicialmente composta por quatro etapas, foi posteriormente ampliada para dez, 

incluindo as etapas pré e pós-auditoria, são elas: analisar as implicações de informações dos 

principais objetivos de negócios; garantir apoio e recursos da administração; obter suporte de 

pessoas na organização; planejar a auditoria; descobrir; interpretar os resultados; apresentação 

dos resultados; implementar mudanças; monitorar efeitos; e repetir o ciclo de auditoria 

(BUCHANAN; GIBB, 2008). 

Buchanan e Gibb (2008) apontam que a abordagem inicial de Orna, embora enfatize a 

importância da análise organizacional e introduz o mapeamento do fluxo de informações, 

carece de algumas das ferramentas e técnicas práticas que são necessárias para executar várias 

das etapas da auditoria. 

A abordagem top-down desenvolvida por Buchanan e Gibb (1998) é semelhante à 

abordagem de Orna (1990), mas com alguns estágios expandidos, e um conjunto mais 

abrangente de ferramentas de AI. As ferramentas e técnicas selecionadas por Buchanan e Gibb 

foram recomendadas com base em sua ampla adoção e provável familiaridade com os 

profissionais. A metodologia proposta pelos autores possui cinco etapas principais: promover; 

identificar; analisar; e sintetizar.  O abrangente conjunto de ferramentas foram uma contribuição 

notável para as metodologias de AI.   

O Quadro 1 apresenta uma síntese da estrutura, escopo e etapas específicas de cada uma 

das principais metodologias de auditoria de ativos informacionais. 
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Quadro 1 – Características das metodologias de auditoria de ativos informacionais 

Autores Burk e Horton (1988) Orna (1999) Buchanan e Gibb (1998) Henczel (2001) 

Escopo Identificar e definir os recursos de informação de uma organização. Identificar os recursos de informação e o fluxo de informações. 

Estrutura Abordagem bottom-up Abordagem top-down 

Etapas 1.Avaliação: identificação da 

base de recursos de informações 

existente na organização por 

meio de entrevistas e 

questionários da equipe 

envolvida no uso, manuseio, 

fornecimento e gerenciamento de 

informações. 

2.Custo / valor: identificação e 

mensuração os recursos de 

informação utilizando os índices 

de custo e valor. 

3.Análise: identificação dos 

recursos de nível corporativo 

através do mapeamento de 

recursos de informações 

individuais para a estrutura, 

funções e gerenciamento da 

organização. 

1.Análise das implicações de 

informações dos principais 

objetivos de negócios: revisão 

preliminar de alto nível para 

confirmar a direção estratégica e 

operacional. 

2.Garantia de apoio e recursos 

da administração: obter o 

compromisso da gerência sênior 

com a auditoria. 

3.Obtençao de suporte de 

pessoas na organização: 

obtendo um comprometimento 

organizacional mais amplo. 

4.Planejamento da auditoria: 

planejamento de projetos, seleção 

de equipes e seleção de 

ferramentas e técnicas. 

1.Promover: comunicação dos 

benefícios da auditoria, 

garantindo o compromisso e a 

cooperação e realizando uma 

pesquisa preliminar da 

organização. 

2.Identificar: análise estratégica 

top-down seguida de 

identificação dos recursos de 

informação e fluxo de 

informação. 

3.Analisar: análise e avaliação 

dos recursos de informação 

identificados e formulação de 

planos de ação. 

4.Contabilizar: análise de custo / 

valor dos recursos de informação. 

5.Sintizar: elaboração de 

relatórios sobre auditoria e 

1.Planejamento: planejamento e 

preparação de auditoria e 

apresentação de um caso de 

negócios para aprovação para 

prosseguir. 

2.Coleta de dados: 

desenvolvimento de um banco de 

dados de recursos de informação 

e população por meio de 

pesquisa. 

3.Análise de dados: análise 

estruturada dos dados coletados. 

4.Avaliação de dados: 

interpretação de dados e 

formulação de recomendações. 

5.Comunicação das 

recomendações: relatórios sobre 

a auditoria. 
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4.Síntese: os recursos de 

informação da organização são 

confirmados juntamente com 

seus pontos fortes e fracos em 

relação aos objetivos da 

organização. 

 

5.Achados (conta): identificar 

recursos de informação e fluxo de 

informações, incluindo 

avaliações de custo e valor de 

alto nível. 

6. Interpretação dos resultados: 

análise dos resultados com base 

no estado atual versus estado 

alvo. 

7. Apresentação dos resultados: 

relatórios sobre a auditoria. 

8. Implementação das 

mudanças: estabelecimento de 

política de informação e 

realização de recomendações de 

auditoria. 

9. Monitoração dos efeitos: 

medir a mudança. 

10. Repetição do ciclo de 

auditoria: estabelecer a auditoria 

como um exercício regular. 

desenvolvimento da estratégia de 

informação da organização. 

 

6.Implementação de 

recomendações: criação de um 

programa de implementação. 

7.A auditoria da informação 

como um continuum: 

estabelecendo a auditoria como 

um processo regular e cíclico. 

 

Fonte: Adaptado de Burk e Horton (1988), Orna (1999), Buchanan e Gibb (2008) e Henczel (2001).
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A metodologia de Henczel (2001) fornece com abordagem semelhante e baseada nos 

métodos de Orna (1999) e Buchanan e Gibb (1998). A metodologia proposta pela autora tem 

sete etapas: planejamento; coleta dos dados; análise dos dados; avaliação dos dados; 

recomendações de comunicação; e implementação de recomendações. A metodologia promove 

uma análise estratégica e organizacional de cima para baixo, inclui tanto um inventário de 

recursos de informações quanto o mapeamento do fluxo de informações, e baseia-se em várias 

ferramentas e técnicas propostas por Orna e Buchanan e Gibb (BUCHANAN; GIBB, 2008). 

Buchanan e Gibb (2008, p.10) concluiram que cada uma das quatro metodologias de AI 

selecionadas para revisão possui suas próprias forças e fraquezas e aplicabilidade. Nenhuma 

carece de propósito ou pode ser descrita como não utilizável. Para os autores, existem dois 

fatores-chave que determinam a seleção de uma metodologia apropriada: “em primeiro lugar, 

os requisitos organizacionais e o escopo resultante da AI e a orientação necessária; e, em 

segundo lugar, as habilidades e experiência do auditor e o suporte correspondente ao conjunto 

de ferramentas necessárias”. 

A partir de um estudo realizado sobre a auditoria de ativos informacionais, Lateef e 

Omotayo (2019) destacaram a importância deste tipo de auditoria como uma ferramenta eficaz 

que pode ser utilizada para gerenciar tanto o ativo quanto o risco da informação. Todos os 

processos relacionados ao gerenciamento das informações envolvem riscos, ou seja, existe a 

probabilidade de ocorrência de uma ameaça específica. O risco de falha técnica ou de destruição 

de informações são exemplos de situações de risco da informação. Na literatura examinada 

pelos autores não foi identificada a AI na perspectiva do risco da informação.  

Frost e Choo (2017, p.1380) referem que “em sua forma mais completa, a AI engloba 

todas as técnicas e ferramentas necessárias para catalogar, modelar, avaliar, controlar a 

qualidade e analisar os ativos informacionais e a gestão da informação de uma organização”.  

Como resultado de uma revisão sistemática da literatura recente sobre AI, os autores apontaram 

algumas considerações, tais como: que as pesquisas tem dedicado mais atenção às teorias e 

métodos de AI do que aos resultados e aplicações resultantes desses estudos; foi verificado um 

limitado número de pesquisas com foco nas aplicações e estudos de caso; tem havido poucas 

tentativas notáveis para ampliar ou modificar metodologias estabelecidas para áreas de domínio 

especializadas; e, ainda, que há uma ‘quase ausência’ de pesquisa que enfoca a implementação 

e os resultados de uma AI. 

Em relação ao último apontamento de Frost e Choo (2017), os autores constataram que 

um único artigo extraído da pesquisa bibliográfica tem foco nos resultados da AI, o de Carvalho 

e Esteban Navarro (2016), que aborda um estudo sobre a auditoria de sistemas de inteligência, 
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no qual uma triangulação dos resultados de uma revisão da literatura, da observação participante 

e do estudo de caso, possibilitou Carvalho (2010) propor um método empírico de auditoria dos 

aspectos informacionais e operacionais em sistemas de inteligência empresarial. 

Entre outros aspectos, Frost e Choo (2017, p.1388) concluíram a partir dessa revisão da 

literatura sobre AI que a aplicação prática das metodologias de AI poderia ser melhorada se 

houvesse mais estudos de caso. Além disso, foi verificado que: 

 

[...] o interesse pela pesquisa em AI permaneceu altamente especializado e 

estável desde 2011. Incorporar desenvolvimentos recentes em gestão da 

informação, qualidade da informação, mensuração e avaliação, e maturidade 

e benchmarking mais profundamente em teorias, métodos e aplicações de AI 

poderia impulsionar o interesse pela pesquisa em AI até níveis mais altos. [...] 

A AI é claramente uma prática de gerenciamento de informações 

extremamente valiosa, mas ainda há muito trabalho a ser feito por 

pesquisadores e profissionais de AI para tornar a prática mais amplamente 

conhecida e utilizada. 

 

Diante da lacuna existente em relação ao desconhecimento e pouca aplicação da 

auditoria no âmbito da Ciência da Informação, um trabalho realizado por Carvalho (2019) busca 

esclarecer a interação entre a auditoria e a gestão da informação e do conhecimento, 

considerando tanto o seu surgimento paralelo quanto os aspectos que definem a sua 

complementaridade. A autora ainda destaca a contribuição da AI para os processos de gestão 

da informação e do conhecimento, apresentando algumas perspectivas da aplicação da AI, em 

contrapartida aos desafios propostos por Frost e Choo (2017). 

O termo auditoria de ativos informacionais denota uma expressão “guarda-chuva” que 

engloba as auditorias de recursos informacionais, de informação, do conhecimento, da 

comunicação e de inteligência.  Esta última é a que apresenta uma abordagem mais ampla, por 

abranger os elementos contemplados nos demais tipos de auditoria (CARVALHO, 2019), 

conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 - Hierarquia conceitual da auditoria de ativos informacionais 

 

Fonte: Oliveira (2019, p.56). 

 

O método de auditoria de inteligência proposto por Carvalho (2010) foi escolhido para 

guiar o presente estudo, posto que incorpora as principais proposições dos métodos de auditoria 

de ativos informacionais indicados anteriormente, bem como acrescenta a consideração das 

inter-relações entre ambiente informacional, organizacional e entorno e apresenta abrangência 

e flexibilidade no que se refere aos aspectos contemplados na avaliação. Outra razão para a 

escolha deste método é que o SIM-HUOL apresenta características similares a uma unidade de 

inteligência e o método de auditoria de inteligência foi proposto inicialmente para este tipo de 

unidade informacional. Diante disso, os fundamentos e as principais características do método 

de auditoria de inteligência serão abordados na seção seguinte. 

 

3.2 AUDITORIA DE INTELIGÊNCIA 

 

O método de auditoria de inteligência, como os demais métodos de auditoria de ativos 

informacionais, aplica-se tanto para o planejamento como para a avaliação de uma unidade 

informacional, permitindo realizar um diagnóstico amplo que embasará a apresentação de 

propostas de melhorias destinadas ao aperfeiçoamento da unidade e sua adequação e adaptação 

às mudanças na organização e no entorno. Esse processo favorece a adequação da unidade aos 

objetivos da organização e aos usuários a que se destina atender, bem como a sua adaptação às 

transformações contextuais (CARVALHO, 2012).   
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No decorrer desta seção serão apresentados os fundamentos e as principais 

características do método de auditoria de inteligência proposto por Carvalho (2010), que 

envolve seus princípios operacionais, as etapas e atividades, os planos e aspectos a serem 

auditados e as técnicas e instrumentos a empregar na aplicação dessa metodologia.   

Embora este método de auditoria de inteligência tenha sido aplicado inicialmente a uma 

unidade de inteligência competitiva, entende-se que ele se mostra adequado também para 

unidades de informação em geral, com a implementação eventual de adaptações.  

O método está embasado nos princípios operacionais que orientaram o seu 

desenvolvimento e, portanto, devem também guiar o procedimento de aplicação. São quatro os 

princípios operacionais que orientam o processo de auditoria de inteligência, representados na 

Figura 8: o reconhecimento da profunda inter-relação entre a organização, o seu ambiente de 

informação e seu entorno; o reconhecimento das mudanças evolutivas, sensibilidade aos 

movimentos; a ênfase na compreensão do comportamento informacional dos atores; e a 

importância da observação e a descrição dos fatos. 

 

Figura 8 - Princípios operacionais que guiam o processo de auditoria de inteligência 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2012). 

 

A partir de uma perspectiva sistêmica ou ecológica, entende-se que o ambiente 

informacional de uma organização influencia o modo como a organização opera e em como ela 

se relaciona com seu entorno, e, ao mesmo tempo, a eficácia deste ambiente depende da sua 
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capacidade de se adaptar às características e contingências da esfera organizacional e ao entorno 

em que se insere. Portanto, o reconhecimento e análise da inter-relação entre estes três âmbitos 

são condições imprescindíveis para compreender e apresentar propostas válidas para 

intervenção em uma unidade de informação.  

O reconhecimento das mudanças evolutivas está relacionado com o fato de que um 

ambiente informacional precisa ser compreendido como algo flexível e mutável, dinâmico e 

sujeito a constante transformação para atender às necessidades e requisitos de inteligência. Esse 

princípio requer adotar a auditoria de inteligência como um processo contínuo que possibilite 

identificar as mudanças e oferecer apoio e ideias para adaptação do sistema de inteligência.  

O princípio operacional relacionado à ênfase no comportamento informacional diz 

respeito a “reconhecer que a observação e a compreensão da conduta dos atores, produtores e 

usuários de inteligência deve ocupar o centro de atenção do método” de auditoria 

(CARVALHO, 2012, p.183).   

A importância da observação e na descrição dos fatos se refere à convicção de que estas 

ações são sempre prioritárias e constituem a única base a partir da qual se pode apresentar 

recomendações viáveis, pois, devido a sua complexidade, os sistemas ou unidades de 

inteligência organizacional não podem ser compreendidos plenamente sem a adoção de uma 

aproximação empírica. A descrição e a observação do que realmente acontece em um ambiente 

informacional são sempre prioridades e constituem a única base a partir da qual é possível 

apresentar recomendações viáveis (CARVALHO, 2012, p.183). 

Nesse sentido, o método de auditoria de inteligência pode ser usado de uma forma 

abrangente para avaliar e conhecer os vários aspectos que compõem os elementos-chave de um 

ambiente informacional, que são os atores, os recursos de informação, as tecnologias de 

informação e comunicação e os processos de produção e transferência de inteligência. O 

diagnóstico obtido na auditoria irá subsidiar as propostas de melhoria que podem ser submetidas 

para o aperfeiçoamento de um ambiente informacional e sua adequação e adaptação às 

mudanças na organização e no entorno. Portanto, quando a auditoria é realizada de forma 

sistemática e periódica torna-se possível alcançar o seu benefício máximo (CARVALHO, 

2012). 

O método de auditoria de inteligência é composto por sete etapas (Figura 9), são elas: 

planejamento; preparação; coleta; análise; elaboração de relatório preliminar incluindo 

recomendações; comunicação; relatório final e guia para implantar as recomendações.  
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Figura 9 - Etapas do processo de auditoria de inteligência 

      

Fonte: Adaptado de Carvalho (2012). 

 

Cada uma dessas etapas compreende atividades específicas que direcionam o processo 

de auditoria para o alcance do seu objetivo.  As principais atividades relacionadas a essas etapas 

foram sintetizadas no Quadro 2, e descritas conforme a seguir: 
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Quadro 2 - Etapas e atividades do processo de auditoria de inteligência 

 

 Fonte: Adaptado de Carvalho (2012). 

 

Na etapa de planejamento, a definição do objetivo e do alcance da auditoria constituem 

atividades fundamentais, posto que devem estar adequados às circunstâncias em que é realizada 

e devem condicionar todas as outras etapas do processo.   

No que diz respeito à definição do objetivo da auditoria de inteligência, é necessário 

considerar que, devido às suas características e natureza abrangente, o método proposto permite 

que diferentes objetivos sejam alcançados. Com base nos objetivos que se pretende atender, a 

auditoria de inteligência pode ser caracterizada como operacional. Este tipo de auditoria visa 

Planejamento aprovação pela administração e obtenção das permissões necessárias,
definição dos objetivos e alcance da auditoria, treinamento da equipe de
auditoria, elaboração do guia de atividades e calendário de auditoria e
seleção de um processo estratégico de negócios.

Preparação comunicação dos objetivos e benefícios da auditoria, definição das fontes de
informação sobre o sistema e contato com os respondentes, definição das
técnicas e instrumentos de coleta e análise de dados e elaboração de
instrumentos específicos de coleta de dados.

Coleta aplicação das técnicas e instrumentos selecionados para obter informações
sobre a organização, o meio ambiente, o processo estratégico de negócios e
o sistema de inteligência.

Análise 1.descrição e atribuição de significado a cada aspecto auditado, com atenção
especial à identificação de pontos fortes e fracos e possíveis melhorias.

Elaboração do 
relatório de 
auditoria 
incluindo 
recomendações

1.expressão dos resultados e as recomendações do processo de auditoria em
um documento claro e conciso.

Comunicação apresentação dos resultados da auditoria aos gestores do sistema e à gestão
da organização; uma discussão sobre os benefícios do processo, a validade
das recomendações e a melhor maneira de introduzi-las. Avaliação dos
resultados da auditoria pelas partes interessadas no processo.

Guia de 
implementação

elaboração de um documento que indique as recomendações a serem
introduzidas aprovadas pela administração e os procedimentos para
implementá-las, incluindo indicações específicas sobre o quê, por que, como
e quando das mudanças e os custos econômicos associados.
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definir o propósito e o funcionamento do sistema auditado e avaliar se esse sistema está 

adequado aos objetivos e à filosofia da organização, se oferece suporte útil e confiável e se os 

recursos são geridos de forma eficiente e eficaz (ELLIS et al., 1993). 

Para determinação do alcance do método de auditoria de inteligência é necessário definir 

a perspectiva que será adotada e os componentes que serão abordados em cada circunstância 

específica de aplicação. Utilizando uma matriz que combine essas duas dimensões (Quadro 3) 

é possível conciliar a abrangência e a flexibilidade do método proposto, o que é considerado 

um fator favorável para “a aplicação do método em uma ampla gama de organizações com 

diferentes características e objetivos, sua adaptação às necessidades e interesses específicos de 

cada organização e, ainda, responde às demandas muito específicas” (CARVALHO, 2012, 

p.187, tradução nossa). 

 

Quadro 3 - Matriz para definição do alcance da auditoria de inteligência 

Componentes  

                              

Perspectiva  

Atores Processos  Recursos Tecnologias 

(TIC) Provedores Usuários 

Entorno      

Organização      

Processo estratégico de 

negócio 

     

Fonte: Carvalho (2010, p.445) 

 

Carvalho (2012) considera que a dimensão dos componentes é formada pelos 

elementos-chave da unidade informacional: os atores (provedores e usuários), os processos de 

produção e de transferência de inteligência, os recursos de informação e as tecnologias de 

informação e de comunicação. A dimensão das perspectivas, está relacionada às diferentes áreas 

que configuram o arcabouço de atuação da unidade informacional, contempla onde o foco de 

auditoria pode se concentrar: o entorno, a organização ou um processo estratégico de negócios. 

Sendo que a primeira dimensão permite decidir o que analisar durante a auditoria e a segunda 

dimensão diz a partir de qual área a atenção da auditoria deve estar focada. 

Em relação à dimensão da perspectiva, Carvalho (2012, p.187) afirma que “consiste em 

estabelecer o ponto de vista a partir do qual os componentes serão selecionados e analisados 

como objetos preferenciais de auditoria”. A perspectiva do entorno se concentra em analisar a 

unidade informacional do ponto de vista de sua inter-relação com o ambiente externo. A 
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perspectiva organizacional busca conhecer a situação do ambiente informacional ou de 

inteligência na organização, sua adaptação às necessidades da organização, sua contribuição 

para a satisfação dos processos e metas organizacionais e sua eficácia para atender aos 

requisitos de informação dos usuários. Por fim, a perspectiva do processo estratégico de 

negócios busca conhecer a relevância da unidade informacional “para um ou mais desses 

processos, associando às atividades realizadas com os fluxos de informação e de inteligência 

que é produzida” (CARVALHO, 2012, p.188). 

Por outro lado, na dimensão dos componentes, se orienta que a escolha da rede de atores 

como o objetivo central da auditoria “é recomendada quando se pretende aprofundar o 

conhecimento do comportamento informacional dos provedores ou usuários, das correlações 

estabelecidas e de suas necessidades e percepções”. Se adequado, pode-se desenvolver perfis 

individualizados dos usuários de inteligência considerados prioritários, destacando tanto o seu 

papel e suas responsabilidades na organização e nos processos de negócios, como o seu 

comportamento informacional em relação às necessidades de inteligência, uso de recursos, 

utilização de tecnologias e compartilhamento de informação e conhecimento. É possível, ainda, 

estabelecer perfis individualizados dos provedores, levando em conta seu comportamento 

informacional e a sua responsabilidade e participação no processo de produção e transferência 

de inteligência (CARVALHO, 2012, p.188). 

A escolha dos recursos de informação como foco da auditoria de inteligência terá como 

objetivo identificar quais são os recursos prioritários, descobrir quais atividades contribuem 

para conduzir e para avaliar como eles ajudam a organização a alcançar seus objetivos. Dessa 

forma, a auditoria oferecerá resultados que permitirão que a organização elabore sua estratégia 

de informação e projete seu plano de arquitetura de informação. Por outro lado, a seleção do 

processo de produção e de transferência de inteligência como componente prioritário da 

auditoria permite conhecer o conjunto de etapas e atividades que são seguidas, as funções da 

gestão da informação e do conhecimento que servem de base e interação informativa, além dos 

processos de comunicação que se estabelecem entre os provedores e os usuários do ambiente 

informacional auditado. Um último aspecto, seria o foco nas tecnologias, o que é muito útil 

para realizar uma análise detalhada de seu uso pelos atores e de sua contribuição para a 

produção e transferência de inteligência, avaliando sua usabilidade e aplicabilidade. 

O reconhecimento do princípio operacional da auditoria, no que diz respeito à 

compreensão da inter-relação e a inseparabilidade entre os elementos-chave do sistema de 

inteligência e entre ele, a organização e o ambiente, é mais importante que a matriz. Dessa 

forma, “o fato de que um ou vários componentes sejam destacados e que uma determinada 
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perspectiva seja mais evidenciada não significa renunciar uma análise em que se considera 

todos os aspectos e áreas concorrentes”, pois, devido à profunda inter-relação que existe entre 

eles, nenhum dos aspectos pode ser analisado isoladamente (CARVALHO, 2012, p.189). 

As etapas do processo de auditoria de inteligência devem ser compreendidas como um 

guia para as atividades a serem realizadas durante o processo de auditoria, no entanto, sem a 

necessidade de que seja obedecida uma sequência rígida de etapas.  

No processo de auditoria de inteligência são coletadas e analisadas informações a 

respeito de aspectos que integram quatro planos: o plano do processo estratégico de negócio; 

do entorno; da organização; e do sistema de inteligência organizacional. No processo 

estratégico de negócio devem ser analisadas suas características, atividades, objetivos e atores. 

Em relação ao entorno é importante conhecer os contextos, públicos e tendências relacionados 

com o processo estratégico de negócios. Em relação à organização é necessário saber sua 

finalidade e âmbito de atuação, sua estrutura e estratégia, seus processos de negócios, sua 

cultura organizacional e seus recursos humanos. No que se refere ao sistema de inteligência 

organizacional é importante analisar a rede de atores, contemplando a caracterização, as funções 

e o comportamento informacional de produtores e usuários de inteligência; os recursos de 

informação utilizados; as tecnologias de informação e de comunicação empregadas; e os 

processos de produção, transferência e uso de inteligência.  

Para a coleta e a análise de informação existem técnicas e instrumentos que se mostram 

adequados a cada plano, mas que permitem adaptações, conforme os objetivos que se pretende 

atender. É importante destacar que mais do que conhecer e descrever cada plano e aspecto em 

particular, a auditoria de inteligência busca analisar a inter-relação entre os vários planos e os 

respectivos aspectos a serem auditados.  

No método de auditoria de inteligência, a relação entre os planos e os aspectos que 

podem ser auditados, além das técnicas e instrumentos para coleta e análise das informações, 

estão representados na Figura 10. 
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Figura 10 - Relação entre os planos e os aspectos a serem auditados e as técnicas e instrumentos para 

a coleta e análise de informações. 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Esteban Navarro (2016). 
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Enfim, a demonstração das relações entre os diferentes planos e aspectos analisados 

permitirá conhecer a contribuição do ambiente informacional auditado para o desenvolvimento 

do processo de negócio escolhido e para a adequada inserção da organização em seu ambiente, 

bem como verificar a adequação deste sistema à natureza e às necessidades da organização na 

qual está inserido. Dessa forma, a auditoria de inteligência permite alcançar um diagnóstico 

holístico do ambiente informacional, levando em consideração o contexto, a complexidade e a 

natureza global dos fenômenos estudados. 

Ao final da auditoria é elaborado um guia para implementação das recomendações 

consideradas oportunas para o aperfeiçoamento do ambiente informacional auditado e que 

estejam de acordo com o interesse da equipe de gestores da organização.  O documento deverá 

indicar que recomendações a realizar e como, quem e quando (CARVALHO, 2012). 

Visto que a integração dos resultados obtidos mediante a utilização das técnicas 

referentes aos diversos planos e aspectos a serem auditados permitirá um avaliação integral da 

unidade de informação a ser estudada, cabe uma compreensão mais detalhada de como devem 

estar estruturadas e quais as funções e atividades que são atribuídas a um centro ou serviço de 

informação sobre medicamento, o que será abordado no capítulo a seguir. 
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4 CENTROS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS 

 

Para melhor compreensão da importância de um centro ou serviço de informação sobre 

medicamentos (CIM/SIM) instalado em um ambiente hospitalar de ensino, serão abordados os 

conceitos e os aspectos relacionados à estruturação, habilidades requeridas para o farmacêutico 

e atividades desenvolvidas.  

Nas atividades da prática clínica em geral e no funcionamento de um serviço 

farmacêutico hospitalar, surgem dúvidas permanentes sobre o uso, preparo, administração, 

seleção ou prescrição de medicamentos. Assim, a informação apropriada sobre medicamentos 

constitui a base para o planejamento e execução da prescrição da terapia farmacológica. 

Fornecer recomendações cuidadosamente avaliadas e baseadas em evidências para apoiar 

práticas específicas de uso de medicamentos tem como objetivo fundamental melhorar a 

qualidade do atendimento ao paciente, melhorar os resultados dos pacientes e garantir o uso 

prudente dos recursos (GHAIBI; IPEMA; GABAY, 2015).  

No entanto, a crescente produção de informação sobre medicamentos e a rapidez com 

que se modificam e se renovam as evidências científicas, contrastam com o tempo insuficiente 

e a escassa formação dos profissionais de saúde para manter-se atualizados e assim garantir 

uma melhor atenção aos pacientes, de acordo com as melhores evidências confiáveis e 

disponíveis. Além disso, sabe-se que na área da saúde as questões relacionadas aos 

medicamentos requerem a tomada de decisão baseada na seleção, análise e avaliação crítica da 

informação, tanto em relação às fontes de informação utilizadas, quanto à qualidade desta 

informação (VACCA; LOPES; CANAS, 2010).   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que a informação independente 

sobre medicamentos está entre as atividades efetivas para promover o seu uso racional, sendo 

imprescindível, visto que o medicamento deve estar acompanhado de informação apropriada.  

Com efeito, a qualidade da informação a respeito de um medicamento é tão importante quanto 

a qualidade do produto farmacêutico, uma vez que consiste em fator determinante para sua 

utilização (OPAS, 1995). 

Nesse sentido, os centros e serviços de informação sobre medicamentos constituem uma 

ótima estratégia para atender necessidades específicas de informação, posto que se apresentam 

como unidades operacionais que visam proporcionar informação técnico-científica sobre 

medicamentos de forma objetiva e oportuna (OPAS, 1995). 

Entende-se por CIM ou SIM como um local estruturado destinado a reunir, analisar, 

avaliar e fornecer informações sobre medicamentos, tendo como objetivo propiciar o seu uso 
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racional. Os CIM possuem abrangência nacional, estadual ou regional, enquanto os SIM 

limitam-se às instituições (hospitais, secretarias de saúde, entre outros) (CFF, 2019). 

Os centros e serviços de informação sobre medicamentos diferenciam-se das bibliotecas 

e dos centros de documentação por oferecem soluções para problemas concretos sobre 

medicamentos ou para uma situação clínica de um paciente, produzindo informação de 

qualidade para atender a uma demanda específica, não apenas proporcionando documentos ou 

referências bibliográficas.  Para isso, prestam informação selecionada, processada e avaliada 

por profissionais especializados, focada na necessidade particular do solicitante, mediante um 

serviço altamente custo-efetivo (VIDOTTI et al., 2000).  Nessa lógica, os CIM/SIM podem ser 

considerados unidades produtoras de inteligência, posto que seus produtos e serviços são 

ofertados aos usuários considerando seu contexto e suas necessidades e estão orientados a 

resolver suas necessidades específicas de informação, de modo a conduzir para a ação oportuna 

e de elevado nível de aplicabilidade e de utilidade. 

Historicamente, os relatos na literatura indicam que o primeiro CIM com registro no 

Brasil foi instalado no antigo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), atual Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Inicialmente, com a 

denominação de um Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM), funcionou a partir de 

janeiro de 1979 até dezembro de 1986, quando teve suas atividades encerradas (VIDOTTI, 

1999). Retomou as atividades em janeiro de 2009, ainda na condição de um CIM. Porém, ao 

integrar a Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informações sobre Medicamentos 

(REBRACIM), no ano de 2014 passou a ser considerado um Serviço de Informação sobre 

Medicamentos (SIM). 

Conforme um levantamento realizado pela Secretaria Técnica da REBRACIM, cujos 

resultados parciais foram disponibilizados para os membros da rede, em julho de 2019, existem 

cerca de 35 CIM/SIM no Brasil, dos quais 26 foram efetivamente cadastrados como membros 

da REBRACIM e estão distribuídos pelas diversas regiões brasileiras. A maior concentração 

desses serviços está nas regiões Nordeste (38,5 %) e Sudeste (34,6 %) do país.  Quanto ao 

vínculo, os CIM/SIM estão inseridos em instituições de ensino superior, hospitais, conselho 

profissional e secretarias de saúde estadual (BRASIL, 2019). 

No Brasil, as recomendações para implantação e desenvolvimento de um centro de 

informação sobre medicamentos em hospital como estratégia para melhorar a farmacoterapia, 

foram reunidas e disponibilizadas em um guia idealizado e organizado pela Comissão de 

Farmácia Hospitalar do Conselho Federal de Farmácia (CFF), em 2010. Posteriormente, esse 

trabalho foi republicado como parte de uma coletânea de práticas e conceitos para Farmácia 
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Hospitalar, organizado pelo grupo de trabalho sobre farmácia hospitalar do CFF (VIDOTTI; 

SILVA; HOEFLER, 2010, 2017).  

 

4.1 ESTRUTURAÇÃO DE UM CIM/SIM HOSPITALAR 

 

A implementação de um SIM em instituições hospitalares deve ocorrer de forma 

progressiva, tendo como base um diagnóstico situacional do serviço no estabelecimento de 

saúde, seguido da coleta de dados estatísticos e outros que apoiem a sua implementação.  Como 

parte integrante dos serviços farmacêuticos, o SIM deve ser apoiado pelos CIM de âmbito 

nacional e regional (VIDOTTI et al., 2000).   

Um CIM/SIM deve estar estruturado de modo a contemplar dois aspectos básicos: i) 

contar com um farmacêutico especialista em informação sobre medicamentos, com treinamento 

e experiência clínica, além de deter as competências e habilidades recomendadas para a 

atividade: ii) dispor de acesso à bibliografia sobre medicamentos, atualizada e reconhecida 

internacionalmente.  

Um SIM hospitalar deve contar com um profissional farmacêutico especialista em 

informação sobre medicamentos, sendo desejável que possua conhecimento e experiência em 

farmacologia e terapêutica, além de conhecimento de idiomas como inglês e espanhol e estar 

devidamente capacitado no manejo dos recursos tecnológicos e na avaliação crítica da literatura 

científica, conforme diretrizes específicas. O serviço deve, ainda, contar com o apoio 

administrativo e de informática quando necessário.  A localização do SIM deve garantir o fácil 

acesso aos usuários e dispor de espaço adequado para acomodação do mobiliário e recursos 

necessários ao seu funcionamento. O número de profissionais irá depender da cobertura e do 

grau de desenvolvimento do serviço.  A presença do profissional farmacêutico no SIM é 

imprescindível para fornecer serviços de informação sobre medicamentos sustentada em fontes 

científicas, atualizadas e independentes (OPAS, 1995). 

Fornecer informações eficazes sobre medicamentos está entre as responsabilidades mais 

fundamentais dos farmacêuticos. São muitas as oportunidades para que possam usar as suas 

habilidades para fornecer informação sobre medicamentos em todos os ambientes de prática, 

inclusive no ambiente hospitalar, onde pode atuar tanto como generalista como em uma clínica 

específica. A informação fornecida pode estar direcionada a um paciente específico, pode ser 

utilizada para fins acadêmicos ou para auxiliar a tomada de decisão na avaliação do uso de 

medicamentos em uma determinada população de pacientes, como é o caso dos protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas (GHAIBI; IPEMA; GABAY, 2015).   
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Em um ambiente hospitalar, os farmacêuticos especialistas em informação sobre 

medicamentos frequentemente realizam atividades nessa área que se sobrepõem a outros 

farmacêuticos e profissionais de saúde, pelo seu treinamento avançado e experiência para 

recuperar, avaliar e disseminar informações com mais eficiência. Além disso, podem estar 

envolvidos em atividades de segurança no uso de medicamentos e colaborar com especialistas 

em informática. Outra atividade relevante no ambiente hospitalar, consiste em prover 

informações quando não houver tempo suficiente para outros profissionais de saúde 

investigarem adequadamente a questão da informação sobre medicamentos, quando houver 

uma lacuna de conhecimento ou quando a questão exigir uma pesquisa mais minuciosa 

(GHAIBI; IPEMA; GABAY, 2015). 

Nesse sentido, para ser um fornecedor eficaz de informação sobre medicamentos, o 

farmacêutico deve demonstrar habilidades para antecipar e avaliar as necessidades dos 

pacientes e profissionais de saúde, adotando uma abordagem sistemática para responder às 

solicitações de informação, conforme as diretrizes da American Society of Health-System 

Pharmacists (ASHP) sobre o papel do farmacêutico no fornecimento de informação sobre 

medicamentos (GHAIBI; IPEMA; GABAY, 2015). 

As habilidades desejáveis para o farmacêutico especialista em informação sobre 

medicamentos são descritas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Habilidades do farmacêutico especialista em informação sobre medicamentos 

 

Fonte: Adaptado de Vidotti, Silva e Hoefler (2017). 

Principais 
Habilidades  do 
Farmacêutico 
de um CIM:

Habilidade e competência para a seleção, utilização e avaliação crítica a da
literatura.

Habilidade e competência para apresentação da máxima informação relevante
com um mínimo de documentação de suporte.

Conhecimento de disponibilidade de literatura, assim como de bibliotecas,
centros de documentação, etc.

Capacidade de comunicar-se sobre farmacoterapia nas formas oral e escrita.

Destreza no processamento eletrônico dos dados.

Habilidade e competência para participar em comissões técnicas, tais como a
Comissão de Farmácia e Terapêutica.
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As fontes de informação sobre medicamentos utilizadas tanto para o fornecimento de 

informação, como para o adequado funcionamento de um CIM/SIM devem ser de alta 

qualidade, imparciais, confiáveis e relevantes ao contexto. Da mesma forma, é fundamental que 

o profissional envolvido nesse processo desenvolva habilidades para analisar criticamente as 

evidências científicas disponíveis e sua oportuna aplicabilidade.  As fontes de informação sobre 

medicamentos podem ser classificadas de forma didática como: primárias, secundárias e 

terciárias (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Classificação das fontes de informação sobre medicamentos 

 

Fonte: Adaptado de Vidotti, Silva e Hoefler (2017). 

 

Além dessa classificação existem as fontes alternativas de informação sobre 

medicamentos, tais como sites ou portais de publicação científica na internet, organizações 

profissionais, agências regulatórias, entre outras. 

As principais fontes de informação terciárias e primárias recomendadas para um CIM 

encontram-se listadas no Quadro 6, acompanhadas da classificação quanto ao seu grau de 

importância: essencial, recomendada e útil. 

 

 

Primária
São constituídas por artigos científicos, que apresentam dados originais de

trabalhos de investigação, e que são publicados em revistas científicas.

Apresentam como vantagem a presença de informações mais recentes, que

são utilizadas para fundamentar outros tipos de fontes de informação.

Secundária São aquelas que resumem, indexam, classificam, agrupam ou ordenam as

informações de fontes primárias em forma de resumo, tais como as bases de

dados científicas.

Terciária Contêm informações avaliadas e verificadas pelo autor ou editor para

fornecer um resumo rápido e fácil sobre um tema. São compostas por livros,

compêndios, formulários, artigos de revisão, entre outras.
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Quadro 6 - Fontes de informação recomendadas para um CIM 

FONTES TERCIÁRIAS CLASSIFICAÇÃO 

ASHP – AHFS Drug Information 

Essencial 

British National Formulary 

Dorland’s Medical Dictionary 

Farmacologia Clínica 

Formulário Terapêutico Nacional 

Martindale – The Extra Pharmacopoeia 

Medicina Interna 

Trissel – Handbook on Injectable Drugs 

Briggs – Drugs in Pregnancy and Lactation 

Recomendada 

Drugs and Comparisons 

Farmacologia 

Aronson – Meyler’s side efects of drugs 

Stockley – Drug Interactions  

Remington – A Ciência e a Prática da Farmácia 

Rowe – Handbook of Pharmaceutical Excipients 

Farmacopéia Brasileira 

Útil Guia de Especialidades Farmacêuticas 

The Merck Index 

FONTES PRIMÁRIAS 

American Journal of Health-System Pharmacists 

British Medical Journal 

Journal of American Medical Association 

New England Journal of Medicine 

The Lancet 

Fonte: Adaptado de Vidotti, Silva e Hoefler (2017). 

 

As fontes de informação primárias são consideradas mais úteis para atividades 

relacionadas às pesquisas, elaboração de diretrizes ou quando há a necessidade de informação 

mais recente para a prática clínica, porém requer uma análise crítica da literatura e a validação 

dos resultados. Já a busca nas bases secundárias é mais ágil e serve aos profissionais para 

aplicação prática, posto que não requer tempo para a seleção e avaliação crítica da qualidade 

das informações. Como principal exemplo de bases de dados secundárias que veiculam 

informações baseadas em evidências científicas, pode ser citado o UpToDate® (BERNARDO; 



69 
 

NOBRE; JATENE, 2004). As fontes terciárias, embora sejam mais condensadas e apresentem 

informações de consenso, possuem a desvantagem de não serem constantemente atualizadas. 

As funções atribuídas a um CIM/SIM, bem como as atividades exercidas são 

apresentadas no tópico seguinte. 

 

4.2 FUNÇÕES E ATIVIDADES DE UM CENTRO OU SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

SOBRE MEDICAMENTOS 

 

A função básica de um CIM/SIM é a produção de informações destinadas a resolver ou 

contribuir para a solução de problemas relacionados ao uso de medicamentos em casos 

específicos. Entretanto, esta função não diminui a necessidade e a importância do 

desenvolvimento da informação relacionada às atividades de educação, divulgação de 

informação e a realização de pesquisas na área de medicamentos (OPAS, 1995). 

As atividades exercidas por um CIM/SIM são descritas no Quadro 7, e podem ser 

classificadas em duas grandes áreas, de acordo com a forma de atuação dos profissionais 

responsáveis pela informação fornecida (VIDOTTI, 1999). 

Informação passiva (reativa) – é aquela oferecida em resposta à pergunta de um 

solicitante. Nesse caso, o farmacêutico espera passivamente que o interessado lhe faça a 

pergunta. Desencadear a comunicação é iniciativa do solicitante. Esta é considerada a atividade 

principal de um CIM/SIM, uma vez que a maior parte do tempo é dedicado a essa atividade. 

Informação ativa (proativa) – é aquela em que a iniciativa da comunicação é do 

farmacêutico informador, o qual analisa que tipo de informação podem necessitar seus possíveis 

usuários (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, outros profissionais de saúde) e encontra um 

meio de comunicação para suprir essas necessidades. As atividades colaborativas, como a 

participação em comissões técnicas, também estão incluídas nesse grupo. As atividades 

proativas conferem maior visibilidade do serviço, além de causar maior impacto junto aos 

usuários. 
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Quadro 7 - Atividades de um Centro de Informação sobre Medicamentos 

 Responder perguntas relacionadas ao uso de medicamentos (informação reativa). 

 Participar efetivamente em comissões, tais como Farmácia e Terapêutica e de 

Infecção Hospitalar. 

 Difundir material educativo / informativo como boletins, alertas, etc. 

 Desenvolver atividades de capacitação e educação: estágio, cursos sobre temas 

específicos de farmacoterapia. 

 Revisar o uso de medicamentos. 

 Realizar atividades de pesquisa sobre o uso de medicamentos. 

 Coordenar programas de investigação e notificação, como a farmacovigilância. 

Fonte: Adaptado de Vidotti, Silva e Hoefler (2017). 

 

A informação passiva é considerada a de maior importância entre as atividades 

desenvolvidas por um CIM.  Porém, no momento que se inicia a implantação de um CIM/SIM 

a informação ativa se sobrepõe, a princípio, à informação passiva, como estratégia para garantir 

a divulgação do serviço junto ao público alvo.  Presumivelmente, em qualquer outro momento, 

essa estratégia poderá ser utilizada para retomada do nível de eficiência dos serviços ofertados 

e, assim, sedimentar sua importância na instituição. 

Responder a questionamentos sobre medicamentos é um serviço gratuito oferecido 

pelos CIM/SIM aos profissionais de saúde.  A atividade inicia quando um usuário formula uma 

questão e encaminha a solicitação ao CIM/SIM, segue-se o recebimento da pergunta, sua 

análise, elaboração da resposta, comunicação ao solicitante e o arquivamento. 

O fluxo no processo de informação passiva proposto por Vidotti (1999) está 

representado resumidamente na Figura 11 e compreende sete etapas: solicitação; recebimento 

e classificação; pesquisa sistemática e crítica da literatura; elaboração da resposta; comunicação 

da resposta; processo estatístico da solicitação; e seguimento (acompanhamento). 
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Figura 11 - Fluxograma – Passos resumidos da informação passiva 

 

 

Fonte: Adaptado de Vidotti (1999, p.212).  

 

Cabe destacar que nas respostas aos questionamentos feitos por usuários do CIM/SIM, 

deve-se levar em conta as vantagens e limitações das fontes de informação sobre medicamentos 

disponíveis para consulta.  Segundo Vidotti (1999), o farmacêutico especialista em informação 

é o profissional com perfil mais adequado para fazer uma avaliação crítica da literatura e 

utilizar-se de fontes de informação sobre medicamentos reconhecidas, imparciais e atualizadas, 

e de comunicar a informação relevante em tempo hábil para sua utilização. 

A qualidade da resposta a um questionamento não está diretamente relacionada ao 

tempo que se gasta para elaborá-la, provavelmente pelo fato de que mais tempo gasto cria 

respostas mais longas, ao passo que respostas mais curtas, mais concisas e orientadas são 

preferidas pelos usuários. A apresentação de conselhos e conclusões específicas melhoram a 

qualidade da resposta, enquanto o uso de abreviaturas, terminologia profissional e descobertas 
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de estudos que foram deixadas sem explicação dificultam a compreensão pelo usuário. Outros 

recursos que são desejáveis para uma resposta de qualidade são o uso da voz ativa e uma 

estrutura de texto menos compactada (SCHJØTT; SPIGSET, 2019). 

Para garantir que todas as informações relevantes sejam consideradas, uma abordagem 

sistemática deve ser adotada para responder a uma solicitação de informação sobre 

medicamentos, seguindo os nove passos recomendados pelas diretrizes da ASHP (GHAIBI; 

IPEMA; GABAY, 2015): 

 

1. Identificar o solicitante. O primeiro passo consiste em obter informações do 

solicitante a fim de desenvolver uma resposta com a perspectiva apropriada, 

considerando a literacia em saúde5 e a formação profissional do solicitante. 

2. Definir a verdadeira questão e necessidade de informação. Para identificar a 

pergunta e as informações verdadeiramente necessárias, pode-se fazer uma sondagem 

do solicitante para saber por que a pergunta está sendo feita e se a pergunta pertence a 

um paciente específico. Isso ajuda a otimizar o processo de busca e estimar o tempo 

adequado da necessidade de resposta. 

3. Obter informações completas. As informações básicas, incluindo o exame do 

prontuário médico para dados do paciente, se aplicável, auxiliam para individualizar a 

resposta para atender à necessidade do solicitante. 

4. Categorizar a questão. Classificar as solicitações como específicas do paciente ou 

acadêmicas e por tipo de pergunta (tema ou assunto relacionado à medicamentos) serve 

para auxiliar na adaptação da estratégia de busca e seleção de recursos. 

5. Realizar uma pesquisa sistemática. Uma busca sistemática nas fontes bibliográficas 

apropriadas de nível terciário, secundário e primário, incluindo os recursos eletrônicos, 

deve ser realizada, conforme necessário. 

6. Analisar as informações. Nessa etapa, as informações obtidas na pesquisa devem 

ser avaliadas, interpretadas e combinadas para elaboração da resposta. Outras 

necessidades de informação devem ser antecipadas, como resultado das informações 

coletadas. 

                                                           
5 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define literacia em saúde como o conjunto de “competências 

cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para ganharem acesso a compreenderem e a usarem 

informação de formas que promovam e mantenham boa saúde (WHO, 1998). Disponível em: 

http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/PSDC/ 

AreasTrabalho/LiteraciaSaude/Paginas/inicial.aspx. Acesso em: 09 jul. 2019. 
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7. Divulgar a informação. A resposta pode ser comunicada de forma oral ou por 

escrito, ou ambas, de acordo com a necessidade do solicitante que aplica as informações 

recebidas a uma situação específica. O tipo de informação, sua urgência e sua finalidade 

podem influenciar o método de resposta. Quando possível, documentação de apoio (por 

exemplo, literatura primária) deve ser incluída. 

8. Documento. A solicitação deve ser documentada, registrando-se os recursos de 

informação usados, as informações encontradas em cada origem, o tempo gasto na 

resposta e a própria resposta, conforme apropriado para a solicitação e a configuração 

da prática. 

9. Acompanhamento. O último passo requer uma avaliação de acompanhamento para 

determinar a utilidade das informações fornecidas e se as informações resultaram em 

mudanças nas práticas de uso de medicamentos ou nos resultados dos pacientes. 

 

O seguimento de uma abordagem sistemática completa para responder a uma solicitação 

de informação sobre medicamentos pode não ser prática para todas as situações, especialmente 

para atender necessidades clínicas de urgência em ambientes de atendimento direto ao paciente, 

como, por exemplo, em um ambiente hospitalar. 

Há uma variedade de informações que podem ser usadas para facilitar, incentivar e 

apoiar práticas de prescrição, dispensação e utilização racional de medicamentos em diferentes 

contextos de saúde. As estratégias de intervenção educacional são um exemplo de abordagem 

direcionada que pode ser empregada para otimizar a prescrição de medicamentos. É evidente o 

papel fundamental da informação sobre medicamentos como parte da educação de nível 

superior e especialização adicional de prescritores, como também para o desenvolvimento 

profissional contínuo, de modo que as práticas de prescrição e dispensação racional sejam 

asseguradas e que reflitam e considerem as diretrizes de melhores práticas que estão sendo 

implementadas atualmente. Os prescritores requerem uma gama de informações sobre 

medicamentos de alta qualidade, precisas, prontamente acessíveis e fáceis de usar. Além disso, 

as informações relativas aos medicamentos devem estar integradas aos sistemas de dados em 

uso para apoiar uma prescrição racional, particularmente na prática de medicina baseada em 

evidências. Consequentemente, a integração do fornecimento e utilização de informações sobre 

medicamentos por profissionais de saúde pode melhorar diretamente na prestação de serviços 

e ajudar a garantir a qualidade no uso de medicamentos pelos pacientes (FIP, 2017). 

Ante o exposto, entende-se que as funções atribuídas a um centro ou serviço de 

informação sobre medicamentos são similares as de uma unidade de inteligência, posto que 
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contribuem para o processo de produção de inteligência na organização na qual está inserido, 

como parte de um sistema formado pela articulação de pessoas, recursos de informação e de 

conhecimento, processos e tecnologias que interagem de maneira sinérgica para satisfazer às 

necessidades específicas de informação. 

Portanto, analisar e compreender o fluxo no provimento da informação sobre 

medicamentos em atendimento à demanda dos profissionais de saúde em um ambiente 

hospitalar, pode contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos serviços ofertados, 

de modo que expressem e atendam plenamente suas necessidades. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos metodológicos da presente pesquisa, no que 

se refere à caracterização e à delimitação da pesquisa e aos métodos e técnicas utilizados para 

coleta e análise dos dados. 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos propostos para a pesquisa, foi realizado um estudo de natureza 

descritiva com abordagem mista, embora a pesquisa seja predominantemente qualitativa, uma 

abordagem quantitativa foi utilizada de modo complementar.  Conforme Flick (2013), a 

pesquisa qualitativa permite explicar os fenômenos sociais analisando as experiências dos 

indivíduos ou grupos, examinando interações e comunicações, investigando documentos ou 

traços semelhantes de experiências e interações. Por outro lado, os dados obtidos nos estudos 

qualitativos possibilitam entender os indivíduos, suas motivações e ações, e o contexto no qual 

eles trabalham e vivem. O estudo do tipo transversal, tem a finalidade de estabelecer dados, 

categorias e conceitos em um determinado momento de atividade do campo de estudo.   

A aplicação de uma triangulação dos dados, de técnicas e perspectivas ajuda a 

aprofundar o estudo e permite um conhecimento amplo dos fenômenos investigados. Segundo 

Flick (2013, p.183), na triangulação “a análise de dois ou mais pontos é realizada 

principalmente utilizando-se várias abordagens metodológicas”.  

A escolha do percurso metodológico adotado na pesquisa envolve uma série de decisões, 

que por sua vez reflete nos estágios subsequentes. Estas decisões requerem a consideração de 

questões inter-relacionadas no tocante ao campo de estudo, ao tema pesquisado, ao contexto 

teórico e à metodologia envolvida. Assim, por exemplo, “as decisões sobre amostragem na 

pesquisa qualitativa se referem, acima de tudo, a pessoas ou situações na coleta de dados”. No 

que concerne à escolha dos métodos e técnicas, a decisão reside em utilizar os dados e 

instrumentos existentes ou coletar os próprios dados. Entre os fatores que interferem nessas 

decisões, estão os recursos, como o tempo disponível para o estudo (FLICK, 2013, p.95). 

Nesse sentido, o percurso metodológico foi conduzido em sete etapas, conforme o 

método de auditoria de inteligência proposto por Carvalho (2010) e descrito na seção 2.2.2.  As 

atividades relacionadas a cada etapa do processo foram adaptadas para atender às características 

da unidade de informação objeto da pesquisa (Quadro 8).  
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Quadro 8 - Etapas e atividades do percurso metodológico 

ETAPAS ATIVIDADES 

1. Planejamento  Selecionar o processo a ser auditado. 

Definir os objetivos e alcance da auditoria. 

Elaborar o plano para orientar o andamento da auditoria. 

2. Preparação Definir fontes e contatar informantes. 

Definir técnicas e instrumentos de coleta e análises da 

informação. 

Elaborar instrumentos de coleta de informações específicos. 

3. Coleta Aplicar técnicas e instrumentos adequados para obtenção das 

informações. 

4. Análise Descrever e atribuir sentido a cada aspecto auditado com a 

finalidade de identificar pontos fortes e fracos e de apresentar 

recomendações para melhorar a unidade de informação em 

estudo. 

5. Elaboração de Informe 

com Recomendações 

Registrar os achados e recomendações do processo de 

auditoria em um documento claro e conciso. 

6. Comunicação Divulgar os resultados da auditoria e discutir os benefícios do 

processo, a validade das recomendações e como implementá-

las. 

7. Guia para Implementar 

Recomendações 

Preparar um documento que facilite a implementação das 

recomendações consideradas adequadas, indicando o que, por 

que, como, quem e quando realizá-las. 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2012). 

 

Na etapa inicial de planejamento da auditoria, foi definido que o processo a ser 

auditado estaria relacionado à contribuição do SIM-HUOL no provimento de informação sobre 

medicamentos para a comunidade hospitalar.  O objetivo da auditoria foi definido visando 

avaliar se o SIM-HUOL está adequado ao propósito institucional, e se o mesmo oferece suporte 

útil e confiável para os profissionais de saúde no ambiente hospitalar. O alcance da auditoria 

foi estabelecido na perspectiva da organização (SIM-HUOL), com foco nos seguintes 

componentes estratégicos: os atores (relação com usuários reais e potenciais); os processos 

(provimento de informação passiva sobre medicamentos); e os recursos e tecnologias da 

informação (Quadro 9).  
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Quadro 9 - Planejamento da auditoria: perspectiva, componentes e aspectos auditados 
P

L
A

N
O

 D
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 
COMPONENTES ASPECTOS AUDITADOS 

Rede de Atores (Relação com Usuários)  Comportamento informacional de 

profissionais de saúde 

 Percepção do usuário sobre o SIM-

HUOL 

Processos de Produção e Transferência de 

Informação 

 Atividades de informação passiva 

(reativa) e ativa (proativa)  

 Fluxo no processo de informação 

passiva (reativa) 

Recursos de Informação  Fontes de informação disponíveis 

 Recursos humanos 

 Infraestrutura 

Tecnologias  Equipamentos de TI 

 Sistema informatizado para registro 

e armazenamento das informações 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na etapa de preparação, foram definidos quais seriam os informantes e fontes a serem 

consultadas, bem como a definição das técnicas e a elaboração dos instrumentos de coleta a 

serem empregados, os quais são descritos nas seções seguintes. 

Na etapa da coleta dos dados foram utilizados como técnicas e instrumentos:  

benchmarking, pesquisa documental, observação, questionário e grupo focal. A técnica do 

benchmarking foi aplicada para obter dados de unidades de informação similares ao SIM-

HUOL, possibilitando uma análise situacional comparativa e a consequente identificação dos 

seus pontos fortes e fracos. A pesquisa documental e a observação participante foram utilizadas 

para coletar os dados referentes ao fluxo de informação fornecida aos usuários da unidade 

auditada. O questionário foi aplicado aos profissionais de saúde do HUOL para coletar 

informações sobre o comportamento de busca e uso de informação sobre medicamentos, bem 

como para avaliar a percepção destes sobre o SIM-HUOL. 

Na etapa seguinte, a análise e discussão dos dados coletados foi realizada utilizando 

os métodos de análise selecionados para cada uma das técnicas e instrumentos aplicados na 

auditoria, incluindo a análise descritiva; análise estatística descritiva; e análise de conteúdo. 
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Na etapa de elaboração do relatório e recomendações preliminares foram descritos os 

resultados da auditoria, evidenciando os pontos fortes e pontos fracos, bem como as 

recomendações para melhoria do serviço. 

A comunicação serviu para divulgar os resultados, discutir os benefícios do processo 

da auditoria e validar as recomendações de melhoria a serem implantadas. Para isso, foi reunido 

um grupo de gestores e coordenadores de serviços para participar de um grupo focal. 

Na etapa final, o guia para implementar as recomendações de melhorias foi elaborado 

a partir das constatações da auditoria e da identificação dos pontos fracos. Para isso, foram 

contempladas as considerações dos gestores que participaram do grupo de discussão, que por 

sua vez ofereceram subsídios para implantação das recomendações consideradas oportunas. 

Nas sessões seguintes, os métodos e técnicas empregados na coleta e análise dos dados, 

são apresentados e discutidos mais detalhadamente. Já a relação entre os objetivos específicos 

e as técnicas de coleta e análise de dados encontra-se representada na Figura 12. 

 

Figura 12 - Relação entre os objetivos específicos e as técnicas e instrumentos de coleta e métodos de 

análise de dados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O campo de estudo foi o SIM-HUOL, que está inserido em um hospital universitário 

público de grande relevância para a formação de recursos humanos e para a prestação de 

serviços assistenciais na área da saúde no estado do Rio Grande do Norte.  

A população de indivíduos selecionados para compor o estudo do comportamento 

informacional são os profissionais de saúde que exercem atividades no HUOL, considerados 

potenciais usuários do serviço, mais especificamente aqueles que detêm uma maior 

representatividade nas demandas de solicitações de informações sobre medicamentos, que são 

os médicos, enfermeiros e farmacêuticos, incluindo os que atuam como residentes dos 

programas de residência médica e multiprofissional.  A escolha desses profissionais também se 

justifica pela importância do uso adequado da informação sobre medicamentos para uma prática 

segura na assistência à saúde. 

No período de março a abril de 2019, foi possível constituir uma lista nominal composta 

por 863 profissionais selecionados para o estudo, sendo 541 médicos, 288 enfermeiros e 34 

farmacêuticos, a partir de informações obtidas junto à Divisão de Gestão de Pessoas do HUOL, 

Coordenação do Programa de Residência Médica (COREME) e da Coordenação do Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde (COREMU), e através do acesso pela pesquisadora 

ao portal da EBSERH na internet.  

A lista nominal foi utilizada para pesquisar no diretório do correio eletrônico da 

EBSERH o e-mail institucional dos profissionais vinculados à empresa, posto que conferiam 

uma maior credibilidade à pesquisa. O e-mail dos profissionais vinculados à UFRN foi obtido 

pela pesquisadora através de contato pessoal com o profissional, quando possível.  As 

coordenações dos programas de residência médica e multiprofissional forneceram as listas com 

o e-mail dos respectivos residentes. Não foi possível obter o e-mail da totalidade de 

profissionais tendo em vista que alguns estavam afastados por motivo de licença, férias, entre 

outros. O questionário online foi enviado para os profissionais que tiveram um e-mail associado 

ao nome, sendo essa a população considerada efetivamente na presente pesquisa (n = 727).  

O tamanho mínimo da amostra foi estimado com referência na Tabela Philips (Tabela 

1), utilizada como método para a definição de amostra nos procedimentos de auditoria.  Para 

uma população entre 501 e 1000, o tamanho da amostra é de 55 indivíduos e o índice de 

problemas aceitáveis é cinco. Caso seja detectado um número de problemas acima desse valor, 

a análise deve ser aprofundada. A utilização da tabela assegura uma margem estatística de 95% 

de segurança na opinião do auditor sobre sua análise (UFPE, 2018). 
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Tabela 1 - Tabela Philips 

TAMANHO DA 

POPULAÇÃO  

TAMANHO DA AMOSTRA ÍNDICE DOS PROBLEMAS 

10 - 19 11 1 

20 - 50 13 1 

51 - 100 20 2 

101 - 200 35 3 

201 – 500 42 4 

501 – 1000 55 5 

1001 – 2000 70 6 

2001 – 5000 90 12 

5001 - 10000 150 24 

10001 – 20000 220 36 

20001 – 50000 280 48 

Maior que 50001 350 60 

Fonte: UFPE (2018). 

 

Inicialmente, foram enviados os convites por e-mail para que os destinatários pudessem 

participar da pesquisa respondendo ao questionário online. Em seguida, para melhorar a taxa 

de resposta aos questionários, foram enviados e-mails de lembrete em períodos de cerca de 6 a 

12 dias após o primeiro convite, para aqueles que responderam parcialmente ou não 

responderam o questionário. Ainda, como medida para obter um maior número de 

respondentes, os profissionais foram contatados pessoalmente pela pesquisadora para enfatizar 

a importância da participação na pesquisa. Em alguns casos, este contato serviu para obter um 

e-mail alternativo, visto que grande parte alegou que não costumava acessar o e-mail 

institucional, e para corrigir algum eventual erro de digitação no e-mail anteriormente enviado. 

Cabe ressaltar que a pesquisa realizada no local de trabalho do pesquisador, facilitou o 

acesso ao campo da pesquisa e aos indivíduos selecionados para o estudo. 

O método e técnicas utilizadas para coleta de dados relativos à auditoria de inteligência 

aplicada ao serviço de informação sobre medicamentos (SIM-HUOL) serão descritos na seção 

seguinte. 

 

 

 

 



81 
 

5.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

A escolha do método para coleta de dados foi orientada para o alcance dos objetivos 

específicos da pesquisa. Dessa forma, as técnicas empregadas para a coleta de dados incluem 

pesquisa bibliográfica, benchmarking, pesquisa documental, observação, questionário e grupo 

focal.  

Para oferecer subsídio a esse estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

anteriormente à definição dos procedimentos metodológicos, com a finalidade de obter material 

bibliográfico atualizado e especificamente relacionado aos assuntos estudados. Para Gil (1999, 

p.65), a pesquisa bibliográfica constitui uma vantagem que “reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla do que poderia ter sido obtida 

diretamente”.  A condução da pesquisa bibliográfica incluiu os processos de busca, seleção, 

armazenamento de dados e avaliação dos textos relevantes para esta pesquisa. A busca foi 

realizada em bibliotecas virtuais e bases de dados, tais como o Portal de Periódicos Capes, 

Scopus, Pubmed, Google Acadêmico e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.  Os termos 

utilizados para as buscas foram: gestão da informação; gestão do conhecimento; auditoria de 

informação; auditoria de inteligência; centro ou serviço de informação sobre medicamentos. 

Como critérios de inclusão, foram selecionados os estudos que abordam origem, conceitos e 

aspectos relacionados aos temas do estudo; estudos publicados nos últimos dez anos; estudos 

publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol; estudos disponíveis no formato full-text. 

Como critérios de exclusão, foram descartados os estudos que abordam a auditoria em áreas 

não relacionadas à Ciência da Informação ou estudos que não estão relacionados aos serviços 

de informação na área da saúde.  Como critério de qualidade, foi dada a preferência aos estudos 

revisados por pares. 

Para alcançar o primeiro objetivo específico do estudo, foi selecionada a técnica de 

benchmarking, uma ferramenta de gestão que envolve investigar como as coisas são feitas em 

outro lugar e se elas são feitas de forma diferente ou melhor, para verificar se um grupo pode 

adaptar um processo de outra organização com vistas à melhoria de seus próprios processos. O 

benchmarking é utilizado para identificar práticas úteis, ideias inovadoras, procedimentos 

operacionais eficazes e estratégias de sucesso. (HENCZEL, 2002).   

Para Barbêdo (2002), o benchmarking é uma técnica que contribui para que as 

organizações obtenham melhores desempenhos nas atividades que desenvolvem. Segundo a 

autora, o benchmarking pode ser aplicado em bibliotecas e unidades de informação como um 

instrumento para verificação de mudanças e novas aplicações a serem utilizadas nesses 
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ambientes. No presente estudo, foi adotado o tipo de benchmarking funcional, que consiste na 

comparação entre atividades funcionais similares em grupos não diretamente concorrentes. 

Para realizar a análise comparativa entre o SIM-HUOL e unidades de informação 

similares, foram selecionados outros CIM/SIM entre aqueles que sejam membros da 

REBRACIM e que estejam instalados em hospitais universitários públicos.   

Conforme a última atualização cadastral realizada pela REBRACIM em 2019, a rede é 

composta por 26 CIM/SIM, os quais possuem abrangência nacional, regional, estadual ou 

institucional, podendo estar vinculados às secretarias de saúde estadual, universidades públicas 

ou privadas, conselhos profissionais da classe farmacêutica (Conselho Federal de Farmácia 

(CFF) ou Conselho Regional de Farmácia (CRF)) ou, ainda, vinculado às instituições 

hospitalares.  

Foram identificados e selecionados três CIM/SIM que apresentam características 

similares ao SIM-HUOL. Os seguintes serviços foram contatados para participar da avaliação 

comparativa: Centro de Informação sobre Medicamentos do Hospital das Clínicas de Porto 

Alegre (CIM-HCPA); Centro de Informação sobre Medicamentos do Hospital Universitário 

Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (CIM-HUPES/UFBA); e Centro de 

Informação sobre Medicamentos do Hospital Universitário da Universidade Federal de Grandes 

Dourados (CIM-HU/UFGD). 

O convite para preenchimento do formulário foi enviado pelo correio eletrônico para 

que os profissionais responsáveis pelo serviço pudessem fazer o preenchimento online. A coleta 

dos dados ocorreu no período de 29 de maio a 10 de junho de 2019. Todos os três CIM/SIM 

participantes preencheram completamente o formulário. 

Para coleta dos dados na aplicação do benchmarking, foi elaborado um formulário 

eletrônico (Apêndice B) utilizando a plataforma Survey Monkey®, com a finalidade específica 

de coletar informações sobre as características da instituição, estrutura do serviço, principais 

indicadores e atividades desenvolvidas pelo CIM/SIM na instituição hospitalar onde está 

inserido.  

O formulário foi elaborado com 63 perguntas abertas e fechadas, utilizando como 

modelo o questionário de pesquisa realizada pela REBRACIM, em dezembro de 2018, para a 

atualização cadastral e realização do diagnóstico situacional dos CIM/SIM membros da rede. 

Poucas alterações foram feitas para adequação do estudo à realidade do serviço, de modo que 

os campos para preenchimento do formulário contemplassem as variáveis e indicadores 

utilizados para o diagnóstico dos CIM/SIM instalados nos serviços de farmácia hospitalar 
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(Quadro 10). Os indicadores para compor o formulário foram selecionados de modo que 

estivessem condizentes com a realidade do serviço.   

 

Quadro 10 - Variáveis e indicadores para o diagnóstico do SIM nos serviços de farmácia hospitalar 

VARIÁVEIS INDICADORES 

Fontes bibliográficas 

impressas 

Atualização 

Relevância 

Idioma 

Fontes bibliográficas 

eletrônicas 

Atualização de Fontes eletrônicas (livros) 

Relevância dos Fontes eletrônicas (livros) 

Língua (livros) 

Acesso online a bancos de dados com periódicos relevantes 

Qualidade dos periódicos acessados online 

Organização, 

Representação  

e Armazenamento  

de Informações 

Registro de consultas 

Representação da informação 

Automação de processos técnicos 

Armazenamento de Fontes na organização 

Conservação de Fontes 

Recuperação de  

Informação 

Flexibilidade 

Relevância da informação recuperada do sistema 

Serviços  

e produtos de  

informação 

Estudos de usuários e necessidades de informação 

Satisfação dos usuários com o SIM. 

Relevância dos produtos 

Motivação para melhorar produtos e serviços 

Normalização de procedimentos dentro do SIM 

Porcentagem de consultas respondidas pelo SIM 

Tempo de resposta a consultas 

Infraestrutura para a prestação do serviço 

Ações para controlar e melhorar a qualidade no SIM 

Dispensação de medicamentos 

Investigação Publicações de pesquisadores equivalentes no país e no exterior 
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Projetos vinculados a Programas Nacionais, Territorial, Empresarial 

e Universitário de Ciência e Tecnologia. 

Participação em eventos científicos nacionais 

Participação em eventos científicos internacionais 

Publicações em bases de dados internacionais 

Tecnologia 

Computadores por estação de trabalho 

Acesso à intranet da organização 

Acesso à internet 

Comunicação 

Equipamento para reprodução electrónica e impressão de 

documentos 

Sistemas e serviços online para suportar a funcionalidade da 

organização 

Recursos humanos 

Política para a seleção de recursos humanos 

Relevância dos recursos humanos 

Formação de recursos humanos 

Nível profissional de recursos humanos. 

Estabilidade do pessoal dentro da organização 

Alfabetização Informacional 

Fonte: Adaptado de Rivero, Molina e Rodriguez (2015). 

 

A pesquisa documental foi utilizada para levantamento dos dados sobre a unidade de 

informação estudada, e consistiu na análise qualitativa dos documentos disponíveis, tais como: 

relatórios anuais; estatísticas referentes à produtividade e indicadores de desempenho; manuais 

de procedimentos; e formulários utilizados para o registro de perguntas e respostas.   

A observação participante foi incluída no estudo, tendo em vista que a pesquisadora 

exerce atividades laborais na unidade informacional, o que contribuiu para compreender melhor 

os processos e aspectos analisados na auditoria. Segundo Flick (2013), a participação do 

pesquisador a uma distância reduzida da situação observada, durante um determinado período 

no campo estudado, constitui um instrumento essencial para a coleta de dados. Para Carvalho 

(2010), a observação no processo de auditoria permite uma visão valiosa da realidade em 

estudo, proporcionada pela identificação, seleção e análise de situações concretas. Nesse caso, 
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a observação sistemática foi orientada pelo modelo de fluxo de informação proposto por Beal 

(2008), considerando cada uma de suas etapas. 

Assim, para atingir o segundo objetivo específico da pesquisa, a investigação dos 

documentos e a observação possibilitaram a análise do fluxo de informação sobre 

medicamentos fornecida passivamente aos usuários. A coleta dos dados foi realizada entre os 

meses de abril e maio de 2019, comparando os padrões estabelecidos com o modelo de fluxo 

de informação proposto por Beal (2008). Foram incluídas na análise as anotações registradas 

pelo pesquisador, proporcionadas pela observação do campo de estudo, em virtude da 

proximidade com as práticas e processos inerentes ao serviço. Os principais aspectos 

observados no fluxo de informação fornecida aos usuários estavam relacionados ao 

recebimento dos questionamentos e ao registro dos mesmos no formulário simplificado. 

Barbosa e Brum (2009, p. 71), a partir de um estudo realizado sobre comportamento 

organizacional, concluíram que “para poder conhecer e analisar o comportamento 

informacional, é fundamental conhecer a quem essa informação é direcionada”. Portanto, a 

partir das necessidades informacionais, das buscas por fontes de informação, de como os 

usuários da informação as usam e com qual objetivo, é que se pode conhecer o seu 

comportamento informacional. 

Para verificar o comportamento de busca e uso de informação sobre medicamentos, o 

que corresponde ao terceiro objetivo específico do estudo, foi aplicado um questionário com 

perguntas elaboradas com ênfase nos fatores que moldam a necessidade de informação dos 

profissionais de saúde, tais como as funções e atividades relacionadas aos processos de trabalho 

assumidos na instituição, a formação acadêmica e anos de experiência do indivíduo, 

considerando que essas características agem como filtro no processo de busca de informação.  

Outros fatores também considerados importantes, são as características das fontes de 

informação disponíveis, se o indivíduo teve algum conhecimento prévio dessas fontes e sua 

provável utilidade, os problemas encontrados podem contribuir para o sucesso ou falha no 

resultado do evento da busca.   

A construção das questões teve como base o modelo de comportamento informacional 

proposto por Leckie (2005), conforme ilustrado na Figura 13.   
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Figura 13 - Busca de informação sobre medicamentos por profissionais de saúde em um hospital 

universitário 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O questionário possibilitou, ainda, o alcance do quarto objetivo específico, qual seja 

verificar a percepção dos respondentes em relação ao conhecimento sobre o SIM-HUOL, o 

nível de satisfação quando houve utilização dos serviços, e quais medidas poderiam ser 

adotadas para melhorar o seu desempenho junto a esses profissionais.  

Um questionário online foi enviado via e-mail para os 727 profissionais de saúde, mais 

especificamente os médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que exercem atividades regulares no 

HUOL.  O questionário foi estruturado com vinte questões fechadas e abertas, divididas em três 

partes: a - perfil do participante; b - comportamento de busca e uso da informação sobre 

medicamentos; c - percepção do usuário sobre o Serviço de Informação sobre Medicamentos 

do HUOL (Apêndice A).  Diante da probabilidade de não abranger todas as opções de respostas 

possíveis para os questionamentos, foi solicitado aos participantes da pesquisa que assinalassem 

entre as alternativas disponíveis aquela que melhor representasse a sua realidade. 

Para elaboração do questionário online, coleta e análise de dados foi utilizada a 

plataforma Survey Monkey® na internet.  O sistema ficou aberto para coleta dos dados no 

período de 26 de abril a 06 de junho de 2019. Ao final desse período, dos 809 e-mails enviados, 

incluindo os e-mails alternativos e corrigidos, 9 (1,1%) não chegaram ao destinatário devido a 

algum tipo de problema com o provedor, e 2 (0,2%) tiveram o recebimento cancelado.  Dos 727 

profissionais, 136 (18,7%) acessaram o questionário, no entanto 4 (3%) deles desistiram antes 

de iniciar e 132 (97%) aceitaram participar da pesquisa e iniciaram as respostas ao questionário.  

Entre os 132 participantes que iniciaram as respostas, 13 (9,8%) responderam parcialmente e 

119 (90,2%) completaram todas as respostas, sendo esse último o número considerado para 

análise dos dados.  

Com a finalidade de comunicar os resultados da auditoria (Etapa 6 do plano de auditoria) 

e discutir os benefícios do processo, a validade das recomendações e como implementá-las, foi 

aplicada a técnica do grupo focal, que, segundo Flick (2013), permite que os participantes 

possam expressar mais e ir além em suas declarações do que em entrevistas individuais. 

O grupo focal foi realizado com seis profissionais que atuam nas áreas médica, de 

enfermagem e de farmácia.  Os participantes foram selecionados por exercer funções de chefia 

ou coordenação nas seguintes unidades: Divisão Médica; Setor de Farmácia Hospitalar; 

Unidade de Farmácia Clínica; Unidade de Vigilância em Saúde; Coordenação do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde; e Comissão de Controle de Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde. Um convite para participação na pesquisa foi enviado por e-mail. O grupo 

focal possibilitou o alcance do quinto e último objetivo específico do estudo, estabelecer um 

guia para implementar as recomendações de melhorias do SIM-HUOL. Foi realizado no dia 06 
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de agosto de 2019, e teve a duração de, aproximadamente, duas horas e 40 minutos. A condução 

do grupo focal seguiu o roteiro detalhado no Apêndice C. Dos seis participantes, cinco 

permaneceram até o final das discussões, sendo este número considerado para a análise dos 

dados. 

No que diz respeito à ética em pesquisa, o HUOL é reconhecido como hospital de ensino 

pelos Ministérios da Educação e da Saúde, e possui um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

com papel deliberativo, e, principalmente, consultivo e educativo da comunidade 

acadêmica/pesquisadora.  O CEP-HUOL normatiza que o acesso a qualquer fonte de dados 

deverá ser previamente aprovado e autorizado por escrito pelo referido comitê.  Tendo em vista 

que a pesquisa contemplou a aplicação de questionário junto aos profissionais que atuam na 

instituição e a participação dos mesmos em grupo focal, o projeto foi submetido à aprovação 

pelo CEP-HUOL, em março de 2019, tendo sido aprovado e cadastrado na Plataforma Brasil 

sob o nº 08935019.2.0000.5292. 

A fim de preservar a privacidade dos participantes da pesquisa, foram seguidas as 

recomendações éticas para a pesquisa, com o esclarecimento do propósito da pesquisa, 

solicitação de permissão para gravar as falas, entrega e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice D), e o armazenamento dos dados em local seguro.  

Durante a realização da pesquisa, através do preenchimento do questionário ou 

participação no grupo de discussão, foi previsto um risco mínimo, ou seja, eventuais 

desconfortos decorrentes da participação dos respondentes poderiam ser de ordem psicológica, 

por se sentirem inseguros caso não ocorra o sigilo dos dados coletados, ou, ainda, poderiam se 

sentir cansados ou entediados pela leitura e interpretação do conteúdo das questões. Esses riscos 

foram minimizados pela adoção de medidas de proteção e confidencialidade dos dados, posto 

que os participantes não seriam identificados pelo nome ou por qualquer outra informação que 

pudesse revelar a sua identificação, ou, ainda, com o adiamento da participação na pesquisa, ou 

com o encerramento dos questionamentos.  Foi assegurado aos participantes o direito de se 

recusarem a responder as perguntas que lhe causassem constrangimento de qualquer natureza. 

Os benefícios da pesquisa consistem no aperfeiçoamento e adequação do Serviço de 

Informação sobre Medicamentos, de modo a proporcionar um atendimento mais eficaz à 

demanda da instituição e dos profissionais de saúde, bem como para a população atendida no 

HUOL, que passará a contar com uma assistência à saúde ainda mais segura e de qualidade.  

Cabe destacar que a pesquisadora não recebeu qualquer remuneração pela realização do 

estudo, tendo custeado integralmente a pesquisa. 
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No tópico seguinte são apresentadas as técnicas de análise dos dados que foram 

empregadas neste estudo. 

 

5.4 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados consiste no exame, na categorização, na tabulação, no teste ou nas 

evidências recombinadas de outra forma, para produzir descobertas baseadas em empirismo 

(YIN, 2015).  

A aplicação de diferentes técnicas utilizadas para análise dos dados possibilitou o 

alcance dos objetivos da pesquisa, contemplando todos os aspectos definidos no alcance da 

auditoria de inteligência, na perspectiva da organização, o SIM-HUOL. 

A análise dos dados coletados na aplicação do questionário foi realizada por meio da 

técnica de estatística descritiva, que permite uma visão global dos valores obtidos, os quais 

foram organizados e descritos por meio de tabelas, gráficos e medidas descritivas.  

O fluxo de informação fornecida aos usuários de forma passiva, respondendo aos seus 

questionamentos, foi analisado de modo comparativo com base nas etapas do modelo proposto 

por Beal (2008). 

No presente estudo, a análise documental foi utilizada para apoiar e aprofundar a coleta 

de dados, sendo que os achados foram descritos e inseridos nas etapas de análise do fluxo 

informacional, da comparação entre os serviços similares e para a elaboração do relatório 

preliminar apresentado aos participantes do grupo focal. 

As informações obtidas na discussão do grupo focal foram submetidas à análise de 

conteúdo.  Segundo Flick (2013), a análise de conteúdo tem por objetivo classificar e analisar 

materiais de textos diversos, de produtos de mídia ou dados de entrevistas.  Dessa forma, as 

considerações do grupo foram registradas, classificadas e analisadas de modo a subsidiar a 

elaboração do relatório final das recomendações e do guia para implementação das melhorias.   

Nas seções seguintes são apresentadas as análises dos resultados obtidos em cada uma 

das etapas da coleta dos dados. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na perspectiva da organização, buscou-se conhecer primeiramente a situação do 

ambiente informacional auditado e sua eficácia para atender aos requisitos de informação dos 

usuários. Para isso, os componentes selecionados para análise na auditoria foram os processos, 

recursos de informação, tecnologias e a relação com os usuários (atores).   

Para comparação entre os serviços similares, foi empregada a técnica de gestão 

conhecida como benchmarking do tipo funcional para identificar melhores práticas, ideias 

inovadoras ou procedimentos operacionais eficazes que possam contribuir para melhoria do 

SIM-HUOL  

Uma análise do fluxo no processo de informação fornecida passivamente em resposta 

aos questionamentos dos usuários do SIM-HUOL foi realizada utilizando como referência o 

modelo de fluxo informacional proposto por Beal (2008). 

Para conhecer a forma como os profissionais de saúde lidam com a informação sobre 

medicamentos em um ambiente hospitalar, foi realizado um estudo do comportamento 

informacional desses profissionais. A técnica empregada para coleta dos dados foi a aplicação 

de um questionário para verificar o comportamento na busca e uso da informação sobre 

medicamentos e a percepção dos profissionais de saúde sobre o SIM-HUOL.  

A análise contemplou a relação com os usuários efetivos e aqueles que poderão vir a 

beneficiar-se do serviço, que são os usuários potenciais. Posto que, a eficácia dos produtos ou 

serviços ofertados depende da capacidade de atender às necessidades de seu público, sendo, 

portanto, fundamental conhecê-los adequadamente e acompanhar suas necessidades e 

requisitos de informação. 

 

6.1 ANÁLISE COMPARATIVA DO AMBIENTE INFORMACIONAL ENTRE 

CIM/SIM SIMILARES 

 

A análise dos dados coletados nessa etapa da pesquisa buscou identificar 

potencialidades e fragilidades, com vistas à implementação de melhorias no SIM-HUOL. A 

garantia da qualidade dos serviços ofertados é fundamental para o bom desempenho de um 

CIM/SIM hospitalar. Para isso, é necessário que os seus indicadores sejam continuamente 

monitorados e comparados com um padrão de boa qualidade. 

As unidades de informação participantes nessa etapa do estudo foram três, e possuem a 

denominação de Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM), sendo aqui nominados de 
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CIM 2, CIM 3 e CIM 4, como medida para preservar o anonimato sob a perspectiva da ética 

em pesquisa. Apenas o SIM-HUOL tem a denominação de um Serviço de Informação sobre 

Medicamentos (SIM). Primeiramente, é traçado um perfil dos CIM/SIM participantes, 

incluindo o SIM-HUOL, e da instituição na qual estão inseridos. Em seguida, são analisadas a 

estrutura e as atividades realizadas em cada uma das unidades. 

Todos os participantes atenderam ao critério de inclusão, posto que estão inseridos em 

uma instituição hospitalar pública vinculada academicamente a uma universidade federal. Os 

hospitais universitários (HU) se configuram como centros de formação de recursos humanos na 

área da saúde, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão, associados à prestação de 

assistência à saúde.  

Quanto ao número de leitos ativos no HU onde o serviço está instalado, o HUOL dispõe 

de 247 leitos, o HU do CIM 2 tem 300 leitos, o HU do CIM 3 tem 190 leitos e o HU do CIM 4 

tem 836 leitos, sendo esse último considerado um hospital de grande porte com número de 

leitos significativamente maior que os demais.  

Em termos de localização geográfica, o CIM 2, assim como o SIM-HUOL, está 

localizado na região nordeste, enquanto o CIM 3 encontra-se na região centro-oeste e o CIM 4 

na região sul. Atualmente a rede de hospitais universitários federais é formada por 50 hospitais 

vinculados à 35 universidades federais, e estão distribuídos por todas as regiões do país, sendo 

a maioria na região nordeste, conforme informações obtidas no sítio eletrônico da EBSERH6. 

Em relação ao setor ao qual o serviço está vinculado, o SIM-HUOL e o CIM 2 estão 

vinculados ao setor de farmácia hospitalar, enquanto o CIM 3 e CIM 4 estão ligados à farmácia 

clínica. No organograma dos hospitais universitários sob a gestão da EBSERH, a Unidade de 

Farmácia Clínica está subordinada ao Setor de Farmácia Hospitalar que está vinculado à 

Gerência de Atenção à Saúde.  

No que diz respeito ao tempo de funcionamento, o SIM-HUOL apesar de ter sido 

implantado há 40 anos, esteve efetivamente em funcionamento durante cerca de 18 anos, posto 

que entre os anos de 1987 a 2008 não desenvolveu atividades regulares. O CIM 2 possui o 

maior tempo de funcionamento efetivo, há 21 anos. O CIM 4 está em atividade há 18 anos e o 

CIM 3 há 4 anos, sendo esse o menor tempo de atividade. 

                                                           
6 Disponível em: https://www.ebserh.gov.br/hospitais-universitarios-federais . Acesso em: 16 set. 

2019. 
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Quanto ao horário de funcionamento, todos os CIM/SIM funcionam de segunda a sexta-

feira, nos horários matutino e vespertino, com exceção do SIM-HUOL que funciona apenas no 

período da tarde. 

O Quadro 11 demonstra o perfil dos CIM/SIM participantes da pesquisa, em relação ao 

tipo de instituição ao qual está vinculado: 

 

Quadro 11 - Caracterização dos CIM/SIM 

Unidade de 

Informação 
Instituição Região N° Leitos 

Setor 

instalado 

Tempo de 

atividade 
Horário 

SIM-

HUOL 
hospitalar nordeste 247 

farmácia 

hospitalar 
18 

seg. a sex. 

tarde 

CIM 2 hospitalar nordeste 300 
farmácia 

hospitalar 
21 

seg. a sex. 

manhã e 

tarde 

CIM 3 hospitalar centro-oeste 190 
farmácia 

clínica 
4 

seg. a sex. 

manhã e 

tarde 

CIM 4 hospitalar sul 836 
farmácia 

clínica 
18 

seg. a sex. 

manhã e 

tarde 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A seguir, são descritos e analisados algumas das variáveis e indicadores utilizados para 

o diagnóstico dos CIM/SIM instalados nos serviços de farmácia hospitalar: 

No que se refere aos recursos humanos, somente o CIM 2 possui um farmacêutico 

exclusivo para as atividades do CIM.  Todos os CIM/SIM contam com a colaboração de 

farmacêuticos que contribuem com o serviço, embora não exerçam atividades exclusivas no 

serviço, acumulando outras atividades no âmbito da assistência farmacêutica hospitalar. O SIM-

HUOL conta com três farmacêuticos, sendo um deles responsável pela coordenação do serviço, 

um farmacêutico clínico que atua como suplente e um farmacêutico que integra a equipe de 

apoio às demandas judiciais em saúde para emissão de notas técnicas. O CIM 2 conta com um 

farmacêutico que colabora com as atividades do serviço e os CIM 3 e CIM 4 contam com três 

farmacêuticos cada. No que diz respeito à qualificação dos profissionais que atuam nos 

CIM/SIM, todos possuem pelo menos um farmacêutico com titulação em nível de mestrado. O 

SIM-HUOL possui um farmacêutico com maior titulação acadêmica em nível de doutorado, o 



93 
 

que o diferencia dos demais serviços analisados.  Além dos farmacêuticos, o CIM 2 se destaca 

por contar com a atuação de um professor adjunto. Apenas o CIM 4 possui um estagiário 

bolsista. 

Em relação à tecnologia, o SIM-HUOL possui dois computadores com acesso à internet 

e à intranet, além de contar com uma impressora e scanner de modo compartilhado com o Setor 

de Farmácia. Os CIM 2, CIM 3 e CIM 4 informaram não possuir impressora e scanner. No 

entanto, o CIM 2 possui como equipamento um projetor e um fax.  Somente o SIM-HUOL e o 

CIM 2 dispõem de recursos para realizar videoconferência. Apenas o CIM 2 possui um sistema 

informatizado para o cadastro, armazenamento de informações, que consiste em um banco de 

dados criado pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI) do HU. O SIM-HUOL e o CIM 3 

utilizam o Excel para armazenar os dados referentes aos questionamentos, ou seja, às 

solicitações de informação. O CIM 4 utiliza um espaço virtual disponibilizado pela TI do 

hospital, onde são armazenamos somente os questionamentos que são enviados por e-mail. 

Nenhum dos CIM/SIM avaliados informaram possuir um link para redes sociais, tais como 

Facebook, Instagram, Twitter, entre outras, como forma de comunicação com os usuários ou 

oferta de serviços de atendimento virtual. 

Quanto aos serviços e produtos de informação, todos os CIM/SIM indicaram possuir 

uma normalização dos procedimentos realizados no serviço. Quanto ao planejamento das 

atividades, apenas o SIM-HUOL não realiza um planejamento, enquanto os demais CIM 

realizam o planejamento com uma frequência anual.  Apenas os CIM 2 e CIM 3 fazem a 

avaliação do planejamento das atividades. Nenhum dos CIM/SIM avaliados possuem fonte de 

financiamento. Em relação a informação fornecida pelos serviços em resposta à solicitação de 

informação (SI), considerada uma atividade passiva (reativa), o CIM 2 e o CIM 3 

disponibilizam informação para a população, e entre os principais solicitantes de informação 

estão os farmacêuticos e o enfermeiros, seguidos de médicos, dentistas e estudantes.  O telefone 

é a principal forma de recepção das solicitações de informação, sendo o contato pessoal, por e-

mail e fax também apontadas pelos serviços.  O CIM 4 se destaca por possuir uma média mensal 

de 130 SI/mês, um valor muito maior que os demais avaliados. O SIM-HUOL, o CIM 2 e o 

CIM 3 possuem uma média de 10, 11 e 5 SI/mês, respectivamente. Os temas mais 

frequentemente relacionados à SI são: compatibilidade intravenosa, reconstituição ou diluição, 

estabilidade e administração. Como atividade proativa, o SIM-HUOL e o CIM 3 produzem 

apenas o informativo. O CIM 4, além do informativo, indicou produzir boletins, realizar 

palestras e divulgar trabalhos em congressos. O CIM 2 foi o que mais se destacou na produção 
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de informação ativa, realizando, além desses, campanhas e feira de saúde para promoção do 

uso racional de medicamentos. 

Sobre as fontes bibliográficas impressas, o “Trissel – Handbook on Injectable Drugs”, 

considerada uma fonte bibliográfica impressa essencial para consulta da compatibilidade de 

medicamentos injetáveis, foi indicada por todos os CIM/SIM como disponível para consulta no 

serviço. Outras fontes de informação impressas consideradas como essencial, recomendada ou 

útil, disponíveis para a maioria dos serviços, foram, entre outras, o “ASHP – AHFS Drug 

Information”, “Farmacologia Clínica”, “Goodman e Gilman - As Bases Farmacológicas da 

Terapêutica” e “Remington – A Ciência e a Prática da Farmácia”. O CIM 4 se destaca entre os 

demais pela atualização das fontes bibliográficas impressas nos últimos dois anos. 

Já as fontes bibliográficas eletrônicas indicadas como acessíveis para consulta por 

todos os CIM/SIM, foram o Portal CAPES, os livros em formato eletrônico, o Pubmed e a base 

de dados UpToDate. O SIM-HUOL, o CIM 2 e o CIM 4 indicaram acessar o Portal Saúde 

Baseada em Evidências (PSBE).  Dynamed é uma base de dados que foi indicada como utilizada 

pelo SIM-HUOL e pelo CIM 2. A base de dados Micromedex, embora atualmente esteja 

indisponível para acesso pelo Portal CAPES e PSBE, é uma referência significativa na área 

médica e farmacêutica. 

Em referência à investigação, ou seja, no campo da pesquisa, apenas o CIM 2 realizou 

publicação de artigo ou capítulo de livro nos últimos três anos. O CIM 2 e o CIM 4 informaram 

ministrar cursos relacionados a informação sobre medicamentos, como também informaram 

participar de pesquisas nos últimos 12 meses, nas áreas de farmacovigilância e psiquiatria, 

respectivamente. O SIM-HUOL e o CIM 3 não realizaram atividades investigativas no período 

questionado no formulário. 

O Quadro 12 apresenta, de modo sintético, as variáveis e indicadores utilizados para a análise 

dos serviços similares, em comparação ao SIM-HUOL.    
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Quadro 12 - Variáveis e indicadores dos CIM/SIM hospitalares 

Variável / Indicador SIM-HUOL CIM 2 CIM 3 CIM 4 

Link para redes sociais não não não não 

Nº de farmacêuticos exclusivos 0 1 0 0 

Nº de farmacêuticos 

colaboradores 
3 1 3 3 

Qualificação (maior titulação 

acadêmica) dos farmacêuticos 

especialização 

(1) mestrado (1) 

doutorado (1) 

especialização 

(1) 

mestrado (1) 

mestrado (3) 

graduação (2) 

especialização 

(1) mestrado (1) 

Outros profissionais 
não 

1 professor 

adjunto 
não não 

Nº de estagiários (bolsista) 0 0 0 1 

Sala exclusiva sim** não não não 

Nº de computadores 2 2 3 3 

Nº de impressoras 1 0 0 0 

Nº de scanners 1 0 0 0 

Nº de projetores 0 1 0 0 

Outros equipamentos - fax - - 

Recurso para videoconferência sim sim não sim 

Sistema informatizado para o 

armazenamento de 

informações 

não sim não não 

Sistema utilizado para o 

armazenamento de 

informações 

Excel 
banco de dados 

na intranet 
Excel 

Espaço virtual 

disponibilizado 

pela TI do HU 

Normalização de 

procedimentos 
sim sim sim sim 

Planejamento das atividades não sim sim sim 

Frequência do planejamento - anual anual anual 

Avaliação do planejamento - sim não sim 

Fonte de financiamento não não não não 

Disponibilização de 

informação para população 
não sim sim não 

Principais solicitantes de 

informação 
farmacêutico; 

enfermeiro; 

médico 

farmacêutico; 

enfermeiro; 

médico; dentista; 

estudante 

farmacêutico; 

enfermeiro; 

dentista 

farmacêutico 

enfermeiro 

téc. enfermagem 

Principais formas de recepção 

da solicitação de informação 

(SI) 

presencialmente; 

telefone 

presencialmente; 

telefone; e-mail; 

fax 

presencialmente; 

telefone 
telefone; e-mail 

Média mensal de SI 
10 11 5 130 
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Variável / Indicador SIM-HUOL CIM 2 CIM 3 CIM 4 

Temas mais frequentes (%)      

Dose/posologia 10% 5% 0% 2% 

Indicação 7% 5% 0% 1% 

Administração 25% 15% 0% 8% 

Compatibilidade IV 19% 15% 40% (n = 2) 70% 

Interação medicamentosa 2% 10% 0% 1% 

Reconstituição/diluição 4% 15% 40% (n = 2) 10% 

Estabilidade 16% 10% 20% (n = 1) 5% 

Reações adversas 2% 10% 0% 1% 

Outros temas 15% 15% 0% 2% 

Informação ativa 

informativo 

boletim; 

palestras; 

trabalho para 

congresso; 

informativo 

informativo  

boletim; 

palestras; 

trabalho para 

congresso 

Fontes bibliográficas impressas essencial; 

recomendada; 

útil 

essencial; 

recomendada; 

útil 

essencial 

essencial; 

recomendada; 

útil 

Atualização das fontes 

bibliográficas impressas nos 

últimos 2 anos 

não não não sim 

Fontes bibliográficas 

eletrônicas 

Portal CAPES; 

livros; bases de 

dados; PSBE 

Portal CAPES; 

livros; bases de 

dados; PSBE 

Portal CAPES; 

livros; bases de 

dados 

Portal CAPES; 

livros; bases de 

dados; PSBE 

Participação em comissão 

técnica 
sim não não sim 

Divulgação regular do serviço não sim não sim 

Publicação de artigo ou livro 

nos últimos 3 anos 
não sim não                                                                                                                                                                                                                não 

Cursos ministrados nos últimos 

12 meses 
não sim não sim 

Oferta de estágio ou 

preceptoria 
sim sim não sim 

N º alunos / residentes 
5 (residentes) 

5 (residentes); 

30 (alunos) 
- 

3 (alunos ou 

residentes) 

Participação em pesquisa não sim não sim 

Tempo dedicado a atividade 

passiva (reativa) 
80% 60% 50% 80% 

Tempo dedicado a atividade 

ativa (proativa) 
20% 40% 50% 20% 

* Tempo de funcionamento intermitente. ** Ambiente com cerca de 6 m2. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Com o intuito de identificar a existência de uma ação colaborativa das atividades 

realizadas pelos farmacêuticos clínicos, foi questionado se o CIM/SIM realizava intervenção 

farmacêutica no processo de avaliação das prescrições de medicamentos e se essas intervenções 

eram registradas, compreendendo que a informação fornecida de forma ativa no processo de 

validação da prescrição constitui uma atividade de grande relevância para a promoção do uso 

seguro e racional de medicamentos. Apenas o CIM 3 informou o registro de oito intervenções 

no último ano. 

Foi solicitado que os participantes comentassem sobre uma das atividades realizadas 

pelo serviço que seja considerada de excelência ou relevante para a comunidade hospitalar, para 

possibilitar a identificação de melhores práticas. O CIM 2 informou que promove um programa 

de formação considerado de excelência em estratégia de busca de informação, voltado para 

pesquisa nas bases de dados, bem como avaliação crítica da literatura científica e aplicação 

destas informações na tomada de decisão clínica. O CIM 3 e o CIM 4 destacaram, 

respectivamente, a importância do serviço em fornecer informações através do esclarecimento 

para situações que não estejam contempladas na bula do medicamento; e a elaboração de uma 

tabela com informações sobre medicamentos injetáveis, o que contou com a participação do 

serviço de educação em enfermagem da instituição. 

Por fim, os participantes foram questionados em relação às principais dificuldades e 

desafios observados no serviço, o que resultou nas seguintes considerações: “deficiência de 

recursos humanos, além do déficit de recursos financeiros para atualização de bibliografia, 

material de expediente, atividades em comunidade, etc”; “as dúvidas não chegam ao CIM”; “o 

seguimento das orientações disponibilizadas pelo CIM, quando confrontados com a literatura 

cinzenta”. O SIM-HUOL enfrenta problemas semelhantes àqueles apontados pelos 

participantes, principalmente no que se refere ao déficit de recursos humanos, visto que 

atualmente não dispõe de um farmacêutico atuando integralmente no serviço e não dispõe de 

estagiários.  Da mesma forma, a baixa demanda de SIs encaminhadas ao serviço é um problema 

enfrentado, provavelmente pelo desconhecimento dos profissionais da existência do serviço na 

instituição. Observa-se, ainda, que a informação obtida pelos profissionais de saúde na literatura 

preliminar, ainda não avaliada pela comunidade científica, também constitui uma dificuldade 

para a aceitação e utilização das informações fornecidas pelo SIM-HUOL. 

A análise nessa etapa da pesquisa ofereceu subsídio para elaborar as recomendações de 

melhorias para o SIM-HUOL, a partir da identificação dos seus pontos fortes e dos pontos 

fracos em comparação aos outros CIM/SIM analisados, conforme são listados a seguir: 
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Pontos Fortes 

 O tempo de funcionamento do SIM-HUOL é significativo pela experiência acumulada, 

visto que o serviço foi pioneiro no país; 

 Os farmacêuticos que colaboram com o SIM-HUOL possuem um nível elevado de 

qualificação, sendo um com doutorado, um com mestrado e outro com especialização; 

 O SIM-HUOL possui um ambiente próprio com área de cerca de 6 m2, compatível com 

as atividades realizadas; 

 Possui os equipamentos e mobiliários recomendados para um CIM em hospital: dois 

computadores com acesso à internet; impressora e scanner (compartilhados com o Setor 

de Farmácia Hospitalar); duas mesas, cadeiras e um armário para armazenar as fontes 

de informação impressas e os documentos; 

 Possui normas de procedimentos atualizadas; 

 Possui acesso às fontes de informação eletrônicas atualizadas, relevantes e de qualidade; 

 Dispõe de fontes bibliográficas impressas reconhecidas internacionalmente, incluindo 

as fontes classificadas pela sua importância como essencial, recomendadas e útil; 

 Há participação do farmacêutico suplente do SIM-HUOL em comissão técnica, no caso 

a comissão de farmácia e terapêutica; e um outro farmacêutico colabora com o SIM-

HUOL pela participação na comissão de apoio técnico às demandas judiciais em saúde; 

 Há oferta de preceptoria para residentes do programa de residência multiprofissional em 

saúde; 

 

Pontos Fracos 

 O SIM-HUOL não possui um farmacêutico que exerça atividades exclusivas no serviço; 

 O SIM-HUOL não possui estagiário bolsista para auxiliar nas demandas do serviço; 

 O horário de funcionamento das atividades do SIM-HUOL é reduzido a um turno (vespertino); 

 Não possui um sistema informatizado para armazenamento e recuperação das informações; 

 Não há um planejamento sistemático das atividades; 

 A média mensal de respostas à SI é relativamente baixa; 

 A produção de informação ativa (proativa) é pouco significativa, somente com informativos 

de periodicidade irregular e pouco divulgados; 

 Não houve atualização das fontes bibliográficas impressas nos últimos dois anos; 

 Não há uma divulgação regular do serviço na instituição; 

 Não houve publicação de artigo, livro ou manual nos últimos 3 anos; 

 Não houve cursos ministrados nos últimos 12 meses; 
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 Não houve participação em pesquisa nos últimos 12 meses; 

 O tempo dedicado à informação ativa (proativa) é relativamente baixo (20 %). 

 

A técnica do benchmarking mostrou ser uma ferramenta de gestão útil para o processo 

de auditoria de inteligência, como um instrumento de análise da unidade informacional SIM-

HUOL e de seu entorno, permitindo identificar os pontos fortes e os pontos fracos, a partir da 

comparação da estrutura e das variáveis e indicadores estabelecidos para um serviço de 

informação sobre medicamentos instalado em uma instituição hospitalar.   

  

6.2 FLUXO DE INFORMAÇÃO FORNECIDA AOS USUÁRIOS 

 

A atividade de informação passiva ou reativa, que consiste em responder aos 

questionamentos, é um serviço oferecido pelo SIM-HUOL aos profissionais de saúde que atuam 

na instituição, prioritariamente. Para avaliar a conformidade em relação aos padrões 

estabelecidos para o fluxo no processo de informação reativa, ou seja, a informação fornecida 

passivamente em resposta aos questionamentos dos usuários do SIM-HUOL, foi realizada uma 

análise orientada pelo modelo proposto por Beal (2008).  

A descrição do fluxo nesse processo é apresentada a seguir de modo a relacionar as 

atividades realizadas em cada uma das etapas do modelo proposto pela autora. 

A primeira etapa corresponde à identificação de necessidades e requisitos de 

informação sobre medicamentos, a qual é percebida inicialmente com o recebimento da 

Solicitação de Informação (SI).  A atividade mais relevante associada a essa etapa é o 

mapeamento das reais necessidades de informação dos solicitantes, visto que o entendimento 

claro de suas demandas e expectativas possibilita ampliar a utilidade e a aplicabilidade da 

informação recebida no seu ambiente de trabalho. Nesse contexto, é importante compreender 

não somente qual é a informação necessária, mas também para quê e como ela será utilizada. 

No SIM-HUOL, o fluxo no processo de informação passiva é desencadeado pela 

comunicação da questão formulada pelo solicitante, que pode ser feita pessoalmente, por 

escrito, por telefone, através de correio eletrônico ou de mídia social, como, por exemplo, o 

WhatsApp. Nessa etapa, além de formular a pergunta, é necessário que o usuário se identifique 

e forneça uma via de comunicação, que pode ser um número de telefone, uma localização ou 

um endereço de correio eletrônico, que permita estabelecer um contato posterior para o envio 

da resposta, caso esta não seja fornecida de imediato.  No caso de haver um paciente envolvido 

no questionamento, é muito importante o fornecimento dos dados relativos ao mesmo, devendo 
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ser registradas, no mínimo, as informações sobre a enfermaria e o leito, quando o mesmo estiver 

internado, ou o número do prontuário, se o atendimento for ambulatorial, posto que os demais 

dados poderão ser extraídos do sistema informatizado de prescrição médica e/ou do prontuário 

eletrônico do paciente. 

A SI recebida deve ser registrada em um formulário próprio, denominado “Notificação 

de Perguntas e Respostas” (ANEXO II), no qual os seguintes dados devem ser inseridos: data; 

hora; dados do solicitante; do paciente, se houver; da pergunta; da via de recebimento; e das 

referências consultadas.  Esse é um formulário simplificado para o registro da SI, que foi 

elaborado para facilitar o preenchimento pelos farmacêuticos do setor de farmácia hospitalar, 

que tanto podem utilizá-lo para formular suas perguntas, como para registrar a comunicação de 

um questionamento feito por outro usuário, quando o farmacêutico responsável pelo SIM-

HUOL não estiver presente. Caso o usuário indique uma circunstância de urgência, o que 

demanda uma resposta imediata, o farmacêutico que recebeu o questionamento poderá de 

pronto efetuar o registro da resposta fornecida no formulário simplificado.  

A obtenção de informações é a etapa seguinte, na qual a definição das fontes 

informacionais, que podem suprir as necessidades dos usuários, consiste em uma atividade 

muito importante. As fontes bibliográficas selecionadas para pesquisa devem ser confiáveis, 

reconhecidas na área da saúde, imparciais e atualizadas. Neste momento, o farmacêutico deve 

fazer uma avaliação crítica da literatura, para que a informação mais atual seja fornecida de 

forma oportuna e livre de ambiguidade e erro. 

Na etapa de tratamento, se destacam as atividades relacionadas à classificação temática 

da informação e a adaptação da informação aos requisitos do usuário. A classificação da 

informação por tema ou área de aplicação possibilita otimizar o acesso e estimular o uso das 

fontes disponíveis. A apresentação da informação é essencial para assegurar que os usuários 

percebam o seu valor, o que requer uma preocupação contínua com a busca da melhor 

formatação e estruturação da resposta à SI. Portanto, é necessário que o farmacêutico recorra a 

técnicas como a adequação do estilo e adaptação da linguagem, além da contextualização e 

condensação da informação que além de agregar valor, aumenta o interesse do usuário e 

melhora a qualidade da informação fornecida. Assim, a elaboração da resposta à SI é realizada 

de modo a atender da melhor forma possível a demanda dos usuários. 

De fato, após o recebimento da SI, é realizada uma análise da questão formulada, o que 

envolve a classificação do tema associado para que ocorra a busca da informação necessária 

para responder à pergunta, através de pesquisa nas fontes bibliográficas apropriadas e 

disponíveis para consulta.  A busca sistemática nas fontes de informação sobre medicamentos 



101 
 

segue, preferencialmente, a seguinte ordem de classificação: fontes terciárias, fontes 

secundárias e fontes primárias. A resposta ao questionamento é elaborada de modo objetivo, 

com base nas informações obtidas na pesquisa bibliográfica e, então, é registrada e fornecida 

através de um dos canais disponíveis para comunicação indicadas pelo usuário. 

No que diz respeito à atualização das fontes de informação, observou-se que o ano de 

publicação mais recente das principais fontes bibliográficas impressas disponíveis para consulta 

no SIM-HUOL é 2011. Portanto, entende-se que as mesmas estejam desatualizadas, visto que 

alguns exemplares tiveram a publicação de novas edições após essa data. Por outro lado, o 

maior suporte à consulta de informações sobre medicamentos é fornecido pelas fontes 

eletrônicas, com destaque para o Portal de Periódicos da CAPES e para as bases de dados na 

área médica, tais como o UpToDate®, Dynamed®, PDR.net, Micromedex® (acesso 

indisponível atualmente), entre outras. 

Dando continuidade, a etapa de distribuição permite levar a informação necessária a 

quem precisa dela.  No caso da informação passiva, a distribuição está relacionada à 

comunicação da resposta ao usuário. Para isso, o farmacêutico utiliza um dos canais de 

comunicação disponíveis para o encaminhamento da resposta elaborada ao solicitante. A 

comunicação pode ser realizada por telefone, pessoalmente, por correio eletrônico ou outro 

meio que permita estabelecer um contato com o usuário para o envio da resposta.   

Já o uso efetivo da informação permite às pessoas interagir melhor com o ambiente que 

as cerca com base na informação adquirida. Essa etapa está associada ao acompanhamento da 

aceitação da resposta pelo solicitante e o uso das informações obtidas na realização de suas 

atividades profissionais. Nesse âmbito, é importante destacar a necessidade de conhecer a forma 

como os profissionais de saúde lidam com a informação. Nesse sentido, o estudo do 

comportamento informacional de usuários reais e potenciais possibilita a adequação dos 

serviços e produtos ofertados, de modo que atendam mais eficientemente às suas necessidades 

de informação.  Essa constatação vai ao encontro do pensamento de Beal (2008, p.45), quando 

afirma que: 

 

A forma como os usuários lidam com a informação (buscam, usam, alteram, 

trocam, acumulam, ignoram) afeta profundamente a qualidade do fluxo 

informacional nas organizações. [...] Estimular comportamentos benéficos, 

como o compartilhamento das informações úteis e o uso da informação 

relevante disponível durante o processo decisório [...] são iniciativas que 

favorecem o fluxo informacional [...] dentro das organizações. 
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Na etapa de armazenamento, cuida-se para que as informações sejam armazenadas de 

modo seguro, para garantir a capacidade de recuperação dos dados, bem como para evitar 

prejuízos decorrentes da perda de informações. A utilização de novos recursos de tecnologia da 

informação pode facilitar enormemente as tarefas de armazenamento, classificação e 

recuperação de informações importantes para o serviço. Atualmente, o arquivamento dos dados 

relativos ao registro das SI é realizado em planilha do Excel, tendo em vista a indisponibilidade 

de um sistema informatizado para essa finalidade, como, por exemplo, o Epi Info.  São também 

utilizados os arquivos físicos para guarda dos documentos impressos, e uma pasta virtual para 

o arquivamento dos documentos eletrônicos. 

Os dados referentes ao fornecimento da informação são posteriormente transcritos para 

um formulário completo (ANEXO III) e complementados pelo farmacêutico responsável pelo 

serviço. O acompanhamento da aceitação e da utilização da informação fornecida deve ser feito 

e registrado também farmacêutico responsável pelo serviço. 

O armazenamento das informações fornecidas pelo SIM-HUOL e dos dados sobre a SI 

é realizado através do arquivamento em pasta física e virtual. Os dados para acompanhamento 

dos indicadores são inseridos em planilha do Excel. A inserção das informações em banco de 

dados, como, por exemplo, o programa Epi Info, deveria ser realizada para posterior 

recuperação da informação e para a análise dos indicadores. No entanto, esse recurso encontra-

se atualmente indisponível, visto que o programa foi removido por ocasião da substituição dos 

computadores do serviço, o que gerou perda dos dados já inseridos, com dificuldades para a 

recuperação dos registros anteriores, bem como para a reinstalação do programa. 

A utilização de um banco de dados adequado para o registro de perguntas e respostas de 

um CIM/SIM são fontes de informação cada vez mais relevantes para identificar problemas 

recorrentes na farmacoterapia, incluindo questões de segurança no uso de medicamentos. As 

TICs implantadas em um CIM/SIM afetam tanto a gestão, como a comunicação e o uso das 

informações, influenciando a sua capacidade de alcançar os objetivos propostos. Assim, é 

importante que sejam adotadas tecnologias adequadas ao propósito da unidade para possibilitar 

e potencializar a oferta de produtos e serviços. 

Na última etapa do fluxo, o descarte da informação ocorre quando a mesma se torna 

obsoleta ou não possui mais utilidade. Para informações que possuam caráter de sigilo (por 

exemplo, dados de identificação do paciente), o descarte deve observar critérios rígidos de 

destruição segura. Entretanto, essa atividade não se aplica ao SIM-HUOL, visto que todas as 

informações referentes às respostas fornecidas aos usuários devem ser indefinidamente 

armazenadas, possibilitando a sua recuperação e reutilização quando necessário. 
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Cabe ressaltar a segurança da informação como uma área da gestão da informação que 

está relacionada a todas as etapas do fluxo informacional, que tem como objetivo garantir 

proteção da informação de acordo com seus requisitos de: sigilo; integridade; autenticidade; 

disponibilidade e irretratabilidade da comunicação. O último requisito visa garantir a proteção 

contra a alegação por parte de um dos participantes de uma comunicação de que a mesma não 

ocorreu, ou ocorreu de forma equivocada. 

Em quase todas as etapas do modelo de fluxo informacional proposto por Beal (2008) 

foi possível estabelecer uma relação com as atividades realizadas pelo SIM-HUOL, com 

exceção da última etapa do descarte da informação.  Essa discrepância é compreensível quando 

considerado que o objeto de estudo se trata de um serviço de informação especializado, 

orientado a fornecer informação e assessoramento técnico e científico sobre medicamentos aos 

profissionais da área da saúde.  A literatura prevê como norma para o funcionamento dos 

CIM/SIM o “arquivo dos formulários com todas as consultas respondidas” (VIDOTTI, 1999, 

p.180).  A guarda permanente da documentação referente ao fornecimento de informações é 

recomendada por possibilitar a recuperação e utilização da informação, além de respaldar o 

profissional responsável pela informação fornecida, em caso de investigação futura. 

Na observação e análise do fluxo no processo de informação passiva no SIM-HUOL foi 

possível identificar alguns pontos suscetíveis de melhorias, tais como:  

 O farmacêutico responsável pela coordenação do SIM-HUOL não possui experiência 

clínica, o que é essencial para a compreensão da real necessidade do usuário;  

 O formulário para o registro da solicitação da informação às vezes não é 

preenchido completamente;  

 Há uma subnotificação do registro da SI, quando o farmacêutico responsável 

pelo SIM-HUOL não está presente;  

 Há uma demanda reprimida do serviço ofertado de forma passiva, ocasionada 

provavelmente pela falta de divulgação do SIM-HUOL dentro da instituição. 

 

6.3 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DE USUÁRIOS 

 

A análise dos dados obtidos a partir da aplicação do questionário foi realizada para 

atender aos objetivos específicos de verificar o comportamento informacional dos profissionais 

de saúde que atuam no HUOL, considerados usuários reais e usuários potenciais do serviço, 

além de avaliar a percepção desses profissionais sobre o SIM-HUOL. 
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6.3.1 Caracterização dos Usuários 

 

Dos 727 profissionais de saúde que foram contatados para participar da pesquisa, 119 

aceitaram e responderam completamente o questionário, gerando uma taxa de resposta geral de 

16,4%. Dos 119 participantes, 68,9% (n = 82) são do sexo feminino e 31,1% (n = 37) são do 

sexo masculino (Gráfico 1). 

A predominância do sexo feminino é uma realidade na área da saúde, mais 

especificamente entre os profissionais de enfermagem, em virtude da natureza assistencial e 

cuidadora das atividades que eram destinadas às mulheres no trabalho fora do âmbito 

doméstico, especialmente a partir da organização do hospital como espaço de cura e cuidado 

(RIBEIRO; RAMOS; MANDÚ, 2014). 

 

Gráfico 1 - Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para determinar a faixas etárias dos respondentes, foram agrupadas as idades “até 30 

anos”, “de 31 a 40 anos”, “de 41 a 50 anos”, “de 51 a 60 anos” e “de 61 anos ou mais”.  Dessa 

forma, foi constatado que o maior percentual de profissionais que participaram da pesquisa está 

na faixa etária de 31 a 40 anos (46,2%; n = 55), seguido daqueles com idade até 30 anos (25,2%; 

n = 30), de 41 a 50 anos (18,5%; n = 22) e de 51 a 60 anos (8,4%; n = 10).  Apenas 1,7% (n = 

2) dos participantes têm 61 anos ou mais (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Faixa etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Em relação à área de formação acadêmica, o maior número de respondentes são 

profissionais da enfermagem (44,5%; n = 53), seguidos dos médicos (34,5%; n = 41) e 

farmacêuticos (21,0%; n = 25) (Gráfico 3). Em comparação ao percentual de profissionais 

existente no HUOL, esperava-se uma maior participação dos médicos, posto que são em maior 

quantidade, seguidos dos enfermeiros e, por último, os farmacêuticos.  

 

Gráfico 3 - Área de formação acadêmica 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto ao tempo de formado, foi identificado que 80,7% (n = 96) dos respondentes 

possuem tempo menor que 20 anos de formado, com predominância entre aqueles que possui 

de 10 a 19 anos de formado (37,8%; n = 45). 
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O nível de qualificação dos participantes da pesquisa foi verificado pela maior titulação 

acadêmica do profissional, demonstrando um maior índice daqueles com especialização ou 

residência (52,1%; n = 62), seguido de 21,9% (n = 28) com mestrado e 19,3% (n = 23) com 

graduação.  Os níveis mais altos de titulação tiveram um menor índice entre os respondentes, 

sendo 5,0% (n = 7) com doutorado e 0,8% (n = 1) com pós-doutorado (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Qualificação 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O cargo ocupado na instituição indicado pelos respondentes que teve maior 

representação na pesquisa foi o de profissional de nível superior (médico, enfermeiro ou 

farmacêutico) com 68% (n = 81), seguido dos residentes (29,4%; n = 35).  A menor 

representação na pesquisa foi daqueles que ocupam o cargo de professor (2,5%; n = 3). 

Quanto ao tempo que o profissional exerce suas atividades na instituição, foi 

identificado que 73% (n = 87) estão atuando na instituição há 5 anos ou menos, o que representa 

uma concentração maior nessa faixa de tempo.  Acumuladamente, 92,4% (n = 110) estão 

exercendo atividades há menos de 20 anos na instituição. 

O perfil completo dos respondentes da pesquisa está representado na Tabela 2, com suas 

variáveis e respectivos números de casos (n), percentual (%), número de casos acumulado (N) 

e percentual acumulado (% acumulado). 
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Tabela 2 - Perfil dos respondentes 

Variável n % N % acum 

Sexo (n = 119)     

Feminino 82 68,9 82 68,9 

Masculino 37 31,1 119 100,0 

Faixa etária     

Até 30 anos 30 25,2 30 25,2 

de 31 a 40 anos 55 46,2 85 71,4 

de 41 a 50 anos 22 18,5 107 89,9 

de 51 a 60 anos 10 8,4 117 98,3 

61 anos ou mais 2 1,7 119 100,0 

Formação acadêmica do profissional     

Enfermagem 53 44,5 53 44,5 

Farmácia  25 21,0 78 65,6 

Medicina 41 34,5 119 100,0 

Tempo de formado     

Até 05 anos 33 27,7 33 27,7 

de 06 a 09 anos 18 15,1 51 42,9 

de 10 a 19 anos 45 37,8 96 80,7 

de 20 a 29 anos 19 16,0 115 96,7 

30 anos ou mais 4 3,4 119 100,0 

Qualificação (Maior titulação acadêmica) 
 

    

Graduação 23 19,3 23 19,3 

Especialização / Residência 62 52,1 85 71,4 

Mestrado 28 21,9 111 93,3 

Doutorado 7 5,9 118 99,2 

Pós-doutorado 1 0,8 119 100,0 

Cargo ocupado na instituição     

Profissional de nível superior 81 68,1 81 68,1 

Professor 3 2,5 84 70,6 

Residente 35 29,4 119 100,0 

Tempo de atividade na instituição     

Até 05 anos 87 73,1 87 73,1 

de 06 a 09 anos 7 5,9 94 79,0 

de 10 a 19 anos 16 13,5 110 92,4 

de 20 a 29 anos 7 5,9 117 98,3 

30 anos ou mais 2 1,7 119 100,0 

n = número de casos; N = número de casos acumulado 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Ao analisar o perfil dos participantes, pode-se deduzir que dois fatores podem ter 

contribuído para que uma parcela significativa dos profissionais esteja com idade de 40 anos 

ou menos, que possua tempo de formado menor que vinte anos, tenha como maior titulação 

acadêmica a especialização ou residência e que exerça atividades na instituição há menos de 5 

anos. Um dos fatores seria a inclusão dos residentes das áreas médica e multiprofissional 

(enfermagem e farmácia) na pesquisa, e o outro fator está relacionado ao fato de que cerca de 

metade dos profissionais incluídos no estudo foram contratados após a gestão do HUOL pela 

EBSERH, a partir de 2014. O programa de residência multiprofissional em saúde que integra 

profissionais das áreas de enfermagem e farmácia tem duração de dois anos, enquanto o 

programa de residência médica pode ter duração de dois até cinco anos. 

Foi estabelecida uma relação entre as variações sociodemográficas dos respondentes e 

os cargos ocupados por esses profissionais no HUOL, conforme demonstrada na Tabela 3.  

  

Tabela 3 - Características sociodemográficas por cargo ocupado 

Variável Profissional 

(Técnico de Nível 

Superior) % (n) 

Professor  

% (n) 

Residente 

% (n) 

Sexo (n = 119)    

Feminino 52,1 (62) 0,0 (0) 16,8 (20) 

Masculino 16,0 (19) 2,5 (3) 12,6 (15) 

Faixa etária    

Até 30 anos 3,4 (4) 0,0 (0) 21,8 (26) 

de 31 a 50 anos 56,3 (67) 0,8 (1) 7,6 (9) 

51 anos ou mais 8,4 (10) 1,7 (2) 0,0 (0) 

Formação acadêmica do profissional    

Enfermagem 41,2 (49) 0,0 (0) 3,4 (4) 

Farmácia  16,8 (20) 0,0 (0) 4,2 (5) 

Medicina 10,1 (12) 2,5 (3) 21,8 (26) 

Qualificação (Maior titulação acadêmica)    

Graduação 2,5 (3) 0,0 (0) 16,8 (20) 

Especialização / Residência 41,2 (49) 0,0 (0) 10,9 (13) 

Mestrado 19,3 (23) 0,8 (1) 1,7 (2) 

Doutorado 5,0 (6) 0,8 (1) 0,0 (0) 

Pós-doutorado 0,0 (0) 0,8 (1) 0,0 (0) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Ao analisar os dados apresentados na tabela acima, pode-se verificar no cargo de 

Técnico de Nível Superior a predominância de profissionais do sexo feminino, com idade entre 

31 a 60 anos, com formação acadêmica na área de enfermagem, que possuem nível de 

qualificação com especialização ou residência.  Os participantes que indicaram exercer o cargo 

de professor são do sexo masculino, possuem mais de 30 anos, são médicos e possuem 

qualificação em nível de mestrado ou maior.  O único participante com qualificação em nível 

de Pós-doutorado exerce o cargo de professor.  Entre os residentes que participaram da pesquisa 

destaca-se uma predominância significativa daqueles que exercem a medicina, estão na faixa 

etária de até 30 anos e possuem qualificação menor que mestrado.  

Para conhecer a atividade principal relacionada à função exercida pelos participantes, 

foi solicitado que indicassem uma faixa percentual de tempo dedicado a essas atividades, 

considerando uma semana comum de trabalho na instituição.  Os dados completos da análise 

da atividade principal dos participantes são apresentados na Tabela 4. 

Uma análise dos dados demonstra que entre os respondentes há uma predominância dos 

profissionais que dedicam 60% ou mais do seu tempo de trabalho às atividades assistenciais ou 

ao atendimento clínico, o que representam 68 % (n = 81), acumuladamente. Em seguida, foram 

apontadas as atividades relacionadas à gestão em saúde, ensino ou preceptoria e estudo ou 

educação continuada. Para as atividades relacionadas à pesquisa, foi verificado que a maior 

parte dos respondentes dedicam um tempo menor que 20% a essa atividade. Alguns 

respondentes não indicaram um percentual de tempo dedicado à algumas atividades, por isso 

foram incluídos na tabela dos resultados como “não indicado” na resposta.  
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Tabela 4 - Atividade principal dos respondentes 

Atividade Tempo (%) n % N % 

acum 

Assistencial / Atendimento clínico Menos de 20 % 16 13,4 16 13,4 

 Entre 20% e 40% 13 10,9 29 24,4 

 Cerca de 50% 8 6,7 37 31,0 

 Entre 60% e 80% 33 27,7 70 58,8 

 Acima de 80% 48 40,3 118 99,2 

 Não indicado 1 0,8 119 100,0 

Ensino / Preceptoria Menos de 20 % 50 42,0 50 42,0 

 Entre 20% e 40% 38 31,9 88 73,9 

 Cerca de 50% 8 6,7 96 80,7 

 Entre 60% e 80% 13 10,9 109 91,6 

 Acima de 80% 6 5,0 115 96,6 

 Não indicado 4 3,4 119 100,0 

Pesquisa clínica ou básica Menos de 20 % 95 79,8 95 79,8 

 Entre 20% e 40% 11 9,2 106 89,1 

 Cerca de 50% 2 1,7 108 90,8 

 Entre 60% e 80% 2 1,7 110 92,4 

 Acima de 80% 1 0,8 111 93,3 

 Não indicado 8 6,7 119 100,0 

Estudo / Educação continuada Menos de 20 % 56 47,1 56 47,1 

 Entre 20% e 40% 37 31,1 93 78,2 

 Cerca de 50% 8 6,7 101 84,9 

 Entre 60% e 80% 8 6,7 109 91,6 

 Acima de 80% 5 4,2 114 95,8 

 Não indicado 5 4,2 119 100,0 

Gestão em saúde Menos de 20 % 70 58,8 70 58,8 

 Entre 20% e 40% 16 13,4 86 72,3 

 Cerca de 50% 6 5,0 92 77,3 

 Entre 60% e 80% 15 12,6 107 89,9 

 Acima de 80% 7 5,9 114 95,8 

 Não indicado 5 4,2 119 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O Gráfico 5 representa os dados obtidos apenas das respostas em que houve uma indicação do 

tempo de trabalho dedicado a determinada atividade.  

 

Gráfico 5 - Tempo de trabalho por atividades 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Podemos observar no gráfico acima que há uma predominância da atividade assistencial / 

atendimento clínico como aquela que os profissionais dedicam a maior parte do seu tempo de trabalho.  

Por outro lado, o tempo dedicado à pesquisa clínica ou básica foi indicado pela maioria dos respondentes 

como menos que 20%. 

 

6.3.2 Necessidade de Busca e Uso da Informação sobre Medicamentos 

 

Com a finalidade de analisar como os fatores contextuais, ou seja, aqueles relacionados 

às situações em que surgem as necessidades de informação sobre medicamentos e, 

consequentemente, podem provocar a busca de informações, foi solicitado aos respondentes 

que apontassem em uma escala de cinco pontos qual o nível de influência desses fatores na 

necessidade de busca de informação. 
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O grau de risco envolvido foi apontado pela maioria dos profissionais como um fator 

extremamente influente nas situações em que surge a necessidade de informação (63,9%; n = 

76), seguido dos fatores relacionados à urgência da situação (53,8%; n = 64) e à complexidade 

da situação (52,1%; n = 62). A frequência de ocorrência da situação foi considerada um fator 

muito influente para a maior parte dos respondentes (44,5%; n = 53), enquanto a previsibilidade 

da situação foi considerada pela maioria como um fator moderadamente influente em situações 

que ocorre a necessidade de informação sobre medicamentos (37,8%; n = 45), conforme 

demonstram os dados da Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Fatores contextuais que influenciam a necessidade de informação 

Fatores Extremamente 

influente 

% (n) 

Muito 

influente 

% (n) 

Moderadamente 

influente 

% (n) 

Pouco 

influente 

% (n) 

Nada 

influente 

% (n) 

Total 

 

Complexidade 

da situação 
52,1 (62) 41,2 (49) 5,9 (7) 0,0 (0) 0,8 (1) 119 

Previsibilidade 

da situação 
11,8 (14) 36,1 (43) 37,8 (45) 11,8 (14) 2,5 (3) 119 

Frequência de 

ocorrência 
20,2 (24) 44,5 (53) 28,6 (34) 5,9 (7) 0,8 (1) 119 

Urgência da 

situação 
53,8 (64) 30,3 (36) 10,1 (12) 5,0 (6) 0,8 (1) 119 

Grau de risco 

envolvido 
63,9 (76) 26,1 (31) 7,6 (9) 1,7 (2) 0,8 (1) 119 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Dados semelhantes foram encontrados por Machado (2014), em um estudo realizado 

para analisar o comportamento de busca de informação dos profissionais médicos de um 

hospital universitário público, no qual foi identificado que, entre os fatores contextuais, a 

complexidade da situação foi considerada o fator que mais leva a uma busca por informação, 

seguido pelos graus de risco, urgência, frequência de ocorrência e previsibilidade da situação. 

Para o autor, “esses resultados confirmam a importância desses fatores contextuais no processo 

de tomada de decisão médica, que muitas vezes envolve incerteza, urgência e risco” 

(MACHADO, 2014, p.153). 

Uma pesquisa realizada sobre o comportamento informacional de médicos-residentes 

demonstrou que o tratamento medicamentoso era o assunto que mais frequentemente surgia na 
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prática clínica desses profissionais (MARTÍNEZ-SILVEIRA, 2005). Para identificar os tipos 

de necessidade de informação sobre medicamentos são mais frequentes no decorrer das 

atividades diárias dos profissionais de saúde, foi solicitado que indicassem em uma escala de 

cinco pontos a frequência com que a necessidade de busca de informação está relacionada aos 

respectivos temas ou assuntos sobre medicamentos.  

Após análise dos dados da Tabela 6, foi possível verificar que os temas relacionados à 

compatibilidade / incompatibilidade e reconstituição / diluição foram indicados igualmente 

como extremamente frequente pela maioria dos respondentes (30,3%; n = 36), seguido do tema 

interação medicamentosa (26,9%; n = 32) e estabilidade (25,2%; n = 30).  O tema dose / 

posologia foi apontado como muito frequente por 31,9 % (n = 38) e moderadamente frequente 

por 31,1% (n = 37) dos respondentes, não configurando uma diferença significativa na escala 

de intensidade da frequência.   

 

Tabela 6 - Necessidade de informação sobre medicamentos: frequência por tema 

Tipos de 

Necessidades 

(tema/assunto) 

Extremamente 

frequente 

% (n) 

Muito 

frequente 

% (n) 

Moderadamente 

frequente 

% (n) 

Pouco 

frequente 

% (n) 

Nada 

frequente 

% (n) 

Total 

 

Dose / Posologia 29,4 (35) 31,9 (38) 31,1 (37) 5,9 (7) 1,7 (2) 119 

Indicação / 

Contraindicação 

18,5 (22) 28,6 (34) 35,3 (42) 16,0 (19) 1,7 (2) 119 

Administração 25,2 (30) 26,1 (31) 27,7 (33) 17,7 (21) 3,4 (4) 119 

Compatibilidade / 

Incompatibilidade 

30,3 (36) 21,9 (26) 23,5 (28) 17,7 (21) 6,7 (8) 119 

Interação 

medicamentosa 

26,9 (32) 26,1 (31) 26,1 (31) 13,5 (16) 7,6 (9) 119 

Reconstituição / 

Diluição 

30,3 (36) 21,0 (25) 24,4 (29) 20,2 (24) 4,2 (5) 119 

Estabilidade 25,2 (30) 22,7 (27) 21,0 (25) 18,5 (22) 12,6 (15) 119 

Reações adversas 17,7 (21) 22,7 (27) 37,8 (45) 19,3 (23) 2,5 (3) 119 

Outro 6,7 (8) 5,0 (6) 22,7 (27) 25,2 (30) 40,3 (48) 119 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

Ainda, sobre a análise da frequência por tema relacionado à necessidade de informação, 

os temas indicação/contraindicação e administração foram apontados como moderadamente 
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frequente por 35,3 % (n = 42) e 27,7% (n = 3) pela maioria dos participantes, respectivamente.  

Outros temas foram apontados como nada frequente por 40,3% (n = 48) dos participantes. 

Buscando compreender como os profissionais de saúde buscam a informação sobre 

medicamentos para atender necessidades específicas que surgem no decorrer do trabalho diário, 

foram analisadas as fontes de informação mais utilizadas, as características das fontes e o 

conhecimento prévio como influenciam a escolha de uma determinada fonte, além dos 

problemas que comumente surgem ao realizar a busca por informação. 

Quanto às fontes de informação mais utilizadas, foi solicitado aos participantes que 

indicassem entre as alternativas disponíveis a frequência com que utilizam as fontes de 

informação, em uma escala de cinco pontos.  A análise dos dados foi feita considerando os 

diferentes tipos de fonte de informação, sejam elas interpessoal, impressa ou eletrônica.  

Entre as fontes de informação interpessoal, houve uma predominância da utilização dos 

colegas de profissão, sendo indicada a frequência “sempre” por 21,9% (n = 26) e “muitas vezes” 

por 43,7% (n = 52) dos respondentes.  Em seguida, foram indicados o preceptor e o especialista 

como fonte interpessoal “sempre” utilizada por 16,0% (n = 19) e 14,3% (n = 17) dos 

respondentes, respectivamente. 

Os dados obtidos são compatíveis com a pesquisa realizada por Martínez-Silveira e 

Oddone (2007) que, em uma revisão da literatura, referem que os profissionais de enfermagem 

geralmente buscam informação tanto para auxiliar a tomada de decisão no cuidado ao paciente 

como para assuntos gerais relacionados à profissão. Para isso, esses profissionais recorrem a 

fontes simples, porém confiáveis e de fácil acesso, incluindo consultas interpessoais a colegas, 

médicos ou outros profissionais de saúde.  

Os protocolos clínicos e o manual farmacoterapêutico demonstraram ser a fonte de 

informação impressa mais utilizada pelos profissionais, sendo apontada como “sempre” por 

22,7% (n = 27) e como “muitas vezes” por 41,2% (n = 49), seguida da bula do medicamento 

apontada como “sempre” por 19,3% (n = 23) e como “muitas vezes” por 40,3% (n = 48).  Os 

artigos de periódicos científicos e os livros acadêmicos foram indicados por 38,7% (n = 46) dos 

respondentes como fonte impressa utilizada “sempre” e “muitas vezes”, acumuladamente.  O 

material publicitário fornecido pela indústria farmacêutica foi a fonte de informação impressa 

menos utilizada, sendo apontada por 30,3% (n = 36) dos respondentes como “nunca” utilizada. 

Na Tabela 7 são demonstrados todos os dados relativos à frequência de utilização das 

fontes informação. 
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Tabela 7 - Frequência de uso das fontes de informação 

Tipos de Fonte de Informação Sempre 

 

% (n) 

Muitas 

vezes 

% (n) 

Algumas 

vezes 

% (n) 

Poucas 

vezes 

% (n) 

Nunca 

 

% (n) 

Interpessoal      

Colegas de profissão 21, 9 (26) 43,7 (52) 26,9 (32) 6,7 (8) 0,8 (1) 

Especialista 14,3 (17) 41,2 (49) 29,4 (35) 13,5 (16) 1,7 (2) 

Preceptor 16,0 (19) 21,9 (26) 21,9 (26) 23,5 (28) 16,8 (20) 

Seminários / congressos / feiras 3,4 (4) 11,8 (14) 30,3 (36) 40,3 (48) 14,3 (17) 

Cursos de capacitação 4,2 (5) 17,7 (21) 38,7 (46) 33,6 (40) 5,9 (7) 

Impressa      

Artigos de periódicos científicos 13,5 (16) 25,2 (30) 28,6 (34) 24,4 (29) 8,4 (10) 

Teses, dissertações 2,5 (3) 9,2 (11) 27,7 (33) 33,6 (40) 26,9 (32) 

Livros acadêmicos 15,1 (18) 23,5 (28) 28,6 (34) 26,1 (31) 6,7 (8) 

Protocolos clínicos, manual 

farmacoterapêutico 
22,7 (27) 41,2 (49) 21,0 (25) 11,8 (14) 3,4 (4) 

Bula do medicamento 19,3 (23) 40,3 (48) 23,5 (28) 13,5 (16) 3,4 (4) 

Material publicitário fornecido 

pela indústria farmacêutica 
3,4 (4) 12,6 (15) 19,3 (23) 34,5 (41) 30,3 (36) 

Eletrônica      

Artigos de periódicos científicos 26,1 (31) 22,7 (27) 26,1 (31) 22,7 (27) 2,5 (3) 

Teses, dissertações 8,4 (10) 10,9 (13) 27,7 (33) 32,8 (39) 20,2 (24) 

Contato com colega ou especialista 

por e-mail, redes sociais, grupos de 

discussão 

10,1 (12) 26,1 (31) 25,2 (30) 26,9 (32) 11,8 (14) 

Livros eletrônicos 10,1 (12) 25,2 (30) 36,1 (43) 20,2 (24) 8,4 (10) 

Protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas 
18,5 (22) 48,7 (58) 29,4 (35) 3,4 (4) 0,0 (0) 

Portal de periódicos CAPES, 

Biblioteca virtual, Bases de dados 

científicos da área médica 

18,5 (2\2) 29,4 (35) 26,1 (31) 21,0 (25) 5,0 (6) 

Bulário eletrônico da ANVISA 19,3 (23) 37,0 (44) 21,9 (26) 15,1 (18) 6,7 (8) 

Videoconferência / Telemedicina 0,0 (0) 0,0 (0) 8,4 (10) 31,1 (37) 60,5 (72) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A informação proporcionada pela indústria farmacêutica, de caráter publicitário e 

comercial, geralmente está associada à entrega de amostra grátis para os médicos, o que pode 

influenciar de modo significativo na prescrição médica, evitando a análise objetiva e científica 

necessárias para consideração das alternativas terapêuticas. Por outro lado, a informação 

independente sobre medicamentos, em formato apropriado e relevante para a prática clínica 

atual, representa uma medida fundamental para o uso racional e efetivo de medicamentos. 

(VIDOTTI; SILVA; HOEFLER, 2017).  

Nesse sentido, os protocolos clínicos, que são documentos baseados em evidência 

científica que norteiam as melhores práticas a serem seguidas por profissionais de saúde e 

gestores, e os manuais farmacoterapêuticos, considerados uma referência para guiar o uso de 

medicamentos padronizados nas organizações hospitalares,  foram indicados como fontes de 

informação mais utilizadas pela maioria dos profissionais que atuam no HUOL, o que 

demonstra que os mesmos estão alinhados às estratégias de promoção do uso racional e seguro 

de medicamentos na instituição. 

Com relação às fontes de informação eletrônicas, os artigos de periódicos científicos 

foram apontados como “sempre” utilizados pela maioria dos respondentes (26,1%; n = 31). No 

entanto, quando os dados foram analisados acumuladamente considerando as frequências 

“sempre” e “muitas vezes”, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas demonstraram uma 

predominância significativa na utilização, sendo apontado por 67,2% (n = 80) dos respondentes. 

Nessa mesma análise, o Portal CAPES, a biblioteca virtual e as bases de dados científicos da 

área médica foram indicados por 47,9% (n = 57), seguidos do bulário eletrônico da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) indicado por 56,3% (n = 67) dos profissionais.  

Os artigos de periódicos são considerados fontes primárias de informação, por divulgar 

pela primeira vez na literatura os resultados de novos estudos científicos (VIDOTTI; SILVA; 

HOEFLER, 2017). A escolha dessa fonte de informação eletrônica como mais utilizada pelos 

participantes, reflete uma preocupação do profissional com a atualização da informação. Já as 

bases de dados especializadas em saúde, considerada literatura terciária, geralmente são 

escolhidas reunir literatura de qualidade, constituindo, portanto, fonte de informação imparcial 

e relevante na área da saúde. 

Os participantes da pesquisa indicaram a videoconferência / telemedicina como a fonte 

de informação menos frequentemente utilizada, sendo apontada como “nunca” por 60,5% 

(n=72) dos respondentes. 

Para identificar a influência que as características das fontes de informação e o 

conhecimento que os profissionais de saúde têm sobre elas, foi solicitado que os participantes 
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assinalassem entre as alternativas disponíveis aquelas que mais influenciavam a escolha de uma 

determinada fonte para realizar a busca de informação, podendo marcar todas as opções 

aplicáveis. O Gráfico 6 representa os fatores que foram considerados pelos profissionais 

participantes da pesquisa como aqueles que mais influenciam a estratégia de busca de 

informação sobre medicamentos. 

 

Gráfico 6 - Influência das características das fontes de informação 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Entre as caraterísticas das fontes de informação, houve uma predominância da 

confiabilidade, sendo indicada como a mais influente por 94,1% (n = 112) dos respondentes.  

Em seguida, a atualização, a acessibilidade e a qualidade foram indicadas por 87,4% (n = 104), 

82,4% (n = 98) e 66,4% (n = 79) dos profissionais que participaram da pesquisa, 

respectivamente. A relevância foi a característica apontada por 53,8% (n = 64), enquanto o 

idioma foi indicado por 30,3% (n = 36). O custo teve uma menor influência, 16,8% (n = 20). 

No que diz respeito aos fatores relacionados ao conhecimento prévio que os 

profissionais têm sobre as fontes de informação, a facilidade de uso foi indicada por 49,6% (n 

= 59), a satisfação prévia por 45,4% (n = 54) e a familiaridade por 27,7% (n = 33).  

Os resultados são semelhantes aos encontrados por Machado (2014), que apontaram a 

confiabilidade como a característica que tinha maior influência para os profissionais médicos 

na escolha de uma determinada fonte de informação, seguida da qualidade, atualização e 

acessibilidade. 
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A influência das características próprias das fontes de informação e do conhecimento 

prévio dessas fontes na escolha das mesmas pelos profissionais de saúde na busca da 

informação sobre medicamentos, evidenciam a importância da confiabilidade, atualização 

acessibilidade e qualidade das fontes de informação como fatores preponderantes para o uso 

seguro e racional de medicamentos. Nesse sentido, cabe destacar que a elaboração de respostas 

de alta qualidade exige fontes bibliográficas de fácil acesso, além de habilidades para realizar 

a pesquisa e a avaliação crítica da literatura recuperada (SCHJØTT; SPIGSET, 2019). 

Com o propósito de identificar os problemas que os profissionais de saúde encontram 

ao realizar a busca de informações sobre medicamentos para atender necessidades que surgem 

no decorrer do trabalho cotidiano, foi solicitado que marcassem entre as opções disponíveis os 

problemas que costumam encontrar, podendo ser marcada mais de uma opção.  O resultado 

obtido está demonstrado no Gráfico 7.  

  

Gráfico 7 - Problemas encontrados na busca da informação sobre medicamentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

Entre as opções apresentadas, a informação não encontrada foi o problema apontado 

pela maioria dos respondentes (51,3%; n = 61). A informação não disponível em tempo hábil 

foi o problema apontado por 44,5% (n = 53) dos respondentes, seguido do excesso de 

informação (37,8%; n = 45) e falta de tempo para realizar a busca (34,5%; n = 41).  Os 

problemas relacionados a não saber onde encontrar a informação e a falta de recursos para 
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realizar a busca foram os menos indicados, (11,8%; n = 14) e (10,9%; n = 13), respectivamente.  

Por fim, 8,4% (n = 10) dos respondentes apontaram que costumam encontrar outros problemas 

além daqueles relacionados nas opções disponíveis. 

Em relação às dificuldades relacionadas ao processo de busca de informação, Martínez-

Silveira (2005), em uma pesquisa com um grupo de médicos-residentes, identificou dois fatores 

que caracterizam e moldam o comportamento informacional desses profissionais. O primeiro é 

o volume excessivo, e cada vez mais crescente, de informação científica publicada, e o segundo 

fator é a impossibilidade de esse profissional buscar, encontrar, selecionar e integrar esta 

literatura à sua prática de atendimento aos pacientes. 

Associando o questionário à técnica do incidente crítico, foram inseridas duas questões 

como a finalidade de comparar as respostas fornecidas em questões anteriores com a 

experiência mais recente relacionada à busca de informação sobre medicamentos, primeiro 

quanto à escolha por determinada fonte para realizar a busca e, em seguida, sobre a utilidade da 

mesma para satisfazer a uma necessidade específica de informação.   

Na primeira questão, foi solicitado aos participantes que indicassem qual tipo de fonte 

utilizou na sua busca mais recente para obter informação sobre medicamentos, podendo marcar 

mais de uma das opções disponíveis. Houve uma predominância significativa da utilização de 

uma fonte de informação eletrônica, sendo indicada por 89,1% (n = 106) respondentes.  A fonte 

de informação interpessoal foi indicada por 41,2% (n = 49) e a fonte impressa por 21,9% (n = 

26) dos participantes (Gráfico 8). O resultado confirmou a preferência pelas fontes eletrônicas, 

seguida da fonte interpessoal, indicadas como sempre utilizadas pela maioria dos respondentes. 

A média de todas as respostas atribuídas a essa questão foi de 2,34 e o desvio padrão foi de 

0,89. 
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Gráfico 8 - Tipo de fonte de informação utilizada na busca mais recente 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A segunda questão foi formulada para identificar em qual fonte de informação utilizada 

na sua busca mais recente o profissional de saúde obteve um resultado que considerou muito 

útil, de modo a satisfazer uma necessidade específica de informação sobre medicamentos. A 

base de dados científicos da área médica foi considerada pelos respondentes como a fonte de 

informação mais útil para obter informação sobre medicamentos (27,7%; n = 33). Os sites de 

busca na internet (por exemplo: Google, Yahoo, Bing, Uol, etc.) foram a segunda opção 

considerada útil para encontrar informações (21,0%; n = 25). A opção “outro” foi indicada por 

9,2% (n = 11) respondentes. Entre as especificações descritas para essa opção, o uso de 

aplicativos para dispositivo móvel foi o recurso utilizado mais predominante. 

Pode-se destacar a maior utilização das fontes de informação no formato eletrônico, 

como as bases de dados científicos da área da saúde, consideradas as mais úteis, e a alta 

influência das características próprias dessas fontes, como a confiabilidade, atualização, 

acessibilidade e qualidade, sugerindo que os profissionais de saúde necessitam de informações 

atualizadas e confiáveis, obtidas de forma rápida e eficiente para aplicação nas tarefas 

executam. 

O Gráfico 9 demonstra as fontes de informação consideradas mais úteis pelos 

respondentes na busca da informação sobre medicamentos. 
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Gráfico 9 - Fonte de informação considerada mais útil 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Considerando que os participantes da pesquisa são profissionais que atuam em um 

hospital universitário federal de referência na assistência à saúde, no qual existe uma 

disponibilidade razoável de recursos tecnológicos, como computadores com acesso à internet, 

é compreensível a preferência pela utilização das fontes de informação eletrônicas pela 

facilidade de acesso. 

O estudo do comportamento informacional possibilitou identificar e descrever as 

variáveis que interferem na busca de informação sobre medicamentos pelos profissionais de 

saúde, a partir das necessidades de informação que surgem no decorrer do trabalho cotidiano 

até a realização da busca, agregando aspectos demográficos, educacionais e contextuais 

envolvidos no processo, conforme o que foi apontado por Leckie et al. (1996). 

 

6.3.3 Percepção do Usuário sobre o SIM-HUOL 

 

Com a finalidade de compreender a percepção dos profissionais de saúde em relação ao 

SIM-HUOL, foi questionado qual das opções disponíveis melhor descrevia o conhecimento que 

tinham sobre o serviço.  A maior parte dos respondentes 57,1% (n = 68) indicaram não conhecer 

o serviço, mas tinham interesse em conhecer e utilizar.  Aqueles que conheciam e já tinham 

utilizado o serviço totalizaram 28,6% (n = 34). Os que conheciam, mas nunca utilizaram, 

representaram 11,8% (n = 14) dos respondentes.  Apenas 2,5% (n = 3) nunca ouviram falar e 

27,7%

21,0%
19,3%

12,6%

9,24%
7,6%

2,5%

Bases de dados

científicas

Sites de busca

na internet

Bula do

medicamento

Colega de

profissão,

preceptor

Outro Artigos de

periódicos

Livros

acadêmicos



122 
 

não tinham interesse em conhecer ou utilizar (Gráfico 10). A média de todas as respostas 

atribuídas a essa questão foi de 2,34 e o desvio padrão foi de 0,92. 

 

Gráfico 10 - Nível de conhecimento em relação ao SIM-HUOL 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O fato de que a maioria dos profissionais desconhece a existência do SIM-HUOL pode 

estar relacionado a alguns fatores, como, por exemplo, a falta de divulgação sobre o serviço e 

o pouco tempo de atividade destes profissionais na instituição. O interesse em conhecer e 

utilizar o serviço reflete a importância para os profissionais de dispor de informação sobre 

medicamentos que seja confiável, atualizada e de qualidade. 

Para aqueles que conheciam e já tinham utilizado o serviço (n = 34), foi questionado 

qual o nível de satisfação com o serviço prestado, considerando a utilização mais recente do 

SIM-HUOL. Como resultado, foi verificado que 52,9% (n = 18) ficaram muito satisfeitos, 

26,5% (n = 9) ficaram satisfeitos e 20,6% (n = 7) ficaram relativamente satisfeitos (Gráfico 11). 

Não houve indicação dos usuários para a opção “pouco satisfeito” ou “insatisfeito”. A média 

de todas as respostas atribuídas a essa questão foi de 1,74 e o desvio padrão foi de 0,85. 
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Gráfico 11 - Nível de satisfação do usuário 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

A verificação do nível de satisfação do usuário com relação à qualidade dos serviços 

ofertados pelo CIM/SIM é um indicador de garantia da qualidade que deve ser regularmente 

monitorado.   

Com o intuito de conhecer a opinião dos participantes sobre que medidas o SIM-HUOL 

poderia adotar para melhorar o desempenho junto aos profissionais de saúde que atuam no 

HUOL, foram oferecidas cinco alternativas como possíveis melhorias, podendo ser marcadas 

todas as opções aplicáveis. O resultado foi demonstrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Frequência das medidas indicadas para melhoria do SIM-HUOL 

Sugestão de medidas de melhoria para o SIM-HUOL % n 

Divulgar amplamente os serviços do SIM-HUOL utilizando os canais de 

comunicação da instituição 

84,9 101 

Disponibilizar os serviços de informação sobre medicamentos por meio 

de ambiente virtual (site, mídia social, chat online) 

81,5 97 

Maior agilidade no tempo de resposta às solicitações de informação 37,8 45 

Participar da elaboração e divulgação de material educativo / informativo 

com conteúdo pertinente e atualizado sobre medicamentos 

52,9 63 

Colaborar com atividades de capacitação / educação continuada 66,4 79 

Outro 4,2 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A divulgação ampla dos serviços foi a medida a ser adotada pelo SIM-HUOL mais 

indicada pelos participantes (84,9%; n = 101), o que é bastante razoável, considerando que a 

maioria afirmou que não conhecia o serviço.   

Disponibilizar os serviços de informação sobre medicamentos por meio de ambiente 

virtual também foi uma medida apontada por uma grande maioria dos profissionais (81,5%; n 

= 97), confirmando o interesse pelas fontes de informação disponibilizadas pelo meio 

eletrônico.  

Colaborar com atividades de capacitação ou educação continuada constitui uma das 

atribuições de um CIM/SIM, melhorar essa atividade foi uma medida sugerida por 66,4% (n = 

79), assim como participar da elaboração e divulgação de material educativo e/ou informativo 

com conteúdo pertinente e atualizado sobre medicamentos, foi apontada por 52,9% (n = 63) 

dos respondentes. 

Como outras medidas, foram sugeridos os “aplicativos”, softwares desenvolvidos para 

dispositivos eletrônicos móveis, como opção para disponibilizar a informação sobre 

medicamentos por meio do ambiente virtual. Também foi sugerido “anexar ao AGHU”, sistema 

informatizado utilizado no HUOL, mais especificamente que houvesse uma: 

 

Aplicação direta desse sistema integrando a rede AGHU de prescrição, a 

exemplo dos Pop up’s [Sic] com advertências que apareciam na tela quando 

prescrevíamos pelo sistema MV2000. Ao mesmo tempo que alguma 

inconformidade ou risco fosse detectada cruzando os dados dos medicamentos 

prescritos, poderia surgir uma tela com as orientações para o prescritor. 

Também poderia ter uma padronização para algumas diluições e tempo de 

infusão a exemplo de alguns antimicrobianos (RESPONDENTE 31, 2019). 

 

Nas últimas décadas, a atividade de fornecer informação tem evoluído bastante, à 

medida que atenções se voltam para a segurança no uso de medicamentos, associada aos 

avanços na área da informática, a medicina baseada em evidências e os novos ambientes de 

cuidado à saúde do paciente. Com o surgimento e evolução dos sistemas informatizados para 

efetivar os registros médicos e a prescrição eletrônica, os especialistas em informação sobre 

medicamentos devem estar atentos aos avanços das TICs e, portanto, podem assumir a liderança 

para incorporar intervenções automatizadas que melhorem a segurança no uso de medicamentos 

e forneçam educação no momento da prescrição (GORA-HARPER; AMERSON, 2006).  

Nesse sentido, Pisani et al. (2012) observou que, após a implantação do sistema 

informatizado de prontuário eletrônico, o acesso pela equipe de saúde às informações sobre 

medicamentos tornou-se mais fácil, otimizando o processo de decisão na prescrição. 



125 
 

O estudo possibilitou aprofundar o conhecimento do comportamento informacional dos 

usuários, das suas necessidades e da sua percepção sobre a unidade auditada. A partir desse 

estudo é possível desenvolver perfis individualizados dos usuários prioritários, destacando seu 

papel e responsabilidades na instituição, bem como o seu comportamento em relação às 

necessidades de informação, o uso dos recursos, utilização de tecnologias e o compartilhamento 

de informação e conhecimento, para suas ações e tomada de decisões habituais no trabalho. 

 

6.4 VALIDAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

O grupo focal foi realizado para apresentar aos gestores as constatações apontadas na 

auditoria, discutir os benefícios do processo, e validar as recomendações preliminares e o modo 

como serão implementadas, alcançando, dessa forma, o quinto objetivo específico do estudo. 

O encontro aconteceu no dia 06 de agosto de 2019, às 14 horas, em uma sala de aula do 

1º andar do edifício central de internações do HUOL. A sala de aula é um ambiente adequado 

e reservado, sem interferências externas e ruídos que pudessem comprometer a qualidade da 

reunião, que teve início com a presença, além da própria pesquisadora, de um observador e seis 

participantes ocupantes de cargos de chefia e coordenação na instituição. Um dos participantes 

precisou se ausentar antes do término da reunião, por isso a discussão foi realizada com cinco 

participantes, sendo este o número considerado para análise, aqui denominados: P1, P2, P3, P4 

e P5.  

O grupo focal seguiu o roteiro previamente estabelecido (Apêndice C). Após a 

introdução com a explanação do propósito da reunião, foi feita a leitura do TCLE (Apêndice 

D), e então foi solicitada aos participantes a permissão para gravação de vídeo e áudio, além 

das respectivas assinaturas dos termos. O tempo total de gravação foi de 2 horas e 33 minutos. 

Conforme a dinâmica prevista para o encontro, foi feita inicialmente uma apresentação 

em Power Point para contextualizar, fazer uma exposição dos procedimentos da pesquisa e, em 

seguida, demonstrar os resultados obtidos após a finalização das atividades de campo da 

auditoria. Os resultados foram apresentados em gráficos, tabelas e quadros, conforme cada um 

dos métodos e técnicas empregados para coleta e análise dos dados, já demonstrados nos tópicos 

anteriores. 

Dando continuidade ao roteiro do grupo focal, para discutir os benefícios do processo 

de auditoria, a validade das recomendações e o modo como serão implementadas, foram 

demonstrados primeiramente os pontos fortes (Quadro 13) e, em seguida, os pontos fracos, ou 

seja, aqueles passíveis de melhorias. Por fim, foi apresentado o guia de implementação das 
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recomendações preliminares, consideradas oportunas para o aperfeiçoamento e adequação do 

SIM-HUOL aos propósitos da instituição e ao público que se pretende alcançar. Durante a 

explanação, os participantes puderam fazer a manifestação sobre as constatações indicadas na 

auditoria. 

  

Quadro 13 - Pontos fortes identificados na auditoria 

P O N T O S  F O R T E S  

O tempo de funcionamento do SIM-HUOL é significativo pela experiência acumulada, visto que o 

serviço foi pioneiro no país; 

Os farmacêuticos que colaboram com o SIM possuem boa qualificação; 

Possui um ambiente próprio compatível com as atividades realizadas, com uma dimensão de cerca 

de 6 m2 ; 

Possui dois computadores com acesso à internet, impressora e scanner; 

O mobiliário existente é adequado, consistindo em duas mesas, cadeiras e um armário para 

armazenar as fontes de informação impressas e os documentos; 

Possui normas de procedimentos atualizadas; 

Possui acesso às fontes de informação eletrônicas atualizadas, relevantes e de qualidade; 

Possui fontes bibliográficas impressas relevantes, incluindo as classificadas como essenciais, 

recomendadas e úteis; 

Há participação do farmacêutico suplente em comissão técnica: Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT); 

Há oferta de preceptoria para residentes do programa de residência multiprofissional em saúde; 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Após a apresentação dos pontos fortes evidenciados na auditoria, foi perguntado aos 

participantes se teriam algum ponto a acrescentar. Foi sugerido pelo participante P4 que fosse 

incluído como ponto forte “[...] essa questão de todos os farmacêuticos dessa forma 

contribuírem na (...) na resposta, no fornecimento de informações [...]”, o que foi justificado 

pelo seguinte: 

Não sei se você consideraria isso um ponto forte, mas pelo que a gente 

levantou aqui, isso seria, porque talvez se fosse só um farmacêutico 

direcionado para a resposta, talvez não fosse um alcance tão alto. E como 

todos tem um acesso rápido, pode prontamente responder, a não ser naquelas 

situações que mereça uma dedicação de tempo maior. Na verdade, seriam as 

informações prestadas pelos farmacêuticos outros, que não o do SIM (P4, 

2019). 

 



127 
 

Sobre esse ponto a acrescentar, o participante P2 considerou: “[...] se todas as perguntas 

convergissem para o SIM, não teria como dar conta de responder a tudo [...]”. Ao passo que P3 

complementou que “de fato, essas atividades que o farmacêutico realiza no âmbito profissional, 

implica na informação sobre medicamentos”.  

Dessa forma, a sugestão foi acatada em consenso pelo grupo. Esse ponto forte 

acrescentado se refere à contribuição dos demais farmacêuticos do setor de farmácia para o 

fornecimento de informação passiva, ou seja, em resposta aos questionamentos dos 

profissionais de saúde que surgem durante todo o período de funcionamento da farmácia, 

quando, por exemplo, o farmacêutico do turno está na avaliação das prescrições médicas e na 

dispensação de medicamentos, principalmente quando o farmacêutico responsável pelo SIM-

HUOL não está presente no setor.  

Em seguida, foram apresentados os pontos fracos, aqueles identificados como passíveis 

de melhorias na análise dos dados coletados, os quais estão demonstrados no Quadro 14, 

conforme os componentes selecionados no plano de auditoria. Ao final da apresentação foi 

questionado aos participantes se teriam a acrescentar algum outro ponto fraco. Após a discussão 

entre os participantes e feitos os devidos esclarecimentos pela pesquisadora, o grupo concluiu 

por consenso que não seria necessário acrescentar um outro ponto. O participante P3 colocou 

que “eu acho, assim, que contemplou muito bem os pontos fracos, na minha análise está tudo 

aí nos tópicos” que foram mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

Quadro 14 - Pontos de melhoria identificados na auditoria 

 P O N T O S  F R A C O S  

P
L

A
N

O
 D

A
 O

R
G

A
N

I
Z

A
Ç

Ã
O

 

A
T

O
R

E
S

 
  Não há uma divulgação regular do serviço na instituição - Essa constatação foi 

corroborada pela percepção dos usuários (84,9%) que indicaram a necessidade de 

divulgar amplamente os serviços na instituição como medida de melhoria. Também pela 

maioria dos participantes (57,1%) que indicou não conhecer o SIM-HUOL, embora 

tivesse interesse em conhecê-lo. 

 O farmacêutico responsável pelo SIM-HUOL não possui experiência clínica. 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 

 Não há um planejamento sistemático e avaliação das atividades realizadas; 

 A média mensal de SI recebidas é relativamente baixa – Foi observado que há uma 

subnotificação, quando o farmacêutico responsável pelo SIM-HUOL não está presente, 

visto que algumas solicitações de informação (SI) podem não ser registradas no 

formulário simplificado, principalmente as questões menos complexas que demandam 

uma resposta imediata. 

 A produção de informação ativa (proativa) é pouco significativa, somente com 

informativos de periodicidade irregular e pouco divulgados – Na percepção do 

usuário, 52,9% indicaram que a participação do SIM-HUOL na elaboração e 

divulgação de material informativo e educativo com conteúdo pertinente e atualizado 

sobre medicamentos poderia melhorar o desempenho do SIM-HUOL. 

 A recuperação da informação fornecida em resposta aos questionamentos é 

dificultada pela falta de registro integral da SI em bancos de dados – Foi observado 

que o formulário simplificado para notificação de perguntas e respostas algumas vezes 

não é preenchido completamente, dificultando a coleta dos indicadores e o 

acompanhamento da informação fornecida. 

 Não houve publicação de artigo, livro ou manual nos últimos três anos. 

 Não houve cursos ministrados nos últimos 12 meses - Essa constatação foi corroborada 

pela percepção dos usuários (66,4%) que apontaram a colaboração em atividades de 

capacitação / educação continuada como medida para melhoraria do SIM-HUOL. 

 Não houve participação em pesquisa nos últimos 12 meses. 

 O tempo dedicado à informação ativa (proativa) é relativamente baixo (20 %). 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

 O SIM-HUOL não conta com um farmacêutico que exerça atividades exclusivas no 

serviço; 

 Não possui estagiário bolsista para auxiliar nas demandas do serviço; 

 O horário de funcionamento das atividades do SIM-HUOL é reduzido a um turno 

(vespertino). 

 Não houve atualização das fontes bibliográficas impressas nos últimos dois anos – 

Foi verificado que 87,4% dos profissionais que participaram da pesquisa consideraram a 

atualização como uma das características que mais influenciam a escolha por uma 

determinada fonte de informação sobre medicamentos. 

T
E

C
N

O
L

O
G

I
A

S
 

 Não há um sistema informatizado que contemple o armazenamento e a recuperação 

de todos os dados das SI realizadas – Foi observado que o armazenamento das 

informações passivas é feito em planilha do Excel, apenas contemplando parte dos 

indicadores, sem registro integral do conteúdo da pergunta e da resposta fornecida. 

 Há necessidade de inserção de alertas no sistema eletrônico utilizado para 

prescrição médica, com informações para melhorar a segurança no uso de 

medicamento. – Essa medida foi sugerida na percepção do usuário. Além disso, 81,5% 

dos usuários indicaram a necessidade de disponibilizar os serviços por meio de ambiente 

virtual. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Em relação às recomendações de melhorias, foram apresentadas de modo organizado 

em um guia, indicando o que fazer, por quê, como, quem e quando implementá-las (Apêndice 

E). Para validar as recomendações apresentadas foi necessário estabelecer um consenso entre 

os participantes para que as sugestões fossem acatadas. 

Algumas considerações do grupo sobre o guia para implementar as melhorias no SIM-

HUOL foram interpretadas e agrupadas por tipo de recomendação, sendo demonstradas a 

seguir: 

  

 Farmacêutico exclusivo para as atividades de informação sobre medicamentos. Foi 

sugerido como procedimento que em um novo dimensionamento de recursos humanos para 

o Setor de Farmácia Hospitalar, fosse incluído um farmacêutico exclusivo para a atividade 

de informação sobre medicamentos, o que precisaria de um prazo de cerca de 2 anos para 

isso: 

 

[...] para remanejar não precisa de dois anos. [...] contemplar o SIM com a 

necessidade de ter um profissional farmacêutico para o SIM, contratar um 

novo farmacêutico (P1, 2019). 

 

 Estagiário bolsista. Foi sugerida a elaboração de um projeto de extensão para viabilizar a 

participação de alunos do curso de graduação em farmácia como estágio voluntário ou com 

bolsa, caso seja aprovada. E ainda, foi sugerida a contratação de um profissional para 

realizar atividades de secretariado, como alternativa ao estagiário bolsista: 

 

[...] poderia criar um projeto de extensão [...] algo mais viável seria um projeto 

de extensão (P2, 2019). 

[...] não necessariamente com bolsa (P4, 2019). 

[...] pode também contar com uma secretária (P3, 2019). 

 

 Horário de funcionamento. Para ampliar o horário de funcionamento foi sugerido uma 

ação para sensibilizar os demais farmacêuticos para registrar as informações prestadas 

quando recebessem uma solicitação de informação. 

 Reinstalação e atualização do software Epi Info. Foi sugerido recorrer a uma equipe 

externa à instituição, caso não seja resolvido com a equipe de TI do HU: 

 

[...] o Epi Info é um programa de estatística gratuito, de domínio público, não 

tem como colocar no plano que vai demorar um ano para instalar o programa 

(P1, 2019). 
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[...] é necessário ter uma pessoa que detenha o conhecimento sobre estatística 

(P3, 2019) 

[...] procurar fazer um curso online ou presencial para se capacitar e a equipe 

(P4, 2019). 

[...] procurar um especialista que oriente o caminho (P5, 2019). 

 

 Planejamento das atividades. A sugestão foi para reduzir de um ano para seis meses o 

prazo para realizar o planejamento das atividades do SIM-HUOL. 

 Média mensal de SI recebidas. Foi sugerido aumentar a meta de 30% para 50% na média 

mensal de SI recebidas. 

 

Na discussão com os participantes do grupo focal, em relação à atividade de informação 

ativa, foi enfatizada a necessidade de que o farmacêutico esteja próximo aos profissionais de 

saúde para fornecer informações sobre medicamentos de modo mais objetivo e específico para 

a atividade que está sendo realizada, ou seja, que esteja integrado à equipe no próprio local de 

trabalho. Assim, a comunicação da informação se tornaria mais efetiva. Nesse sentido, Carvalho 

(2012, p.148) refere que um aspecto de grande relevância para a distribuição da informação é 

que “as pessoas que precisam se comunicar com regularidade devem estar fisicamente próximas 

umas das outras”. 

 

[...] a sugestão é ir na enfermaria, ficar próximo ao profissional de 

enfermagem, orientar na administração dos medicamentos. Isso já vai estar 

divulgando o SIM, vale muito mais do que mandar um papel. [...] quando está 

lá junto, na vida real, na prática, isso transforma. Vocês (farmacêuticos) são 

transformadores (P5, 2019). 

[...] nenhum profissional sabe mais sobre medicamentos [como os 

farmacêuticos] [...] então tem de assumir esse papel (P2, 2019). 

 

Quanto aos prazos ou frequência para realização dos procedimentos de melhorias, os 

mesmos foram estabelecidos subjetivamente pela pesquisadora para nortear o plano de ação, 

com base na própria experiência. Em vários momentos da discussão com o grupo essa questão 

foi abordada, quando prazos menores foram sugeridos pelos participantes. No entanto, ao final 

da discussão, ficou estabelecido em consenso que esses prazos poderão ser reavaliados e 

modificados posteriormente, conforme fosse verificada essa necessidade, e levando em 

consideração que diversos fatores podem vir a influenciar a execução dessas ações. 
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6.5 RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados obtidos pela análise dos dados possibilitaram elaborar as recomendações 

consideradas importantes para melhoria da qualidade dos serviços ofertados pelo SIM-HUOL, 

a partir dos fatos e constatações identificados na auditoria de inteligência.  

A avaliação proporcionada pela auditoria ante uma perspectiva holística da unidade de 

informação auditada, que examinou o plano da organização e seus elementos estratégicos, 

possibilitou identificar os pontos fortes (Quadro 16) e os pontos passíveis de melhoria, que por 

sua vez subsidiaram o planejamento das ações e estratégias relacionadas aos aspectos que 

demandam adequações a curto, médio e longo prazo.  

 

Quadro 15 - Pontos fortes identificados no SIM-HUOL 

P O N T O S  F O R T E S  

O tempo de funcionamento do SIM-HUOL é significativo pela experiência acumulada, visto que 

o serviço foi pioneiro no país; 

Os farmacêuticos que colaboram com o SIM possuem boa qualificação; 

Possui um ambiente próprio compatível com as atividades realizadas, com uma dimensão de cerca 

de 6 m2 ; 

Possui 2 computadores com acesso à internet, impressora e scaner; 

O mobiliário existente consiste em duas mesas, cadeiras e um armário para armazenar as fontes 

de informação impressas e os documentos; 

Possui normas de procedimentos atualizadas; 

Possui acesso às fontes de informação eletrônicas atualizadas, relevantes e de qualidade; 

Possui fontes bibliográficas impressas relevantes, incluindo as classificadas como essencial, 

recomendadas e útil; 

Há participação do farmacêutico suplente em comissão técnica: Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT); 

Há oferta de preceptoria para residentes do programa de residência multiprofissional em saúde; 

*Há contribuição dos demais farmacêuticos do setor de farmácia para o fornecimento de 

informação passiva. 

*Incluído como sugestão do grupo focal. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 



132 
 

 

As recomendações sugeridas foram submetidas à aprovação pelos gestores (chefias e 

coordenadores de serviços) convidados para o grupo de discussão, para serem validadas e 

incluídas no guia para implementá-las.  

O guia consiste em um plano de ação, que é uma ferramenta útil para organizar as 

atividades com clareza, identificando as responsabilidades e facilitando o acompanhamento e 

desenvolvimento das ações planejadas (Quadro 17).  

O planejamento das ações de melhorias atende ao último objetivo específico da pesquisa 

e está configurado e organizado de maneira objetiva em um quadro que reúne as recomendações 

para o aperfeiçoamento e adequação do SIM-HUOL aos propósitos da instituição, assim como 

apresenta as justificativas, sugestões de como fazer para implementá-las, responsabilidades e 

qual o tempo necessário, ou seja, “o quê, porquê, como, quem e quando” poderão ser executadas 

as recomendações. 
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Quadro 16 - Guia de Implementação das Recomendações Finais 

O QUÊ 
(Recomendações de melhorias) 

POR QUÊ 
(Justificativa) 

COMO 
(Procedimentos para implementar as 

melhorias recomendadas) 

QUEM 
(Atores 

envolvidos) 

QUANDO 
(Prazo / 

frequência) 

1) Dispor de farmacêutico para 

as atividades de informação 

sobre medicamentos, durante 

os turnos manhã e tarde. 

É recomendado que a farmácia hospitalar 

conte com farmacêutico exclusivo para a 

atividade de informação sobre 

medicamentos7. 

- Em um novo dimensionamento de recursos 

humanos para o Setor de Farmácia 

Hospitalar, incluir contratação de 

farmacêutico exclusivo para a atividade de 

informação sobre medicamentos. 

Chefia do Setor 

de Farmácia / 

Governança do 

HU 

2 anos 

2) Capacitar o farmacêutico 

responsável pelo SIM-HUOL 
na área de farmácia clínica. 

A estrutura de um SIM hospitalar deve 

contar com um farmacêutico com 

treinamento específico e experiência 

clínica. 

- O farmacêutico deve realizar um rodízio 

nas áreas de atuação da farmácia clínica. 

- Participar de cursos de capacitação na área 

de farmácia clínica. 

Chefia do Setor 

de Farmácia 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

3) Contar com pelo menos um 

estagiário bolsista. 

Um estagiário pode auxiliar nas atividades 

realizadas, inclusive no atendimento aos 

usuários registrando suas demandas, 

contribuindo para o melhor desempenho do 

SIM. 

- Elaborar projeto de extensão, incluindo 

pelo menos um estagiário bolsista. 

- Acompanhar o processo licitatório que 

prevê o convênio para estágio remunerado 

de alunos da graduação. 

Governança do 

HU 

2 anos 

4) Ampliar o horário de 

funcionamento para os turnos 

manhã e tarde. 

O funcionamento em horário ampliado 

possibilita maior cobertura do serviço, bem 

como pode melhorar o tempo de resposta e 

o acompanhamento das demandas de 

solicitação de informação (SI). 

- Sensibilizar os demais farmacêuticos do 

Setor de Farmácia para a importância de 

registrar as informações prestadas, quando 

recebessem uma SI. 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

5) Reinstalar e atualizar o Epi 

Info para o armazenamento 

das informações e avaliação 

dos indicadores. 

A utilização de banco de dados possibilita o 

armazenamento e a recuperação das 

informações fornecidas, além de auxiliar no 

acompanhamento e avaliação dos 

indicadores. 

- Buscar obter suporte da TI do HU, ou 

identificar um profissional com 

conhecimento e habilidade para 

operacionalizar o programa, podendo ser 

externo ao HU. 

- Capacitar a equipe de farmacêuticos para 

utilização do Epi Info. 

Coordenação do 

SIM; 

Equipe da TI do 

HU 

6 meses 

6) Realizar o planejamento 

semestral das atividades. 

O planejamento das atividades permite 

traçar metas para alcançar de modo efetivo 

os objetivos de um SIM hospitalar. 

- Elaborar o planejamento das atividades no 

início de cada ano. 

- Monitorar a execução do planejamento. 

 

Coordenação do 

SIM 

Semestral 

                                                           
7Recomendado pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde, 3 ed. São Paulo, 2017. 
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O QUÊ 
(Recomendações) 

POR QUÊ 
(Justificativa) 

COMO 
(Procedimentos para implementar as 

melhorias recomendadas) 

QUEM 
(Atores 

envolvidos) 

QUANDO 
(Prazo / 

frequência) 

7) Realizar a avaliação anual do 

planejamento das atividades. 

Avaliar o planejamento das atividades 

possibilita melhorar a qualidade dos 

serviços oferecidos aos usuários. 

- Realizar a avaliação do planejamento ao 

final de cada ano. 

- Apresentar o relatório anual com os 

indicadores, atividades desenvolvidas, 

dificuldades enfrentadas e perspectivas. 

Coordenação do 

SIM 

Anual 

8) Aumentar em 50% a média 

mensal de SI recebida. 

Responder aos questionamentos dos 

usuários é considerada a principal atividade 

de um SIM.  

- Desenvolver ações para incentivar o 

encaminhamento de perguntas ao SIM e o 

registro das perguntas recebidas pelos 

demais colegas farmacêuticos. 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

9) Produzir regularmente 

informativos sobre 

medicamentos para 

profissionais de saúde. 

Disseminar informação sobre 

medicamentos, de modo a promover o seu 

uso seguro e racional 

- Elaboração de informativos sobre temas 

atualizados relacionados ao uso de 

medicamentos. 

Coordenação do 

SIM 

Semestral 

10) Viabilizar a atualização das 

fontes bibliográficas impressas 

indicadas para um CIM/SIM 

hospitalar. 

As fontes bibliográficas sobre 

medicamentos devem ser reconhecidas 

internacionalmente e estar o mais 

atualizada possível. 

 - Elaborar uma relação de livros indicados 

para utilização no SIM-HUOL. 

- Dar início a um processo licitatório para 

aquisição de bibliografia atualizada. 

Coordenação do 

SIM; Setor de 

Administração; 

bibliotecária 

A cada 2 anos 

11) Divulgar regularmente o 

serviço na instituição. 

Dar conhecimento da existência do serviço 

aos usuários em potencial, aqueles que 

podem vir a utilizar ou beneficiar-se do 

serviço. 

 

- Viabilizar a divulgação do serviço junto à 

assessoria de comunicação do HU. 

Coordenação do 

SIM 

Semestral 

12) Colaborar com a elaboração e 

publicação de manual 

farmacoterapêutico. 

O manual farmacoterapêutico constitui 

importante fonte de informação sobre os 

medicamentos padronizados na instituição. 

- Atualizar e consolidar as informações 

existentes para disponibiliza-las em formato 

de manual. 

Equipe de 

farmacêuticos 

que colaboram 

com o SIM 

1 ano 

13) Colaborar com especialistas 

em TI para incrementar o 

atual sistema informatizado de 

prescrição eletrônica de 

medicamentos. 

A inserção de informações relevantes no 

cadastro eletrônico de medicamentos 

proporciona apoio ao prescritor, além de 

prevenir erros na utilização. 

- Identificar soluções para inserir as 

informações relevantes no cadastro 

eletrônico de medicamentos e torná-las 

visível para o prescritor. 

Coordenação do 

SIM; 

Equipe da TI do 

HU 

2 anos 

14) Participar de atividades de 

educação continuada para 

profissionais de saúde. 

Proporcionar aos profissionais de saúde 

informações sobre políticas e processos 

seguros e eficazes no uso de medicamentos.  

- Incluir na programação de capacitação dos 

profissionais de saúde temas relacionados à 

informação sobre medicamentos. 

 

Unidade de 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Anual 
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O QUÊ 
(Recomendações) 

POR QUÊ 
(Justificativa) 

COMO 
(Procedimentos para implementar as 

melhorias recomendadas) 

QUEM 
(Atores 

envolvidos) 

QUANDO 
(Prazo / 

frequência) 

15) Participar de projetos de 

pesquisa na área de melhoria 

da qualidade e análise de 

custos de medicamentos. 

As pesquisas nessa área vão proporcionar 

tanto a melhoria da qualidade dos serviços 

ofertados aos usuários como colaborar com 

a gestão eficaz dos recursos.  

 

- Elaborar projetos que contemplem a 

análise de custos e melhoria da qualidade. 

Equipe de 

farmacêuticos 

que colaboram 

com o SIM 

2 anos 

16) Aumentar o tempo dedicado à 

informação ativa (proativa) 

para 40%. 

Um maior tempo dedicado a produção de 

informação ativa irá contribuir para o 

alcance das metas relacionadas a essas 

atividades. 

- Realizar o planejamento das atividades de 

modo a contemplar as atividades de 

informação ativa na proporção de 40 % do 

tempo dedicado a elas. 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou de modo geral auditar o Serviço de Informação sobre 

Medicamentos no tocante à sua contribuição para apoiar as atividades realizadas pelos 

profissionais de saúde que atuam no Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN, mais 

especificamente aquelas relacionadas ao uso de medicamentos. 

Para isso, o método de auditoria de inteligência aplicado a uma unidade informacional 

específica, inserida em uma organização hospitalar, contribuiu para proporcionar uma 

compreensão holística do ambiente, além de subsidiar o planejamento para seu aperfeiçoamento 

e adequação ao contexto e aos objetivos da instituição. 

Primeiramente, a análise situacional comparativa entre o SIM-HUOL e os centros e 

serviços de informação similares, aplicando o benchmarking funcional, forneceu uma visão 

ampla da estrutura e atividades desenvolvidas, de modo a identificar com clareza os pontos 

fortes e os pontos fracos, que, por sua vez, resultaram nas recomendações para melhoria da 

unidade de informação auditada. Dessa forma, a análise realizada nessa etapa possibilitou 

atingir o primeiro objetivo específico da pesquisa.  

Como segundo objetivo específico, foi possível identificar e descrever as etapas do fluxo 

informacional relativo ao processo de fornecimento de informação sobre medicamentos em 

resposta aos questionamentos dos usuários, analisando-o de forma comparativa ao modelo 

apresentado no referencial teórico, evidenciando os fatores comuns que compõem o processo 

de fluxo informacional. Além disso, alguns pontos suscetíveis de melhorias puderam ser 

observados, entre eles, se destaca a subnotificação das solicitações de informação.  

Por ser uma atividade fundamental do farmacêutico, fornecer informação sobre 

medicamentos é uma prática inerente a todos os profissionais envolvidos na assistência 

farmacêutica hospitalar, desde a seleção dos medicamentos padronizados, passando pelo 

planejamento, aquisição, armazenamento e distribuição, até a sua utilização e o 

acompanhamento da farmacoterapia. No entanto, observa-se que muitas dessas informações 

fornecidas não são efetivamente registradas, ou não são contabilizadas de modo integral como 

um indicador de produtividade da assistência farmacêutica hospitalar. 

A exemplo disso, as informações fornecidas de forma proativa nas intervenções 

farmacêuticas realizadas a partir da avaliação da prescrição médica, anteriormente à 

dispensação dos medicamentos, constituem instrumento essencial para a promoção do uso 

seguro e racional de medicamentos, contudo podem não ser estimadas como indicadores de 

produtividade de um SIM hospitalar. 
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O estudo possibilitou, ainda, traçar um perfil dos profissionais de saúde e de seu 

comportamento de busca e uso da informação sobre medicamentos, a partir dos diferentes 

papéis por eles assumidos e das atividades a eles relacionadas. As necessidades de informação 

particulares desses profissionais podem dar origem a um processo de busca de informação, que, 

por sua vez, envolve a escolha por determinada fonte de informação. As características próprias 

dessas fontes e o conhecimento prévio pelo usuário influenciam a sua escolha, bem como os 

problemas encontrados podem afetar os resultados da busca por informação. Para isso, o 

modelo de comportamento informacional utilizado no estudo mostrou-se muito adequado para 

a aplicação do método de auditoria de inteligência, e para alcançar o terceiro objetivo específico 

do estudo. 

Ao analisar a percepção do usuário sobre o SIM-HUOL, cumprindo o quarto objetivo 

específico, ficou clara a necessidade de divulgação ampla e regular do serviço na instituição, 

visto que a maioria dos profissionais que participaram da pesquisa indicaram não conhecer o 

serviço, embora tinham interesse em conhecê-lo. Essa medida pode contribuir para aumentar a 

demanda de solicitações de informação e, consequentemente, melhorar o desempenho dos 

indicadores relacionados a atividade de informação passiva. 

O planejamento sistemático das ações constitui uma estratégia para corrigir as falhas 

identificadas e para estabelecer melhorias no processo de provimento da informação, 

contribuindo para garantir a segurança do paciente e a oferta de uma assistência à saúde de 

qualidade na instituição. 

A elaboração do guia para implementação das recomendações atendeu ao quinto e 

último objetivo específico do trabalho. Para isso, o guia foi submetido à discussão com os 

gestores para sua validação, constituindo, assim, um instrumento útil para o aperfeiçoamento 

da unidade auditada, bem como para a sua adequação aos propósitos da instituição. 

Tornou-se claro que a informação de valor agregado, objetiva, clara e entregue 

oportunamente aos usuários, auxilia a tomada de decisão e contribui para uma melhor 

assistência prestada pelos profissionais de saúde. 

Com a implantação cada vez mais frequente de sistemas informatizados de prontuário 

eletrônico, torna-se uma atividade essencial a inserção de informações sobre medicamentos no 

cadastro eletrônico para o apoio à decisão na prescrição. Informações sobre diluentes 

compatíveis, vias de administração, formas de dosagem, interações medicamentosas, entre 

outras, quando fornecidas oportunamente direcionam os profissionais de saúde para o uso 

adequado de medicamentos no ambiente hospitalar. 
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A atividade realizada por um CIM/SIM se configura, portanto, como uma unidade de 

inteligência especializada, visto que é o resultado da aplicação do conhecimento para 

selecionar, interpretar, analisar e avaliar informações relevantes para um problema específico 

que representa uma ameaça ou uma oportunidade para uma instituição. Ou seja, a inteligência 

consiste no uso da informação e do conhecimento mais adequados para atender a uma 

necessidade específica orientada para a tomada de decisão e a ação de um indivíduo ou grupo 

em particular. 

Por outro lado, a ação colaborativa entre os CIM/SIM membros da REBRACIM formam 

uma rede de inteligência humana capaz de solucionar problemas específicos que possam 

representar uma ameaça ou uma oportunidade para a nação. 

De modo geral, o estudo forneceu subsídios para avaliar a qualidade do serviço de 

informação existente, e para orientar o planejamento de melhorias dos produtos ofertados e o 

uso eficiente dos recursos disponíveis, de modo a favorecer a disseminação da informação e do 

conhecimento no ambiente hospitalar. 

Uma limitação identificada na pesquisa foi a escassez de trabalhos publicados sobre a 

aplicação do método de auditoria de inteligência em unidades de informação, que pudesse 

nortear a condução da pesquisa. Outra limitação identificada foi o número de participantes que 

responderam ao questionário, que poderia ter sido maior se o e-mail institucional não fosse tão 

pouco utilizado pelos profissionais. 

Espera-se que os resultados obtidos nessa pesquisa venham a contribuir para a evolução 

dos estudos no campo gestão da informação e dos fluxos informacionais em ambientes 

organizacionais pouco pesquisados, como é o caso dos serviços de informação especializados 

inseridos em uma instituição hospitalar de ensino superior. 

Sugere-se para pesquisas futuras a aplicação do método de auditoria de inteligência em 

outros centros ou serviços de informação sobre medicamentos existentes não só no Brasil, mas 

também em outros países, como ferramenta que contribua para garantir a qualidade dos serviços 

ofertados. Sugere-se, ainda, que outras técnicas e instrumentos sejam aplicados na coleta dos 

dados de modo que estejam mais adequados para avaliação da unidade a ser auditada. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  
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Caso você tenha assinalado a opção “Conheço e já utilizei o serviço” na questão anterior, responda 

à questão n° 20, a seguir. 

 

 

 

As questões com (*) exigem uma resposta obrigatória. 

  



154 
 

APÊNDICE B – FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS 

CIM/SIM 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE GRUPO FOCAL 

 

1 – Introdução 

 

 Apresentação da pesquisadora; 

 Boas Vindas e agradecimento pela aceitação do convite em participar da pesquisa; 

 Informar sobre o propósito da reunião:  

 Divulgação dos resultados da pesquisa e discutir a validade das recomendações 

e como implementá-las; 

 Apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

 Apresentação da dinâmica:  

o Explanação dos procedimentos da pesquisa, com apresentação no Power Point; 

o Apresentação dos resultados e recomendações; 

 Informar a duração estimada para a reunião (2 horas); 

 

2 – Questões para validação dos resultados e das recomendações de melhoria para o Serviço de 

Informação sobre Medicamentos (SIM-HUOL): 

 

2.1 Em relação aos pontos fortes, existe algum ponto a ser acrescentado? 

2.2 Em relação aos pontos fracos, existe algum ponto a ser acrescentado? 

2.3 Em relação às recomendações, existe alguma sugestão de acréscimo, alteração ou 

discordância? 

 

3 – Finalização da entrevista: 

 

 Agradecimento pelo tempo dedicado; 

 Informar disposição para esclarecimentos de dúvidas ou receber sugestões. 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Auditoria de Inteligência no Serviço 

de Informação sobre Medicamentos do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN, que tem 

como pesquisador responsável a farmacêutica Maria Isaura Olívia Sousa e Silva. 

Esta pesquisa pretende de modo geral auditar o Serviço de Informação sobre 

Medicamentos (SIM) no tocante à sua contribuição para a instituição e para os profissionais 

que prestam assistência à saúde no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).  De modo 

específico, a pesquisa pretende verificar o comportamento de busca e uso de informação sobre 

medicamentos dos profissionais de saúde que atuam no HUOL, além de analisar a percepção 

dos profissionais de saúde quanto à relevância do SIM-HUOL para suas ações de assistência à 

saúde. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de obter informações que 

possibilitem estabelecer um plano de melhorias para o aperfeiçoamento e adequação do Serviço 

de Informação sobre Medicamentos aos propósitos da instituição, contribuindo para uma 

assistência à saúde segura e de qualidade no HUOL. 

Caso decida participar, você deverá preencher um questionário estruturado com 20 

questões, divididas em três partes: a) perfil dos participantes; b) comportamento de busca e uso 

da informação sobre medicamentos; e c) percepção da relevância do Serviço de Informação 

sobre Medicamentos do HUOL.  O tempo gasto para preenchimento do questionário está 

estimado em 10 (dez) minutos.  Como parte representativa dos participantes, você poderá ser 

convidado para participar de um grupo para discutir os benefícios do processo de auditoria, a 

validade das recomendações de melhorias e como implementá-las no serviço.  Com o propósito 

de garantir a sua privacidade, a pesquisa será realizada em ambiente adequado e reservado para 

esta finalidade. 

Durante a realização da pesquisa, através do preenchimento do questionário ou 

participação no grupo de discussão, a previsão de riscos é mínima, ou seja, os eventuais riscos 

e desconfortos decorrentes da sua participação poderão ser de ordem psicológica, por se sentir 
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Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do pesquisador: 
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inseguro caso não ocorra o sigilo dos dados coletados, ou poderá, ainda, se sentir cansado ou 

entediado pela leitura e interpretação do conteúdo das questões. Esses riscos serão minimizados 

pela adoção de medidas de proteção dos dados, posto que não serão identificados pelo seu nome 

ou por qualquer outra informação que possa revelar a sua identificação, ou com o adiamento da 

sua participação na pesquisa, ou com o encerramento dos questionamentos.  A sua participação 

será de grande valia para a pesquisa, e você poderá ser beneficiado pelo aperfeiçoamento e 

adequação do Serviço de Informação sobre Medicamentos, que proporcionará um atendimento 

mais eficaz à demanda da instituição e dos profissionais de saúde que atuam no HUOL. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito à assistência gratuita que será prestada com o encaminhamento para atendimento devido, 

sob a responsabilidade desta pesquisadora. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato 

com a pesquisadora, Maria Isaura Olívia Sousa e Silva, no Setor de Farmácia Hospitalar do 

HUOL, pelos telefones: (84) 3342-5156 / 3342-5102 / 99926-4896 (WhatsApp) e/ou por e-mail: 

isaura.olivia@gmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Não estão previstos gastos pela sua participação nessa pesquisa, no entanto, caso seja 

necessário, eles serão assumidos pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, 

previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes pelo telefone: 3342-5003, 

ou no endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 

Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Maria Isaura Olívia Sousa e Silva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Auditoria de Inteligência no Serviço de Informação sobre Medicamentos do HUOL, e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal (RN), ____de___________ de _____. 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do Pesquisador Responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Auditoria de Inteligência no Serviço de 

Informação sobre Medicamentos do HUOL, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal (RN), ____de___________ de _____ . 

 

___________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

Maria Isaura Olívia Sousa e Silva 

 

3/3  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E – GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

O QUÊ 

(Recomendações de melhorias) 

POR QUÊ 

(Justificativa) 

COMO 

(Procedimentos para implementar as 

melhorias recomendadas) 

QUEM 

(Atores 

envolvidos) 

QUANDO 

(Prazo / 

frequência) 

1) Dispor de um farmacêutico 

exclusivo para as atividades de 

informação sobre medicamentos. 

É recomendado que a farmácia hospitalar 

conte com um farmacêutico exclusivo para 

a atividade de informação sobre 

medicamentos8. 

- Fazer um planejamento para redistribuição 

das atividades realizadas pelos 

farmacêuticos do Setor de Farmácia 

Hospitalar. 

Chefia do Setor de 

Farmácia 

2 anos 

2) Capacitar o farmacêutico 

responsável pelo SIM-HUOL 

na área de farmácia clínica. 

A estrutura de um SIM hospitalar deve 

contar com um farmacêutico com 

treinamento específico e experiência 

clínica. 

- O farmacêutico deve realizar um rodízio 

nas áreas de atuação da farmácia clínica. 

- Participar de cursos de capacitação na área 

de farmácia clínica. 

Chefia do Setor de 

Farmácia 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

3) Contar com pelo menos um 

estagiário bolsista. 

Um estagiário pode auxiliar nas atividades 

realizadas, inclusive no atendimento aos 

usuários registrando suas demandas, 

contribuindo para o melhor desempenho do 

SIM. 

- Acompanhar o processo licitatório que 

prevê o convênio para estágio remunerado 

de alunos da graduação. 

- Viabilizar a contratação de pelo menos um 

estagiário bolsista. 

Governança do 

HU 

2 anos 

4) Ampliar o horário de 

funcionamento para os turnos 

manhã e tarde. 

O funcionamento em horário ampliado 

possibilita uma maior cobertura do serviço, 

bem como melhora o tempo de resposta e o 

acompanhamento das demandas de SI. 

- Envolver a equipe de farmacêuticos que 

colaboram com as atividades do SIM. 

 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

5) Reinstalar e atualizar o Epi Info 

para o armazenamento das 

informações e avaliação dos 

indicadores. 

A utilização de banco de dados possibilita o 

armazenamento e a recuperação das 

informações fornecidas, além de auxiliar no 

acompanhamento e avaliação dos 

indicadores. 

 

 

- Obter suporte da TI ou identificar um 

profissional com conhecimento e habilidade 

para operacionalizar o programa. 

Coordenação do 

SIM; 

Equipe da TI do 

HU 

1 ano 

                                                           
8 Recomendado pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR. Padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde, 3 ed. 

São Paulo, 2017. 
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O QUÊ 

(Recomendações) 

POR QUÊ 

(Justificativa) 

COMO 

(Procedimentos para implementar as 

melhorias recomendadas) 

QUEM 

(Atores 

envolvidos) 

QUANDO 

(Prazo / 

frequência) 

6) Realizar o planejamento anual 

das atividades. 

O planejamento das atividades permite 

traçar metas para alcançar de modo efetivo 

os objetivos de um SIM hospitalar. 

- Elaborar o planejamento das atividades no 

início de cada ano. 

- Monitorar a execução do planejamento. 

Coordenação do 

SIM 

Anual 

7) Realizar a avaliação anual do 

planejamento das atividades. 

Avaliar o planejamento das atividades 

possibilita melhorar a qualidade dos 

serviços oferecidos aos usuários. 

- Realizar a avaliação do planejamento ao 

final de cada ano. 

- Apresentar o relatório anual com os 

indicadores, atividades desenvolvidas, 

dificuldades enfrentadas e perspectivas. 

Coordenação do 

SIM 

Anual 

8) Aumentar em 30% a média 

mensal de SI recebidas. 

Responder aos questionamentos dos 

usuários é considerada a principal atividade 

de um SIM.  

- Desenvolver ações para incentivar o 

registro das perguntas recebidas pelos 

colegas farmacêuticos. 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

9) Produzir regularmente 

informativos sobre 

medicamentos para profissionais 

de saúde. 

Disseminar informação sobre 

medicamentos, de modo a promover o seu 

uso seguro e racional 

- Elaboração de informativos sobre temas 

atualizados relacionados ao uso de 

medicamentos. 

Coordenação do 

SIM 

Semestral 

10) Viabilizar a atualização das 

fontes bibliográficas impressas 

indicadas para um CIM/SIM 

hospitalar. 

As fontes bibliográficas sobre 

medicamentos devem ser reconhecidas 

internacionalmente e estar o mais 

atualizadas possível. 

 -  Elaborar uma relação de livros indicados 

para utilização no SIM-HUOL. 

- Dar início a um processo licitatório para 

aquisição de bibliografia atualizada. 

Coordenação do 

SIM; Setor de 

Administração; 

bibliotecária 

A cada 2 anos 

11) Divulgar regularmente o serviço 

na instituição. 

Dar conhecimento da existência do serviço 

aos usuários em potencial  

- Viabilizar a divulgação do serviço junto à 

assessoria de comunicação do HU. 

 

Coordenação do 

SIM 

Semestral 

12) Colaborar com a elaboração e 

publicação de manual 

farmacoterapêutico. 

O manual farmacoterapêutico constitui 

importante fonte de informação sobre os 

medicamentos padronizados na instituição. 

- Atualizar e consolidar as informações 

existentes para disponibiliza-las em formato 

de manual. 

Equipe de 

farmacêuticos que 

colaboram com o 

SIM 

 

 

1 ano 
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O QUÊ 

(Recomendações) 

POR QUÊ 

(Justificativa) 

COMO 

(Procedimentos para implementar as 

melhorias recomendadas) 

QUEM 

(Atores 

envolvidos) 

QUANDO 

(Prazo / 

frequência) 

13) Colaborar com especialistas em 

TI para incrementar o atual 

sistema informatizado de 

prescrição eletrônica de 

medicamentos. 

A inserção de informações relevantes no 

cadastro eletrônico de medicamentos 

proporciona apoio ao prescritor, além de 

prevenir erros na utilização. 

- Identificar soluções para inserir as 

informações relevantes no cadastro 

eletrônico de medicamentos e torná-las 

visível para o prescritor. 

Coordenação do 

SIM; 

Equipe da TI do 

HU 

2 anos 

14) Participar de atividades de 

educação continuada para 

profissionais de saúde. 

Proporcionar aos profissionais de saúde 

informações sobre políticas e processos 

seguros e eficazes no uso de medicamentos.  

- Incluir na programação de capacitação dos 

profissionais de saúde temas relacionados à 

informação sobre medicamentos. 

Unidade de 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Anual 

15) Participar de projetos de 

pesquisa na área de melhoria da 

qualidade e análise de custos de 

medicamentos. 

As pesquisas nessa área vão proporcionar 

tanto a melhoria da qualidade dos serviços 

ofertados aos usuários como colaborar com 

a gestão eficaz dos recursos.  

- Elaborar projetos que contemplem a 

análise de custos e melhoria da qualidade. 

Equipe de 

farmacêuticos que 

colaboram com o 

SIM 

2 anos 

16) Aumentar o tempo dedicado à 

informação ativa (proativa) para 

40%. 

Um maior tempo dedicado a produção de 

informação ativa contribui para o alcance 

das metas relacionadas a essas atividades. 

- Realizar o planejamento das atividades de 

modo a contemplar as atividades de 

informação ativa na proporção de 40 % do 

tempo dedicado a elas. 

Coordenação do 

SIM 

1 ano 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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ANEXO A – NOTIFICAÇÃO DE PERGUNTAS/RESPOSTAS 
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ANEXO B – FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA SOLICITAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO  
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