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RESUMO 

 

Lima TM. Desenvolvimento e Validação de Indicadores para Avaliação da Qualidade do 

Acompanhamento Farmacoterapêutico [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2018. 

 

Um dos elementos para melhoria da qualidade dos serviços farmacêuticos clínicos é medir a qualidade 

do cuidado prestado e os indicadores podem ser usados nesta avaliação. O presente trabalho teve como 

objetivos identificar estudos sobre indicadores de qualidade para serviços farmacêuticos clínicos e 

desenvolver e validar um instrumento de indicadores para avaliação dos serviços de acompanhamento 

farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. Para tanto, uma busca abrangente da 

literatura foi conduzida nas bases de dados PubMed/Medline, Scopus, Lilacs e DOAJ por esses estudos. 

Os instrumentos apresentados pelos estudos foram avaliados em relação à qualidade das propriedades 

psicométricas. A seguir, foi desenvolvido um instrumento de indicadores-chave de desempenho. O 

grupo de pesquisa estabeleceu sete indicadores possíveis para avaliação de especialistas da área através 

de duas rodadas da técnica Delphi para validação de conteúdo. Ainda, farmacêuticos foram convidados 

a participar por meio de um questionário para validação de construto e confiabilidade do instrumento. 

A busca bibliográfica identificou 3.276 registros, dos quais 12 estudos completaram os critérios de 

inclusão. No geral, o maior número de estudos foi baseado em pesquisas para avaliar a satisfação dos 

pacientes e usou a revisão da literatura combinada com opinião de especialistas para o desenvolvimento 

do instrumento. Todos os estudos apresentaram algumas propriedades psicométricas do instrumento. A 

consistência interna e a validade de conteúdo foram os critérios mais relatados dos estudos, e nenhum 

deles apresentou o critério de estabilidade. Onze (68,8%) especialistas participaram da primeira rodada 

da técnica Delphi e nove (81,8%) especialistas completaram as 2 rodadas. Um novo indicador foi 

desenvolvido após a avaliação do painel de especialistas na primeira rodada. No geral, a validade de 

conteúdo e construto foi alcançada para o instrumento final. Os resultados desta tese apontam que os 

instrumentos dos estudos identificados na revisão sistemática apresentaram propriedades psicométricas, 

porém de forma incompleta ou não satisfatória. Ainda, um instrumento com seis indicadores foi 

desenvolvido e validado para o Serviço de Acompanhamento Farmacoterapêutico prestado para 

pacientes ambulatoriais. 

 

Palavras-chave: Serviço de Acompanhamento Farmacoterapêutico, Indicadores de Qualidade, 

Validação, Confiabilidade 

 



ABSTRACT 

 

Lima TM. Development and Validation of Indicators for Quality Assessment of Medication 

Management [thesis]. Sao Paulo: University of Sao Paulo, Faculty of Pharmaceutical Sciences; 

2018. 

 

One of the elements of quality improvement of medication management services is measuring the 

quality of care and key performance indicators (KPIs) can be used in this assessment. The study is aimed 

to identify quality indicators instruments in pharmaceutical care services and to develop and validate 

KPI instrument for medication management services provided for outpatients. For this, comprehensive 

literature search was performed in databases PubMed/Medline, Scopus, and Lilacs. The psychometric 

quality of the instruments was determined. In addition, a key performance indicators instrument was 

developed. A working group established 7 possible KPIs for assessment of the expert panel through an 

internet based 2-round Delphi approach. An internet questionnaire was developed for pharmacists in 

order to construct validity and reliability of the instrument. The literature search yielded 3,276 records, 

of which 12 studies satisfied the inclusion criteria. Overall, the greatest number of studies were based 

surveys to assess patients’ satisfaction and used literature review combined with expert’s opinion for 

the instrument development. All studies presented some psychometrics properties of the instrument. 

Internal consistency and content validity were the most reported criteria of the studies and none of them 

presented stability. Eleven (68.8%) experts participated in the Delphi round 1 and nine (81.8%) experts 

completed the 2 Delphi rounds. A new KPI was develop after expert panel assessment in the first round. 

Overall, content and construct validity were reached for final instrument. The results of this thesis point 

out that instrument of the studies identified in the systematic review presented some psychometrics 

properties, but did not describe them satisfactorily. In addition, a set of six key performance indicators 

was developed and validated for medication management services provided for outpatients. 

 

Keywords: Medication Management Service, Quality Indicator, Validity, Reliability. 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 2-1. Relação entre a Farmácia Clínica com a área da ciência e da prática profissional. 

Figura 2-2. Processo de cuidado farmacêutico. 

Figura 2-3. Modelo lógico-conceitual dos serviços farmacêuticos. 

Figura 2-4. Os componentes do modelo avaliativo de Donabedian. 

Figura 2-5. Pirâmide - Quantidade de informação e nível de agregação. 

Figura 4-1. Fluxograma de seleção de estudos através da pesquisa bibliográfica. 

Figura 5-1. Representação das etapas envolvidas no desenvolvimento dos indicadores-chave 

de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 2-1. Descrição dos modelos de prática do profissional farmacêutico. 

Tabela 2-2. Tipos de revisão da farmacoterapia. 

Tabela 2-3. Principais componentes dos indicadores para um painel de monitoramento e 

avaliação. 

Tabela 2-4. Atributos necessários para os indicadores. 

Tabela 2-5. Exemplos de indicadores de acordo com seu tipo proposto por Donabedian. 

Tabela 2-6. Características dos métodos formais para determinação de consenso. 

Tabela 2-7. Interpretação dos resultados da estatística Kappa. 

Tabela 3-1. Fontes de argumentação para definição do nível de argumentação de cada 

especialista. 

Tabela 4-1. Critérios de qualidade para mensuração das propriedades psicométricas 

Tabela 4-2. Dados descritivos e características dos estudos incluídos. 

Tabela 4-3. Avaliação dos critérios de qualidade das propriedades psicométricas dos estudos. 

Tabela 4-4. Lista dos estudos excluídos 

Tabela 5-1. Características dos especialistas e farmacêuticos participantes do estudo.  

Tabela 5-2. Validade de conteúdo e interpretação dos indicadores-chave de desempenho 

propostos por meio das respostas do painel de especialistas. 

Tabela 5-3. Validade de constructo e confiabilidade dos principais indicadores de desempenho 

por meio de respostas do farmacêutico (n = 82). 

Tabela 5-4. Opinião dos especialistas e farmacêuticos sobre a relevância dos indicadores. 

Tabela 5-5. Instrumento final dos indicadores-chave de desempenho para serviços de 

acompanhamento farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACCP - American College of Clinical Pharmacy 

AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality 

ASHP - American Society of Health-System Pharmacists 

AFC - Análise Fatorial Confirmatória 

AFE - Análise Fatorial Exploratória 

AGFI - Adjusted Goodness of Fit Index 

AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CCI - Coeficiente de correlação intraclasse 

CFI - Comparative Fit Index 

CFF - Conselho Federal de Farmácia 

DeCS - Descritores em Ciências da Saúde 

DOAJ - Directory of Open Access Journals 

ESCP - European Society of Clinical Pharmacy 

FARMUSP - Farmácia Universitária da Universidade de São Paulo 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

fK - Kappa de Fleiss 

GFI - Goodness of Fit Index 

HU-USP - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

IVC - Índice de Validade de Conteúdo 

JCAHO - Joint Comission for Accreditation of Health Organizations  

KMO - Kaiser Meyer-Olkin 

KPI - Indicador-chave de desempenho 

LILACS - Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MeSH - Medical Subject Headings 



MNSQ - Unweighted Item Fit Mean Square 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

ONA - Organização Nacional de Acreditação 

PCNE - Pharmaceutical Care Network Europe 

PNAF - Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

PNM - Política Nacional de Medicamentos 

PPSUS - Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde 

PRM - Problemas Relacionados a Medicamentos 

PW - Pharmacotherapy WorkUp  

RMSEA - Root Mean-Square Error of Approximation 

RNM - Resultados Negativos associados a Medicamentos 

SRMR - Standardized Root Mean-Square Residual 

SUS - Sistema Único de Saúde 

TC - Termo de Compromisso 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

USP - Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO..................................................................................................................15 

CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO.............................................................................16 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA...............................................................................16 

1.2 OBJETIVOS...................................................................................................................18 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................19 

CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA................................................................21 

2.1 FARMÁCIA CLÍNICA E CUIDADO FARMACÊUTICO...........................................21 

2.2 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS..................................................................................26 

2.3 INDICADORES DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE..............................32 

2.4 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES...................................37 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................44 

CAPÍTULO 3. MÉTODOS.....................................................................................................50 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO..................................................................................50 

3.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO.........................................................................................50 

3.3 TAMANHO AMOSTRAL.............................................................................................51 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO PRELIMINAR DOS INDICADORES...........52 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO...............53 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS................................................................................................57 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS.....................................................................................................57 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................58 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO...................................................................60 

4.1 ARTIGO 1: AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE INDICADORES DE 

QUALIDADE PARA SERVIÇOS FARMACÊUTICOS CLÍNICOS: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA E ANÁLISE DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS.......................60 

Resumo............................................................................................................................. ....60 



4.1.1 Introdução....................................................................................................................61 

4.1.2 Métodos.......................................................................................................................62 

4.1.3 Resultados....................................................................................................................66 

4.1.4 Discussão.....................................................................................................................75 

4.1.5 Conclusão....................................................................................................................79 

Referências...........................................................................................................................83 

4.2 ARTIGO 2: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES-CHAVE DE 

DESEMPENHO PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 

FARMACOTERAPÊUTICO PRESTADOS PARA PACIENTES AMBULATORIAIS........87 

Resumo............................................................................................................................. ....87 

4.2.1 Introdução....................................................................................................................88 

4.2.2 Métodos.......................................................................................................................89 

4.2.3 Resultados....................................................................................................................92 

4.2.4 Discussão...................................................................................................................102 

4.2.5 Conclusão..................................................................................................................104 

Referências.........................................................................................................................112 

CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................115 

APÊNDICES..........................................................................................................................117 

APÊNDICE A: Estratégia de busca das diferentes bases de dados utilizadas para a revisão 

sistemática............................................................................................................................. ..117 

APÊNDICE B: Questionários enviados para o painel de especialistas referente a primeira e 

segunda etapa da técnica Delphi..............................................................................................120 

APÊNDICE C: Questionário enviado aos farmacêuticos referente a avaliação da relevância dos 

indicadores..............................................................................................................................143 

APÊNDICE D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)..................................152 

APÊNDICE E: Termo de Compromisso (TC).........................................................................154 

APÊNDICE F: Estatística descritiva dos dados dos especialistas analisados no SPSS v. 23....156 



APÊNDICE G: Estatística descritiva dos dados dos farmacêuticos analisados no SPSS v. 

23.............................................................................................................................................158 

APÊNDICE H: Resumo da validação de conteúdo realizada pelos especialistas analisados no 

Microsoft Office 2016.............................................................................................................160 

APÊNDICE I: Análise Fatorial Exploratória realizada a partir dos dados dos farmacêuticos 

analisados no SPSS v.23..........................................................................................................163 

APÊNDICE J: Comparação entre as respostas dos especialistas e dos farmacêuticos analisados 

no SPSS v.23...........................................................................................................................167 

ANEXOS................................................................................................................................168 

ANEXO A: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo..........................................................................168 

ANEXO B: Artigo publicado na revista Research in Social and Administrative Pharmacy e 

intitulado “Evaluation of quality indicator instruments for pharmaceutical care services: A 

systematic review and psychometric properties analysis”.......................................................171 

ANEXO C: Comprovante de submissão do artigo à revista Research in Social and 

Administrative Pharmacy........................................................................................................179 

ANEXO D: Informações do aluno...........................................................................................180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de concluir o Doutorado em Ciências pelo Programa 

de Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo. 

Esta tese é estruturada por cinco capítulos: 

Capítulo 1: se destina a contextualização do trabalho, com a apresentação introdutória do tema, 

bem como seus objetivos. 

Capítulo 2: apresenta a fundamentação teórica do trabalho. Aborda, inicialmente, definições de 

farmácia clínica, cuidado farmacêutico e os serviços farmacêuticos. Na sequência traz o 

referencial teórico sobre indicadores de qualidade na área da saúde, bem como o 

desenvolvimento e validação de indicadores. 

Capítulo 3: consta o método utilizado, incluindo as definições, as técnicas, os procedimentos e 

os instrumentos de coleta de dados empregados. 

Capítulo 4: contempla os resultados e discussão do trabalho por meio de dois artigos científicos. 

O primeiro artigo apresenta uma revisão sistemática sobre indicadores de qualidade para 

avaliação de serviços farmacêuticos clínicos, enquanto que o segundo se refere ao 

desenvolvimento e validação de indicadores-chave de desempenho para serviços de 

acompanhamento farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. 

Capítulo 5: corresponde às considerações finais do trabalho. 

São apresentados os apêndices e anexos no final da tese. As referências bibliográficas utilizadas 

constam ao final de cada capítulo. 

Este estudo é parte integrante da pesquisa intitulada “Seguimento Farmacoterapêutico de 

Pacientes com Câncer de Próstata submetidos a Bloqueio Androgênico Medicamentoso”, 

aprovada na chamada pública da FAPESP-PPSUS: Processo n° 2012/51707-4. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), instituída em 1998 no Brasil, tem como um 

dos seus propósitos garantir o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, 

bem como a sua necessária segurança, eficácia e qualidade.1 

Porém, apenas o fornecimento de medicamentos não se traduz na garantia da saúde do 

indivíduo; o seu processo de utilização também deve ser seguro.2 Recomendações 

internacionais e nacionais sugerem que o farmacêutico seja formado para atuar no sistema de 

saúde, como membro de uma equipe multiprofissional, visando não só melhorar a qualidade de 

vida do usuário, mas também à realização dos objetivos de saúde do sistema como um todo.3 

Uma das diretrizes gerais da PNM contempla a reorientação da Assistência Farmacêutica, 

sendo que a fundamentação deste processo foi estabelecida com a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF), aprovada pela Resolução nº 338 do Conselho Nacional de 

Saúde. Nesta, definiu-se um conceito de Assistência Farmacêutica amplo, de modo que esta 

não se restrinja apenas à aquisição e à distribuição de medicamentos, mas que priorize ações 

voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.4,5,6 Assim, segundo a PNAF4, a 

Assistências Farmacêutica é: 

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial 

e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, 

o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua 

seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua 

utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria 

da qualidade de vida da população. 

Entretanto, para a efetivação da PNAF, tornou-se evidente a necessidade do resgate da 

função assistencial do farmacêutico por meio da pratica profissional denominada de Cuidado 

Farmacêutico, que constitui o envolvimento do farmacêutico com o paciente e a equipe 

multiprofissional de saúde para a provisão responsável da farmacoterapia, visando à obtenção 

de resultados mensuráveis e à melhoria da qualidade de vida do paciente.7,8,9,10 Para Cipolle, 

Strand e Morley11, o Cuidado Farmacêutico é uma prática centrada no paciente em que o 
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farmacêutico assume a responsabilidade das necessidades relacionadas com a farmacoterapia 

do paciente e o compromisso de resolvê-las.  

Um dos elementos fundamentais para a realização da prática da Cuidado Farmacêutico é o 

Acompanhamento Farmacoterapêutico de pacientes, no sentido de identificar, prevenir e 

resolver Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) e Resultados Negativos associados 

a Medicamentos (RNM), colaborando para a farmacoterapia racional, a adesão dos pacientes 

aos tratamentos farmacológicos e a educação em saúde, o que exige atualização dos 

profissionais envolvidos e o uso de informações fidedignas sobre medicamentos.9,12,13,14,15,16,17 

Segundo a Resolução nº 610, de 20 de março de 2015, do Conselho Federal de Farmácia18 

(2015), o Acompanhamento Farmacoterapêutico se define como um:  

Serviço pelo qual o farmacêutico analisa as condições de saúde e tratamento 
do paciente, com o objetivo de prevenir e resolver problemas da 

farmacoterapia, e garantir que os resultados terapêuticos sejam alcançados, 

por meio da elaboração de um plano de cuidado e acompanhamento do 

paciente. 

Nesse contexto, a Farmácia Universitária da Universidade de São Paulo (FARMUSP) 

estabeleceu como meta um novo modelo de atuação que a caracteriza como um polo de 

referência para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão à Comunidade nas áreas de Assistência e 

Cuidado Farmacêuticos. Atualmente, encontra-se em andamento o projeto de pesquisa 

financiado pela FAPESP (Projeto FAPESP-PPSUS) que envolve o Acompanhamento 

Farmacoterapêutico de pacientes com câncer de próstata atendidos no Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo (HU-USP). Os pacientes que atendem aos critérios de inclusão 

estabelecidos são encaminhados à FARMUSP para a realização de consultas farmacêuticas 

mensais que incluem a dispensação de medicamentos e o Acompanhamento 

Farmacoterapêutico.19 

A implementação e os avanços dos serviços farmacêuticos devem se dar por meio da 

mensuração, avaliação e melhoria desta prática, a fim de garantir a qualidade no processo de 

cuidado ao paciente.20 Nesse sentido, os indicadores de qualidade podem ser utilizados como 

ferramentas para avaliação desses serviços.21 

Segundo Pringle, Wilson e Grol22, indicadores são medidas quantitativas de resultados 

desejáveis ou indesejáveis de um dado processo ou sistema, medidos de forma contínua ou 

periódica, para que se verifique o alcance de objetivos. Os indicadores, de acordo com 

Donabedian23 podem incorporar três dimensões de avaliação da qualidade em saúde: estrutura, 
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processo e resultado. Há um consenso de que os três tipos de avaliação se complementam para 

se obter uma melhor qualidade do serviço.24 

A maioria das medidas de qualidade veem sendo elaboradas e aplicadas predominantemente 

por organizações de acreditação, como a Joint Comission for Accreditation of Health 

Organizations (JCAHO), o National Institute for Clinical Excellence e a Organização Nacional 

de Acreditação (ONA), que consiste em um método de consenso, racionalização e ordenação 

das instituições hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos seus profissionais, 

expressando-se pela realização de um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, 

voluntário, periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade de assistência por meio de 

padrões previamente estabelecidos.25 

Entretanto, poucos estudos abordam o desenvolvimento de instrumentos com base em 

indicadores como ferramenta para a avaliação da qualidade da Cuidado Farmacêutico em 

indivíduos da comunidade.21,26 E, até o momento, não se tem conhecimento da construção e 

validação, de acordo com métodos psicométricos, de um instrumento de indicadores de 

qualidade para avaliar o Acompanhamento Farmacoterapêutico em pacientes ambulatoriais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Esta tese teve por objetivo geral desenvolver um instrumento de indicadores para avaliar a 

qualidade do Serviço de Acompanhamento Farmacoterapêutico prestado para pacientes 

ambulatoriais. 

 

Para tanto, foram traçados os objetivos específicos: 

 

• Realizar uma revisão sistemática em busca de evidências científicas sobre o tema 

proposto; 

• Construir um instrumento com indicadores-chave de desempenho utilizando métodos 

sistemáticos de evidência combinando com a opinião de especialistas. 

• Utilizar métodos psicométricos para validação do instrumento desenvolvido. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FARMÁCIA CLÍNICA E CUIDADO FARMACÊUTICO 

 

O termo “Farmácia Clínica” vem sendo discutido desde a década de 1960, desencadeando 

uma mudança na educação e prática farmacêutica, com o desenvolvimento de um novo papel 

para o farmacêutico.1 De acordo com Hudson et al2, esse novo papel para o farmacêutico se 

desenvolveu em resposta à necessidade social de melhorar a utilização de medicamentos devido 

ao aumento da complexidade no manejo da terapia medicamentosa.  

Ao longo dos anos, vários conceitos para Farmácia Clínica foram empregados. Em 1967, 

Parker, citado por Francke1, definiu a Farmácia Clínica como sendo um: 

Conceito ou uma filosofia que enfatiza o uso seguro e 

adequado de medicamentos em pacientes. Ela coloca a 

ênfase do medicamento sobre o paciente e não sobre o 

produto. Isto apenas é alcançado interagindo 

responsavelmente com todas as disciplinas de saúde que 

estão de alguma forma envolvidos com medicamentos.  

Para a European Society of Clinical Pharmacy (ESCP), Farmácia Clínica se define como 

uma especialidade de saúde que descreve as atividades e serviços do farmacêutico clínico para 

desenvolver e promover o uso racional e apropriado dos medicamentos.3 Já a American College 

of Clinical Pharmacy (ACCP) a conceitua como a área da farmácia preocupada com a ciência 

e a prática do uso racional de medicamentos.4 No Brasil, uma publicação recente do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF) definiu a Farmácia Clínica como “área da Farmácia, voltada à 

ciência e à prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado 

ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar, e prevenir 

doenças”.5 

Seja qual for a definição adotada, é evidente que a Farmácia Clínica não é sinônimo de 

farmácia hospitalar.3 É de conhecimento que a prática da Farmácia Clínica emergiu nos Estados 

Unidos na década de 1960 especialmente nos serviços hospitalares. Porém, posteriormente, foi 

se difundindo nos serviços ambulatoriais,2 sendo uma realidade global nos dias de hoje. 

Todos os conceitos apresentados sobre Farmácia Clínica aliam a ciência (área do ensino e 

pesquisa) com a prática profissional. Levando em consideração a área da ciência, a Farmácia 

Clínica vem demonstrando um grande avanço na profissão farmacêutica, quer como a 
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reorientação curricular para preparar o profissional para atuar neste novo campo, quer como a 

geração de novos conhecimentos como, por exemplo, desenvolvendo estudos de avaliação de 

tecnologias em saúde, em serviços de saúde ou estudos de utilização de medicamentos.1,4,5 A 

Farmácia Clínica sustenta a prática profissional por meio de modelos de prática e estes devem 

se estruturar a partir de quatro componentes: filosofia ou princípios da prática, o processo de 

cuidado, a gestão da prática e a regulamentação.5,6 A Figura 2-1 ilustra a relação entre a 

Farmácia Clínica com a área da ciência e da prática profissional.  

 

Figura 2-1. Relação entre a Farmácia Clínica com a área da ciência e da prática profissional. 

Fonte: Conselho Federal de Farmácia.5 

Segundo Peterson7, a prática do farmacêutico pode ser categorizada em três modelos: 

centrado na distribuição de medicamentos, centrado no especialista clínico e centrado no 

paciente. Em geral, o modelo centrado na distribuição de medicamentos é focado no pedido e 

entrega dos medicamentos, não envolve resultados ao paciente e podem ser desempenhados por 
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técnicos de farmácia. No modelo centrado no especialista clínico, o farmacêutico clínico atua 

como consultor na equipe multiprofissional, é focado no médico assistente e, 

consequentemente, afeta indiretamente os pacientes e seus resultados clínicos. Já o modelo 

centrado no paciente envolve a participação do farmacêutico clínico diretamente no 

desenvolvimento de planos terapêuticos, sendo ele responsável pelo paciente, envolvendo 

metas de qualidade de vida. A Tabela 2-1 mostra as principais diferenças entre os modelos de 

prática do profissional farmacêutico. 

 

Tabela 2-1. Descrição dos modelos de prática do profissional farmacêutico. 

Centrado na distribuição 

dos medicamentos 

Centrado no especialista 

clínico 
Centrado no paciente 

Focado no medicamento Focado no médico Focado no paciente 

Sem cuidado ao paciente Cuidado indireto ao paciente Cuidado direto ao paciente 

Médico avalia os resultados 

Farmacêutico avalia 

principalmente resultados 

clínicos 

Farmacêutico avaliar 

diversos resultados (clínicos 

e humanísticos) 

Responsável pela qualidade 

da distribuição do 

medicamento 

Responsável pela qualidade 

do cuidado ao paciente 

Responsável pela qualidade 

de vida do paciente 

Prática em serviços 

centralizados 

Prática em serviços 

especializados (ex.: UTI) 
Prática em qualquer serviço 

Técnicos em farmácia 

podem prover 

Farmacêuticos especialistas 

podem prover 

Farmacêuticos em geral 

podem prover 

Fonte: adaptado de Peterson.7 

Nesta Tese, iremos dar ênfase ao modelo de prática do farmacêutico clínico centrado no 

paciente, tendo em vista que reforça as definições existentes para o termo “clínico”, que envolve 

uma observação direta do paciente.4  

Nesse contexto, surge em meados dos anos 1990 nos Estados Unidos o termo “Cuidado 

Farmacêutico” (Pharmaceutical Care, na língua inglesa) como modelo de prática profissional 

centrado no paciente. Descrito por Hepler e Strand,8 foi definido como “a provisão responsável 
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da farmacoterapia, com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e 

qualidade de vida da população”. Mais tarde, Cipolle, Strand e Morley6 definiu o Cuidado 

Farmacêutico como uma prática no qual farmacêutico assume a responsabilidade das 

necessidades relacionadas com a farmacoterapia do paciente e o compromisso de resolvê-las, a 

fim de fornecer uma terapia medicamentosa responsável com o objetivo de alcançar resultados 

positivos ao paciente. Para o CFF5, o Cuidado Farmacêutico é: 

O modelo de prática que orienta a provisão de diferentes 

serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, 

à família e à comunidade, visando à prevenção e resolução 

de problemas da farmacoterapia, ao uso racional e ótimo 

dos medicamentos, à promoção, à proteção e à recuperação 

da saúde, bem como à prevenção de doenças e de outros 

problemas de saúde. 

A estrutura filosófica da prática do Cuidado Farmacêutico consiste em descrever uma real 

necessidade social dessa prática, uma declaração clara das responsabilidades individuais do 

farmacêutico, a expectativa de ser centrada no paciente e funcionar dentro de um paradigma de 

cuidado.6 Quanto ao processo de cuidado, deve ser realizada uma avaliação do grau de 

necessidade do indivíduo, um plano de cuidado para as suas necessidades específicas e o 

acompanhamento para determinar o impacto das ações e decisões tomadas.6  

Esse processo se baseia, em sua essência, no método científico, que oferece os fundamentos 

para várias abordagens de resolução de problemas.5 Os principais métodos citados no Brasil são 

o Pharmacotherapy WorkUp (PW)8 e o Método Dáder.9 Estes métodos foram, basicamente, 

adaptações do método clínico clássico de atenção à saúde e do sistema de registro SOAP 

(Subjective, Objective, Assessment, Plan) desenvolvido por Weed.10,11 Uma abordagem lógica 

e sistemática do processo de cuidado aplicável a diferentes cenários, níveis de atenção e perfis 

de pacientes foi proposta pelo CFF5 em sua recente publicação, como mostra a Figura 2-2. 
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Figura 2-2. Processo de cuidado farmacêutico. 

Fonte: Conselho Federal de Farmácia.5 

A gestão da prática inclui todos os recursos envolvidos para disponibilizar o serviço ao 

paciente, como infraestrutura, recursos humanos e fontes de financiamento.5,6 Já a 

regulamentação da prática deve estar normalizada a fim de garantir legitimidade aos 

profissionais farmacêuticos, aos estabelecimentos, aos empregadores, bem como a segurança 

aos pacientes.5 No Brasil, as atribuições do farmacêutico para prática clínica estão 

regulamentadas, dentre outros dispositivos legais, pela Resolução do CFF nº 585 de 29 de 

agosto de 201312 e pela RDC nº 44 de 17 agosto de 200913 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

Por fim, para efetivar o cuidado prestado ao paciente, o farmacêutico deve prover serviços 

farmacêuticos, foco no próximo tópico desta Tese. 
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2.2 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Segundo Araújo et al.,14 várias terminologias no mundo vêm sido amplamente empregadas 

para designar serviços de caráter clínico, como serviços cognitivos farmacêuticos, consulta 

farmacêutica e orientação farmacêutica. Nesta tese, utilizaremos o termo “serviços 

farmacêuticos” em consonância com a recente publicação do CFF.5  

De acordo com Roughead, Semple e Virty,15 os serviços farmacêuticos podem ser definidos 

como qualquer atividade farmacêutica voltada para a promover o uso de qualidade dos 

medicamentos bem como melhorar os resultados em saúde dos pacientes. Para Correr, Otuki e 

Soler,16 os serviços farmacêuticos clínicos são as ações, atividades e tarefas relacionadas com 

à atenção à saúde prestada pelo farmacêutico ao paciente. Levando em consideração a 

organização dos serviços farmacêuticos no Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se 

compreender estes serviços como atividades técnico-gerenciais do Sistema de Apoio à Rede de 

Atenção, especialmente atividades de cuidado em saúde, com o apoio direto ao paciente para o 

alcance de resultados em saúde.17 

Diversos serviços farmacêuticos vêm sido descritos na literatura nacional e internacional. 

A Figura 2-3 apresenta o modelo lógico-conceitual dos serviços farmacêuticos construído pelo 

CFF.5 A seguir, descreveremos os serviços farmacêuticos apresentados no modelo diretamente 

relacionados ao paciente, bem como outros serviços observados na literatura internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3. Modelo lógico-conceitual dos serviços farmacêuticos. 

Fonte: adaptado do Conselho Federal de Farmácia.5 
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• Educação em Saúde: 

Segundo o Ministério da Saúde18, a educação em saúde se define como: 

Processo educativo de construção de conhecimentos em 

saúde que visa à apropriação temática pela população. É um 

conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a 

autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os 

profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de 

saúde de acordo com suas necessidades. 

Para o CFF,5 é o “serviço que compreende diferentes estratégias educativas, as quais 

integram os saberes popular e científico, de modo a contribuir para aumentar conhecimentos, 

desenvolver habilidades e atitudes sobre os problemas de saúde e seus tratamentos”. De acordo 

com Falkenberg et al.,19 a educação em saúde deve enfatizar a educação popular em saúde, que 

valoriza os saberes, o conhecimento prévio do indivíduo e não somente o conhecimento técnico-

científico. 

Na área de Farmácia, quando há educação com foco na terapia medicamentosa, termos 

como “aconselhamento” (counseling na língua inglesa) e “orientação” são empregados5. A 

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)20 os define como serviço conduzido 

pelo profissional farmacêutico no ato da dispensação ou em outro serviço prestado, visando 

preparar e motivar o paciente a seguir os seus planos farmacoterapêuticos a fim de obter 

resultados positivos em saúde. Há quem diferencie “educação sobre medicamentos” de 

“aconselhamento sobre medicamentos”. Airaksinen, Pohjanoksa-Mäntylä e Puumalainen21 

afirmam que a educação sobre medicamentos é um processo de aprendizado interativo e 

colaborativo, de forma individual ou coletiva, que se concentra em fornecer informações que 

aumentem e influenciem o conhecimento de cada indivíduo com relação ao uso de 

medicamentos. Já o aconselhamento sobre medicamentos possui uma abordagem que se 

concentra em melhorar as habilidades individuais de resolver problemas relacionados aos 

medicamentos, com a finalidade de melhorar ou manter a qualidade da saúde e vida. 

• Rastreamento em Saúde: 

De acordo com CFF5, o rastreamento em saúde é definido como: 

Serviço que possibilita a identificação provável de doença 

ou condição de saúde, em pessoas assintomáticas ou sob 

risco de desenvolvê-las, pela realização de procedimentos, 

exames ou aplicação de instrumentos de entrevista 

validados, com subsequente orientação e encaminhamento 

do paciente a outro profissional ou serviço de saúde para 

diagnóstico e tratamento. 
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É importante salientar que o um exame positivo no rastreamento não implica em fechar um 

diagnóstico de um determinado agravo, devendo ser realizado outro teste confirmatório (com 

maior especificidade para a doença em questão) para um diagnóstico definitivo. Estes 

rastreamentos podem ser realizados de forma oportunista (quando o indivíduo procura o serviço 

de saúde por algum outro motivo e o profissional de saúde faz o rastreamento para algum 

agravo) ou por meio dos programas organizados de rastreamento, que são sistematizados e 

voltados para a detecção precoce de uma determinada doença, condição ou risco, oferecidos à 

população assintomática em geral e realizados por instituições de saúde de abrangência 

populacional.22 

• Manejo de problemas de saúde autolimitado: 

O CFF5 definiu o manejo de problemas de saúde autolimitado como: 

Serviço pelo qual o farmacêutico acolhe uma demanda 

relativa a problema de saúde autolimitado, identifica a 

necessidade de saúde, prescreve e orienta quanto a medidas 

não farmacológicas, medicamentos e outros produtos com 

finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija 

prescrição médica e, quando necessário, encaminha o 

paciente a outro profissional ou serviço de saúde. 

Problemas de saúde autolimitado consiste em condições médicas que serão resolvidas por 

conta própria e podem ser razoavelmente autodiagnosticadas e autogeridas com medicamentos 

isentos de prescrição médica.23 Países como Canadá, Austrália e Reino Unido já trabalham na 

integração das farmácias comunitárias com políticas públicas para o manejo de problemas de 

saúde autolimitado a fim de reduzir a presença destes problemas em ambientes mais complexos, 

como emergências hospitalares.24,25,26 Até o momento, apesar dos esforços técnico-legais, as 

farmácias comunitárias ainda estão distantes do seu papel como estabelecimento de saúde no 

Brasil. 

• Dispensação: 

Conceitua-se a dispensação como “o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou 

mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita 

elaborada por um profissional autorizado”, informando e orientando o paciente sobre o uso 

adequado do medicamento27. 

Para o CFF5, este serviço exige uma formação clínica do farmacêutico, uma vez que o 

profissional deve avaliar a prescrição, correlacionar medicamentos prescritos e não prescritos 
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com as condições de saúde apresentadas pelo indivíduo, bem como considerar outros fatores 

que podem influenciar no resultado do tratamento e segurança do paciente. 

• Monitorização terapêutica de medicamentos: 

O serviço de monitorização terapêutica de medicamentos é caracterizado pela mensuração 

dos níveis séricos dos medicamentos no paciente e na aplicação da farmacocinética clínica para 

otimizar a terapia medicamentosa.28 Permite a avaliação da eficácia e segurança de um 

determinado medicamento frente a uma variedade de situações clínicas, podendo individualizar 

a dose e mantendo o medicamento na faixa terapêutica pretendida.29   

A contribuição dos farmacêuticos nos serviços de monitorização terapêutica de 

medicamentos pode variar desde a prestação de orientação aos médicos sobre quando coletar 

as amostras de sangue e como interpretar os resultados, até com serviços completos que podem 

incluir coleta e análise laboratorial da amostra de sangue.28 

 Esse serviço é principalmente utilizado para monitorar fármacos com faixas terapêuticas 

estreitas, medicamentos com alta variabilidade farmacocinética ou àqueles conhecidos por suas 

reações adversas, bem como para avaliar a adesão ao tratamento.29  

• Gestão da condição de saúde: 

Segundo Mendes30, a gestão da condição de saúde é definida como: 

O processo de gerenciamento de um fator de risco 

biopsicológico ou sobre uma determinada condição de 

saúde já estabelecida, por meio de um conjunto de 

intervenções gerenciais, educacionais e no cuidado, com o 

objetivo de alcançar bons resultados clínicos, de reduzir os 

riscos para os profissionais e para as pessoas usuárias, 

contribuindo para a melhoria da eficiência e da qualidade 

da atenção à saúde. 

Como um serviço farmacêutico, é focado em uma condição específica do indivíduo (ex.: 

hipertensão), visando fornecer as ferramentas necessárias ao seu empoderamento para o 

autocuidado, em um contexto multiprofissional de trabalho em saúde, a fim de alcançar os 

objetivos terapêuticos.5  

• Conciliação de medicamentos 

A conciliação de medicamentos pode ser entendida como o processo formal em que os 

profissionais de saúde trabalham em conjunto com pacientes, familiares e prestadores de 

cuidados para garantir que a transferências de informações sobre os medicamentos sejam 
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precisas e completas durante as transições de cuidado.31,32 Para a Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations, de maneira mais simples, é o processo de comparação 

entre as prescrições do paciente com todos os medicamentos que ele esteja tomando.33 Para 

isso, requer uma revisão sistemática e abrangente de todos os medicamentos que o paciente está 

tomando para garantir que os medicamentos que estão sendo adicionados, alterados ou 

descontinuados sejam cuidadosamente avaliados.31 

Esse serviço evita erros de medicação resultante de discrepâncias da prescrição, como 

omissões, duplicidades e erros na dose dos medicamentos, devendo ser realizada a cada 

transição do cuidado em que novos medicamentos são introduzidos ou medicamentos 

anteriormente prescritos são reintroduzidos.33 É uma atividade considerada indispensável para 

melhoria da segurança dos pacientes.31 

No Brasil, o termo “reconciliação medicamentosa” é muito utilizado como sinônimo, apesar 

da recente publicação do CFF optar por usar o termo conciliação.5 Em Portugal, utiliza-se o 

termo “reconciliação terapêutica” para este tipo de serviço.34 

• Revisão da farmacoterapia: 

Segundo a definição do PCNE35, a revisão da farmacoterapia é uma avaliação estruturada 

dos medicamentos de um paciente com objetivo de otimizar o seu uso e melhorar os resultados 

de saúde, podendo envolver a detecção de problemas relacionados aos medicamentos e 

recomendação de intervenções. 

Clyne, Blenkinsopp e Seal36 classificaram o serviço de revisão da farmacoterapia em três 

tipos, de acordo com o seu propósito: 1) revisão da prescrição; 2) revisão da farmacoterapia 

focada na adesão ao tratamento; e 3) revisão clínica da farmacoterapia. A Tabela 2-2 apresenta, 

de forma sucinta, as diferenças entre estes tipos de revisão. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
 

Tabela 2-2. Tipos de revisão da farmacoterapia. 

Tipos Proposta da revisão Método 

Revisão da 

prescrição 

Aborda questões técnicas 

relacionadas com a prescrição 
Sem a presença do paciente 

Revisão da 

farmacoterapia 

focada na adesão 

ao tratamento 

Aborda questões relacionadas ao 

comportamento de tomada do 

medicamento pelo paciente 

Presença do paciente 

Revisão clínica da 

farmacoterapia 

Aborda questões relacionadas ao 

uso de medicamentos pelo 

paciente no contexto de sua 

condição clínica 

Presença do paciente e com 

acesso ao prontuário e resultados 

de exames laboratoriais 

Fonte: adaptado de Clyne, Blenkinsopp e Seal.36 

 Termos como “comprehensive medication review”37 e “revisão da terapêutica”34 

também são encontrados na literatura. Além disso, Chen et al.38 descrevem mais dois termos 

sobre este serviço: 1) revisão da farmacoterapia para uma doença específica, onde ocorre todo 

processo de revisão da farmacoterapia, mas focado apenas em uma doença-alvo e suas 

diretrizes; e 2) revisão da farmacoterapia com acompanhamento, semelhante ao 

acompanhamento farmacoterapêutico (serviço que veremos a seguir), porém se inicia em um 

cenário proativo, com o objetivo de eliminar fatores de risco para os problemas relacionados 

aos medicamentos. 

• Acompanhamento farmacoterapêutico: 

De acordo com o CFF5, o acompanhamento farmacoterapêutico é o: 

Serviço pelo qual o farmacêutico realiza o gerenciamento 

da farmacoterapia, por meio da análise das condições de 

saúde, dos fatores de risco e do tratamento do paciente, da 

implantação de um conjunto de intervenções gerenciais, 

educacionais e do acompanhamento do paciente, com o 

objetivo principal de prevenir e resolver problemas da 

farmacoterapia, a fim de alcançar bons resultados clínicos, 

reduzir os riscos, e contribuir para a melhoria da eficiência 

e da qualidade da atenção à saúde. Inclui, ainda, atividades 

de prevenção e proteção da saúde. 
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Outro conceito amplamente divulgado é o de Hernández, Castro e Dáder9, que o termo 

“seguimento farmacoterapêutico” como: 

Serviço profissional que tem como objetivo detectar 

problemas relacionados com medicamentos (PRM), para 

prevenir e resolver os resultados negativos associados aos 

medicamentos (RNM). Este serviço implica um 

compromisso e deve ser disponibilizado de um modo 

contínuo, sistemático e documentado, em colaboração com 

o paciente e com os profissionais do sistema de saúde, com 

a finalidade de atingir resultados concretos que melhorem a 

qualidade de vida do indivíduo. 

Outros termos relacionados a este serviço são descritos na literatura, como “medication 

management”31, “medicines management”39 e “Medication therapy management”40, sendo que 

todos descrevem como objetivo principal a melhoria dos resultados em saúde do paciente. 

Devido a característica longitudinal deste serviço (múltiplas consultas com o paciente), muitos 

serviços apresentados anteriormente podem ser realizados durante o processo de 

acompanhamento do paciente.5 Este serviço será o foco desta Tese. 

 

2.3 INDICADORES DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Como vimos no capítulo anterior, a implementação e os avanços dos serviços farmacêuticos 

devem se dar por meio da mensuração, avaliação e melhoria.41 Para que seja feita uma avaliação 

criteriosa destes serviços, o monitoramento das informações relevantes dos mesmos deve ser 

levantado e apurado. De acordo com Tamaki et al.,42 o monitoramento se propõe a verificar a 

existência de mudanças, mas não as suas razões, e inclui a definição da temporalidade para 

coleta e sistematização de dados. Trata-se de um processo sistemático e contínuo de 

acompanhamento dos indicadores de saúde e da execução das políticas, ações e serviços nesta 

área visando à obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a tomada de decisão, 

bem como a identificação, solução e redução de problemas e a correção de rumos.43 Portando, 

indicadores de qualidade são necessários para que um serviço de saúde seja monitorado e 

avaliado. 

Segundo Tanaka e Melo,44 indicador é uma variável, característica ou atributo capaz de 

sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar, sendo, portanto, 

válido para o contexto específico do que se está avaliando. Para Bittar,45 trata-se de uma medida 

quantitativa que pode ser usada como um guia para monitorar e avaliar a qualidade de 
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importantes cuidados providos ao paciente e as atividades dos serviços de suporte. Assim, os 

indicadores fornecem uma base quantitativa para prestadores, organizações e gestores da saúde 

com o objetivo de alcançar melhorias no cuidado ao paciente.46 Por ser uma medida 

quantitativa, o indicador é representado como uma variável numérica, podendo ser um número 

absoluto ou uma relação entre dois eventos ou uma qualidade do evento.44 

Segundo Bittar,45 a montagem dos indicadores para um painel de monitoramento e 

avaliação obedece a uma sequência lógica de nove itens: 1) Nome do indicador; 2) Fórmula; 3) 

Tipo; 4) Fonte de informação; 5) Método; 6) Amostra; 7) Responsável; 8) Frequência; e 9) 

Objetivo/Meta. A Tabela 2-3 mostra os principais componentes dos indicadores para um painel 

de monitoramento e avaliação. 

Tabela 2-3. Principais componentes dos indicadores para um painel de monitoramento e 

avaliação. 

Indicador Objetivo Medida Parâmetro Frequência 

Nome 

Motivo 

principal para 

criação do 

indicador 

Maneira de 

expressão 

(fórmula, 

equação) 

Estabelecimento de 

quantidades e/ou 

valores, que levem ao 

alcance do objetivo 

pretendido 

Número de vezes 

em que o indicador 

será medido e 

analisado 

criticamente 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os indicadores devem ter propriedades desejáveis na hora da sua elaboração. Bittar45 cita 

sete atributos necessários para cada indicador, como pode ser visto na Tabela 2-4. 
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Tabela 2-4. Atributos necessários para os indicadores 

Atributos Descrição 

Validade 
Grau no qual o indicador cumpre o propósito de identificação de situações 

nas quais as qualidades dos cuidados devem ser melhoradas. 

Sensibilidade 
Grau no qual o indicador é capaz de identificar todos casos de cuidados 

nos quais existem problemas na atual qualidade dos cuidados. 

Especificidade 
Grau no qual o indicador é capaz de identificar somente aqueles casos 

nos quais existem problemas na qualidade atual dos cuidados. 

Simplicidade 
Quanto mais simples de buscar, calcular e analisar, maiores são as 

chances e oportunidades de utilização. 

Objetividade 
Todo indicador deve ter um objetivo claro, aumentando a fidedignidade 

do que se busca. 

Baixo custo 
Indicadores cujo valor financeiro é alto inviabilizam sua utilização 

rotineira, sendo deixados de lado. 

Fonte: Bittar.45 

Instituições como a Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)47 também 

utilizam de atributos para seleção e construção de indicadores. Nesta tese, foram utilizados estes 

atributos para elaboração dos indicadores. Eles estão apresentados e descritos no Capítulo a 

seguir. 

Diversos tipos de indicadores de saúde são descritos na literatura. Mainz46 apresenta 

algumas classificações dos indicadores que podem ser úteis quando se considera qual o 

propósito que deve ser utilizado. São eles: genérico ou com base em uma doença específica; 

com base no tipo de cuidado (preventivo, agudo ou crônico); com base na função (rastreamento, 

diagnóstico ou tratamento), com base em estrutura, processo e resultado; e com base em taxas 

ou sentinela. Dentre estes tipos, iremos enfatizar aqueles com base em estrutura, processo e 

resultado e com base em taxas ou sentinela.  

Donabedian48 trouxe a ideia de que a qualidade da assistência não se constitui em um 

atributo abstrato e, sim, que é construída pela avaliação assistencial abrangendo a análise na 

estrutura, nos processos de trabalho e nos resultados dos mesmos, estabelecendo um modelo 

avaliativo nas três dimensões: estrutura, processo e resultado. 
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O componente “estrutura” se refere as características do sistema de saúde que refletem a 

capacidade deste sistema de atender as necessidades de cuidados em saúde do indivíduo ou da 

comunidade.46 São as características dos provedores da saúde, as ferramentas e recursos a sua 

disposição e as configurações físicas ou organizacionais nas quais eles trabalham.49 Já o 

componente “processo” se refere ao conjunto de atividades que ocorrem entre paciente e 

provedor da saúde, abrangendo os serviços e produtos que são fornecidos aos pacientes e a 

maneira pela qual os serviços são prestados.49 Avalia uma série de atividades inter-relacionadas 

realizadas para alcançar objetivos.46 Por fim, o componente “resultado” se refere a obtenção 

das características desejáveis dos produtos ou serviços, retratando os efeitos da assistência à 

saúde do usuário e da população.50 Autores ainda utilizam uma subclassificação para este 

componente, considerando o componente “resultado” como “intermediário”, “longo prazo” e 

“impacto”.44,49 De acordo com Nicole50, essa tríade pode ser avaliada em conjunto ou 

separadamente, devendo respeitar o contexto em que se insere, permitindo melhor 

(re)adequação e (re)organização pautada na realidade institucional. A Figura 2-4 apresenta, de 

forma resumida, as dimensões da tríade de Donabedian48 e a Tabela 2-5 ilustra exemplos de 

indicadores em cada um dos seus componentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4. Os componentes do modelo avaliativo de Donabedian. 

Fonte: Donabedian.48 
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Tabela 2-5. Exemplos de indicadores de acordo com seu tipo proposto por Donabedian. 

Tipo Descrição 

Estrutura 
Número de consultórios, computadores/tablets disponíveis, número de 

recursos humanos, capacitação de recursos humanos. 

Processo 
Número de consultas realizadas, erros de medicação identificados, 

identificação de problemas relacionados a medicamentos. 

Resultado 
Taxa de controle da pressão arterial (intermediário), taxa de satisfação 

do paciente (longo prazo), redução de custos (impacto) 

Fonte: adaptado de Nau.49 

Segundo Mainz,46 indicadores sentinela identificam eventos individuais ou fenômenos que 

são intrinsecamente indesejáveis e geralmente utilizados em gerenciamento de risco. Já os 

indicadores baseados em taxa medem a proporção atividades que obedecem a um padrão 

desejado, utilizando dados de eventos que ocorrem com alguma frequência, sendo expressos 

como proporções/taxas dentro de um determinado período de tempo.46,49  

De acordo com Nau49, esses indicadores descritos acima são categorias dos chamados 

indicadores de “desempenho” ou “performance”. Autores também definem como indicador-

chave de desempenho ou KPI (key performance indicator, na língua inglesa).51,52 Para estes 

autores, o KPI é definido como uma medida quantitativa que pode ser usada para rastrear o 

progresso de uma organização e possibilita o monitoramento, a tomada de decisões e a melhoria 

da qualidade.51,52 Mede funções específicas dentro de um processo ou resultados conhecidos 

por estar associado ao processo.49 Estes indicadores serão objetos desta Tese. 

É importante salientar também que existem diferenças entre dados (brutos ou agregados), 

indicadores e índices. Os dados são definidos como o registro de avaliações ou percepções de 

atores sociais sobre determinadas questões e são considerados a matéria-prima da produção de 

indicadores.53 Já o  índice é definido como a combinação de diversas variáveis que sintetizam 

um conceito abstrato complexo, em um único valor, para facilitar a comparação entre 

localidades e grupos distintos, possibilitando a criação de rankings e pontos de corte para apoiar 

a definição de, por exemplo, políticas, investimentos e ações comuns.54 Para Jannuzzi55, os 

índices são elaborados mediante a agregação de dois ou mais indicadores simples, referidos a 

uma mesma dimensão, ou a diferentes dimensões, da realidade. Portando, uma simples 



37 
 
 

mensuração de desfechos clínicos de pacientes não pode ser considerada um indicador. A 

Figura 2-5 expõe, de forma objetiva, a diferença entre estes três níveis informação. 

 

Figura 2-5. Pirâmide - Quantidade de informação e nível de agregação. 

Fonte: Serviço Social da Indústria, Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade.54 

A seleção de indicadores não é uma tarefa simples e devem estar condicionados com base 

na sua utilidade para melhoria da qualidade do serviço prestado.49 Tanaka e Melo44 argumentam 

que é difícil a escolha de um único indicador para aprofundar o conhecimento sobre um 

problema devido à complexidade das ações em saúde. Porém, selecionar um número grande de 

indicadores também se constitui em uma dificuldade operacional, recomendando a escolha de 

três a cinco indicadores, que pela sua importância, capacidade de síntese da situação e facilidade 

de obtenção, devem ser selecionados, para tornar factível a avaliação. 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES 

 

De acordo com Campbell et al.,56 o desenvolvimento de indicadores requer informação de 

suporte ou evidência científica, podendo ser por meio de métodos não sistemáticos e 

sistemáticos. Os métodos não sistemáticos não são baseados em evidências científicas, mas os 

indicadores desenvolvidos dessa maneira ainda podem ser úteis, até porque são rápidos e fáceis 

de criar. Entretanto, sempre que possível, devem ter como base apenas evidências científicas, 

empregando-se métodos sistemáticos. Se tratando da área de saúde, as evidências científicas 
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podem ser limitadas e, assim, o desenvolvimento de indicadores por meio de métodos 

sistemáticos, combinados com opinião de especialistas, é preferível.56 

Julgamentos de grupo são preferíveis a julgamentos individuais, que são propensos a viés 

pessoal. No entanto, sabemos que especialistas podem discordar quanto a interpretação das 

evidências científicas. Por isso, métodos formais e rigorosos são necessários para essa análise.56 

Assim, técnicas de consenso podem ajudar neste processo. Para Jones57, o objetivo deste 

método é determinar até que ponto os especialistas concordam sobre um determinado assunto, 

tentando avaliar a extensão da concordância e resolver os desacordos. São técnicas de 

facilitação estruturada que exploram o consenso entre um grupo de especialistas por meio da 

síntese de suas opiniões.56  

Várias dessas técnicas estão descritas na literatura, como conferências para 

desenvolvimento de consenso, técnica Delphi, técnica de grupo nominal e método da 

apropriação da RAND/UCLA.58 Iremos destacar a Técnica Delphi, uma vez que foi a escolhida 

para o desenvolvimento dos indicadores desta Tese. Ademais, as principais características dos 

métodos de consenso estão apresentadas na Tabela 2-6. 

Tabela 2-6. Características dos métodos formais para determinação de consenso. 

Técnica 
Envio de 

questionários 

Decisões 

privadas 

Feedback 

formal 

Contato 

visual 

Interação 

estruturada 

Método de 

agregação* 

CDC Não Não Não Sim Não Implícita 

Delphi Sim Sim Sim Não Sim Explícita 

TGN Não Sim Sim Sim Sim Explícita 

RAND Sim Sim Sim Sim Sim Explícita 

*Agregação do julgamento: implícita (votação) e explícita (regras matemáticas pré-determinadas). 

Abreviaturas: CDC (conferências para desenvolvimento de consenso), TGN (técnica de grupo nominal). 

Fonte: Black et al.58 

A escolha da técnica Delphi se deu por vantagens que serão mostradas a seguir. 

Primeiramente, sua aplicação desta técnica é baseadse baseia, principalmente, no anonimato, 

dando a oportunidade aos participantes de expressarem suas opiniões livremente, eliminando 

qualquer possível conflito pessoal, do status acadêmico ou profissional do respondente. Ela 

também se caracteriza pela iteração (permitindo aos participantes reconsiderar e refinar sua 

opinião), feedback controlado (fornecendo informações sobre as perspectivas do grupo para 
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esclarecer ou mudar seus pontos de vista) e a resposta estatística (representado 

quantitativamente as visões do grupo).59 Ademais, o uso de tecnologias eletrônicas (ex.: e-mail, 

formulários online) facilitam o emprego da técnica Delphi, uma vez que esta tecnologia permite 

uma capacidade de armazenamento, processamento e velocidade de transmissão dos dados, 

mantém o anonimato do respondente e o feedback potencialmente rápido.60 

Para o procedimento da técnica Delphi, duas questões são fundamentais: a estrutura do 

questionário (principalmente relacionado a escolha da escala de respostas e ao número de 

rounds) e a escolha do painel de especialistas (quanto as características, tamanho e taxas de 

resposta).59 O uso da escala de resposta tipo Likert tem sido amplamente utilizada, variando de 

3 a 9 pontos de respostas.61 Boulkedid et al.62, em sua revisão sistemática, recomenda o uso de 

um escala tipo Likert de 9 pontos com a definição clara da escala. No entanto, o estudo 

estatístico de Revilla, Saris e Krosnick63 demonstra que o uso de uma escala tipo Likert de 5 

pontos é preferível dentre as escalas com maiores pontos porque as últimas produzem dados de 

qualidade inferior.  

Em relação ao número de rounds ou etapas na técnica Delphi, a evidência científica não é 

tão consistente, mas se recomenda de dois a três rounds, levando em consideração as respostas 

dos especialistas.62 Cada round pode levar de 6 a 8 semanas para ser concluído, devido a 

necessidade de acompanhar os não respondentes e o tempo necessário para analisar 

adequadamente os resultados e preparar o feedback para a próxima rodada.60,62 Ao construir o 

painel de especialistas, é importante considerar que sua experiência ou conhecimento sobre o 

tema em análise.59 Mullen61 acredita que a heterogeneidade dos participantes deve ser 

preservada para garantir a validade dos resultados, porém, isto depende do objeto de análise. 

Não há uma regra restrita sobre o tamanho do painel de especialistas, altamente relacionado 

com o propósito da investigação, nem sobre a taxa de resposta, que pode variar de acordo com 

o interesse dos participantes na pesquisa.59   

Segundo Campbell et al.56, todas as medidas desenvolvidas por técnicas de consenso 

deveriam ser testadas quanto a aceitabilidade, viabilidade, sensibilidade a mudança, 

confiabilidade e validade. Já Mainz46 diz que os indicadores podem variar de acordo com a sua 

validade e confiabilidade. Assim, daremos ênfase nos métodos para o alcance da validade e 

confiabilidade de uma medida. 

As medidas descrevem fenômenos de forma que possam ser analisados estatisticamente e a 

validade da medida depende da capacidade que suas variáveis delineadas têm de representar os 

fenômenos de interesse.64 De acordo com Mainz46, validade é o grau em que o indicador mede 
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o que se pretende medir, ou seja, o resultado de uma medição corresponde ao estado verdadeiro 

do fenômeno que está sendo medido. Os métodos mais citados na literatura para o alcance da 

validade de uma medida são: validade de conteúdo (incluindo de face), validade de construto e 

validade de critério.64 Cada um dos métodos será apresentado a seguir. 

• Validade de Conteúdo:  

A validade de conteúdo se refere ao grau em que o conteúdo de um instrumento reflete 

adequadamente o construto que está sendo medido, ou seja, é a avaliação do quanto uma 

amostra de itens é representativa de um universo definido ou domínio de um conteúdo.65 Este 

é um pré-requisito mínimo para qualquer medida de qualidade.56  

Segundo Hulley et al.66, a validade de conteúdo apresenta dois componentes: validade de 

face ou aparente, que corresponde ao julgamento subjetivo sobre se uma medida faz sentido 

intuitivamente, se é razoável, e a validade amostral, onde se avalia se a medida incorpora todos 

ou a maioria dos aspectos do fenômeno sob estudo. Os métodos para a avaliação deste método 

de validade variam bastante entre os autores e se referem desde ao número de especialistas até 

a forma de quantificação.64 Coluci, Alexandre e Milani67 descrevem que uma das formas de 

realizar o julgamento do painel de especialistas, de forma quantitativa, é calculando a taxa de 

concordância, conforme a fórmula abaixo:  

 

Entretanto, os autores divergem sobre a interpretação desta taxa; uns apontam que o mínimo 

de 70%60 ou 75%59 no nível de concordância deve ser obtido, enquanto outros são mais 

rigorosos e sugerem que este nível deve ser de 90% ou mais.67 Porém, Hsu e Sandford60 

alertaram que o uso de medidas percentuais pode ser inadequado. Assim, Lynn68 sugeriu o 

cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) quando se usa uma escala, geralmente de 

quatro pontos, que varia da irrelevância à extrema relevância de cada item, conforme a fórmula 

abaixo: 

 

A interpretação dos resultados sugerida por Lynn68 varia conforme o número de 

especialistas que julgaram cada item. Segundo Polit, Beck e Owen69, o IVC deveria ser de 0,78 
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ou mais para que o item seja julgado com uma validade de conteúdo excelente. Outros autores 

sugerem que o IVC deve ser de, no mínimo, 0,80 e, preferencialmente, maior que 0,90.65 No 

entanto, a utilização apenas do IVC para a análise da validade de conteúdo possibilita valores 

inflados devido a concordância casual. Por isso, a utilização da estatística Kappa de múltiplos 

avaliadores (ou Kappa de Fleiss) é um importante complemento ao IVC por fornecer 

informações sobre o grau de concordância além do acaso.70 Seu cálculo é complexo e 

geralmente é realizado em programas com pacotes estatísticos. A interpretação dos resultados 

da estatística Kappa convencional está apresentada na Tabela 2-7. 

Tabela 2-7. Interpretação dos resultados da estatística Kappa. 

Valor do coeficiente Kappa Interpretação 

< 0 Sem concordância 

0 – 0,19 Concordância pobre 

0,20 – 0,39 Concordância fraca 

0,40 – 0,59 Concordância moderada 

0,60 – 0,79 Concordância substancial 

0,80 – 1,00 Concordância quase perfeita 

  Fonte: Landis e Koch.71 

• Validade de constructo: 

Segundo Souza, Alexandre e Guirardello,65 a validade de construto é a extensão em que um 

conjunto de variáveis realmente representa o construto a ser medido. Significa reconhecer a 

amplitude em que a medida corresponde à construção teórica do fenômeno sob estudo.64 Este 

método pode ser subdivido em três tipos: teste de hipóteses, validade estrutural ou fatorial e 

validade transcultural.65 Daremos destaque a validade estrutural ou fatorial, uma vez que foi a 

escolhida na validação de constructo do instrumento desenvolvido nesta Tese. 

De acordo com Bolarinwa,72 a validade fatorial é uma extensão empírica da validade de 

conteúdo, pois valida o conteúdo do constructo empregando o modelo estatístico denominado 

de análise fatorial. A análise fatorial fornece ferramentas para avaliar as correlações em um 

grande número de variáveis, definindo os fatores, ou seja, as variáveis fortemente relacionadas 

entre si.65 Esta análise pode ter um propósito exploratório (Análise Fatorial Exploratória – AFE) 

ou confirmatório (Análise Fatorial Confirmatória – AFC). A AFE proporciona ao pesquisador 
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a quantidade de fatores necessários para representar os dados, ou seja, é uma ferramenta para 

explorar a dimensionalidade de um conjunto de itens. Já a AFC é um modo de confirmar quão 

bem as variáveis analisadas representam um número menor de construtos.65,73 Recomenda-se a 

utilização da AFC quando o pesquisador pode prever o número e relação entre os fatores, bem 

como as cargas fatorais das variáveis devido a resultados sistemáticos anteriores ou a existência 

de previsões teóricas robustas.74 Alguns pressupostos são necessários para realização da análise 

fatorial, como número observações (proporção de observações/respondentes de 5:1 ou o 

mínimo de 50), testes estatísticos para identificar se existem correlações suficientes para uma 

adequada análise, como o índice de Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de 

Bartlett, escolha do modelo para extração dos fatores (análise de componentes ou fatores 

comuns) e sua rotação (ortogonal ou oblíqua), decisão sobre número de fatores por meio do 

critério de autovalor (eigenvalue) e a porcentagem da variância total explicada, além da 

avaliação das cargas fatorais.73 

Para testar a validade de constructo, a técnica de modelagem de equações estruturais pode 

ser utilizada.65 

• Validade de critério: 

Define-se a validade de critério como a amplitude em que a medida se correlaciona com um 

critério externo ao fenômeno sob estudo.64 É avaliada quando um resultado pode ser comparado 

a um “padrão-ouro”.65 Dois aspectos são distinguidos nesta validade: a) validade concorrente, 

em que a medida e os critérios se referem a um mesmo período; e b) validade preditiva, em que 

a medida é expressa em termos de sua própria capacidade para predizer a ocorrência futura de 

tal critério.64 Ou seja, se um teste é aplicado e seus resultados são comparados com um critério 

aplicado um tempo depois, obtém-se a validade preditiva, e se ambos os testes são aplicados ao 

mesmo tempo, tem-se a validade concorrente.65 

Por fim, a confiabilidade é definida como o grau em que medidas repetidas de um fenômeno 

estável, realizadas por diferentes juízes obtém resultados semelhantes, indicando aspectos sobre 

coerência, precisão, estabilidade, equivalência e homogeneidade.46,65 Campbell et al.56 a 

conceitua, de maneira mais simples, como a extensão em que a medida de um indicador é 

reprodutível. A escolha dos testes estatísticos usados para avaliar a confiabilidade pode variar, 

dependendo do que se pretende medir e, a seguir, dois critérios serão abordados: estabilidade e 

consistência interna.65 
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• Estabilidade: 

Segundo Terwee et al.,75 a estabilidade é a extensão em que o instrumento é estável ao longo 

do tempo, ou seja, é a concordância entre os indivíduos que foram avaliados duas vezes em um 

período de tempo determinado. A avaliação da estabilidade pode ser realizada pelo método de 

teste-reteste, procedimento que consiste na aplicação de uma mesma medida em dois 

momentos, sendo o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) um dos testes mais utilizados 

para estimar a estabilidade de variáveis contínuas, pois leva em consideração os erros de 

medida.65 Deve-se considerar o tempo para o reteste (10 a 14 dias), o número de sujeitos (pelo 

menos 50) e a interpretação dos resultados do CCI (0,70 ou mais é considerado aceitável).65 

• Consistência interna: 

A consistência interna ou homogeneidade indica se todas as subpartes de um instrumento 

medem a mesma característica.65 Para Terwee et al.,75 corresponde a extensão em que os itens 

de uma escala são intercorrelacionados. Trata-se de uma importante propriedade de medida 

para instrumentos que avaliam um único construto, utilizando, para isso, uma diversidade de 

itens.65 Para variáveis contínuas, pode ser avaliada por meio do cálculo do coeficiente alfa de 

Cronbach.73 Este coeficiente reflete o grau de covariância entre os itens de um instrumento. 

Dessa forma, quanto menor a soma da variância dos itens, mais consistente é considerado o 

instrumento.76 Valores de 0,70 ou mais são considerados aceitos para o coeficiente de 

Cronbach, embora possa diminuir para 0,60 para pesquisas exploratórias.73 Vale salientar que, 

para variáveis dicotômicas, a consistência interna pode ser avaliada pelo teste de Kuder-

Richardson.65 
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico com abordagem quantitativa para 

a elaboração e validação de um instrumento para avaliar a qualidade do acompanhamento 

farmacoterapêutico em pacientes ambulatoriais, no período de maio de 2017 a abril de 2018. 

O estudo metodológico se refere a investigações dos métodos de obtenção, organização de 

dados e condução de pesquisas rigorosas. Trata do desenvolvimento, da validação e da 

avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa.1 

 

3.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO  

 

O estudo teve duas população-alvo: especialistas na área de farmácia clínica e farmacêuticos 

que trabalham no âmbito ambulatorial.  

Para a escolha dos especialistas foi elaborada uma lista preliminar de 16 profissionais de 

várias regiões do Brasil com alto grau de conhecimento e experiência sobre o tema do estudo. 

Os profissionais que aceitaram participar do estudo responderam a um teste de autoavaliação 

com base no coeficiente de competência (K) de acordo com Fernández.2 Cada especialista 

definiu seu nível de conhecimento (Kc) sobre o tema acompanhamento farmacoterapêutico em 

uma escala de 1 a 10 (menor para maior conhecimento). Cada profissional também selecionou 

seu nível de argumentação (Ka) em alto, médio e baixo na área em estudo (Tabela 3-1). 
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Tabela 3-1. Fontes de argumentação para definição do nível de argumentação de cada 

especialista. 

Fontes de argumentação Nível alto Nível médio Nível baixo 

Análises teóricas 0,3 0,2 0,1 

Sua experiência científica 0,5 0,4 0,2 

Trabalho dos autores nacionais 0,05 0,05 0,05 

Trabalho dos autores estrangeiros 0,05 0,05 0,05 

Seu conhecimento sobre o estado atual do 

problema da investigação 

0,05 0,05 0,05 

Sua intuição 0,05 0,05 0,05 

Fonte: adaptado de Fernández.2 

Posteriormente foi calculado o coeficiente de competência (K) para cada especialista a partir 

dos seus coeficientes de conhecimento (Kc) e argumentação (Ka). O Kc é obtido pela fórmula 

Kc = n (0,1), onde ‘n’ é a autoavaliação na escala de 1 a 10 e o Ka é calculado a partir da 

fórmula Ka = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6, onde ‘n1 a n6’ representa as diferentes pontuações 

em que cada especialista se avalia no nível de argumentação das 6 diferentes fontes de 

argumentação sobre o tema apresentado. Assim, com a fórmula K = 0,5 (Kc + Ka) foi obtido o 

coeficiente de competência para cada especialista. Foram aceitos para participar do painel de 

especialistas aqueles para os quais o K estava entre os valores 0,8 e 1,0. 

Em relação aos farmacêuticos, foram convidados a participar do estudo os que tinham 

experiência na prática do acompanhamento farmacoterapêutico, ou que estavam familiarizados 

com o tema e que trabalhavam com pacientes ambulatoriais. O recrutamento dos farmacêuticos 

foi realizado por meio de grupos de pesquisa, fóruns e sociedades da área previamente 

conhecidos pelo autor da pesquisa.  

 

3.3 TAMANHO AMOSTRAL 

 

Castro e Rezende3 afirmam que não há consenso em relação ao número de especialistas que 

podem compor o grupo, uma vez que os resultados obtidos não dependem de extensas fontes 
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de dados. Dessa forma, o número de indivíduos que participaram do painel de especialistas foi 

determinado por conveniência. 

O tamanho da amostra dos farmacêuticos foi calculado após o julgamento do instrumento 

proposto realizado pelo painel de especialistas. Segundo Hair-Jr e colaboradores4, o tamanho 

da amostra pode ser calculado pelo número de sujeitos por item do instrumento, sendo cinco 

observações por item um valor considerado mínimo e o tamanho mais aceitável seria a 

proporção 10:1. Para Pasquali5, o número amostral geralmente é calculado entre cinco a dez 

indivíduos por item do instrumento.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO PRELIMINAR DOS INDICADORES  

 

Foram estabelecidas três etapas para a seleção preliminar dos indicadores nesse estudo: 

formação do grupo de pesquisadores, fundamentação teórico-científica e definição dos 

indicadores. 

 

3.4.1 Formação do grupo de pesquisadores 

 

Fizeram parte do grupo de pesquisadores os profissionais do grupo de pesquisa da 

FARMUSP. A equipe contou com duas professoras doutoras da área de Farmácia Clínica da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, dois pós-graduandos do programa de Fármaco e 

Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e quatro farmacêuticas clínicas 

da FARMUSP. 

 

3.4.2 Fundamentação teórico-científica 

 

Uma revisão sistemática foi realizada em busca de artigos, guias, protocolos e/ou 

recomendações que abordem o tema proposto, de modo que os indicadores propostos para o 

instrumento estejam pautados em evidências científicas. As bases de dados selecionadas para a 

busca foram Pubmed/Medline, Scopus, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Directory of Open Access Journals (DOAJ), além de literaturas 
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secundárias oriundas das bibliografias das publicações encontradas. Para estratégia de busca, 

foram utilizadas as palavras-chave “indicadores de qualidade”, “validade” e “confiabilidade” 

combinadas com “serviços farmacêuticos clínicos”, nos idiomas inglês, espanhol e português, 

seguindo os descritores do Medical Subject Headings (MeSH)6 e os Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS)7 (APÊNDICE A). No primeiro artigo do Capítulo 4 se encontram maiores 

informações sobre a condução da revisão sistemática. 

 

3.4.3 Definição dos indicadores 

 

Os indicadores foram definidos a partir da fundamentação teórico-científica e a discussão 

com o grupo de pesquisadores. Foi utilizado o conceito de indicadores-chave de desempenho. 

Foi estruturado um painel de indicadores de forma preliminar, contendo o nome do indicador, 

objetivo, fórmula, meta e frequência. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO 

 

Nessa fase foram estabelecidas três etapas: técnica de trabalho, coleta de dados e validação 

do instrumento. Maiores informações dessa fase estão apresentadas no segundo artigo do 

Capítulo 4. 

 

3.5.1 Técnica de trabalho 

 

A técnica de trabalho escolhida foi a Delphi, em que os especialistas não tiveram contato, 

garantindo o anonimato e o julgamento sem influência da opinião do grupo.8 Foi realizada em 

duas etapas (dois rounds); o primeiro para avaliação dos indicadores selecionados previamente 

pelo grupo de pesquisadores e o segundo para análise das modificações sugeridas. As decisões 

sobre adaptação, inclusão ou exclusão foram feitas pelo grupo de pesquisadores do presente 

estudo após discussão em cada etapa. 
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3.5.2 Coleta de dados 

 

Os especialistas selecionados pelo grupo de pesquisadores foram contactados 

individualmente via correio eletrônico por meio de uma carta de apresentação e com o 

questionário online do Formulários Google (https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/) 

para avaliação de cada indicador do instrumento proposto, com todas as informações para o seu 

preenchimento, bem como o Termo de Compromisso (TC), caso aceitassem participar do 

estudo (APÊNDICE B). Os especialistas que aceitaram participar tiveram 45 dias para 

responder o questionário da primeira etapa (round 1) e 30 dias para responder o questionário 

da segunda etapa (round 2). 

Na primeira etapa da técnica Delphi, o questionário foi dividido em três partes:  

a) Perfil do participante: teve por objetivo traçar o perfil dos especialistas quanto a gênero, 

idade, grau de titulação, tempo de experiência profissional, tipo de instituição de 

trabalho e região do Brasil. 

b) Autoavaliação sobre o tema do estudo: com base em Fernández2, descrito anteriormente. 

c) Julgamento da matriz avaliativa proposta: apresenta, inicialmente, conceitos básicos 

necessários para o julgamento dos indicadores e orientações para o preenchimento. 

Após as orientações, seguiu a avaliação propriamente dita: 

• Estrutura da matriz avaliativa; 

• Qualidade das informações de cada indicador proposto; 

• Julgamento dos atributos de cada indicador proposto 

Para avaliação da estrutura da matriz avaliativa e da qualidade das informações de cada 

indicador proposto, os especialistas tiveram a oportunidade de sugerir e/ou modificar 

informações por meio de campos abertos para comentários.9 

O julgamento dos atributos de cada indicador proposto teve como base em uma abordagem 

quantitativa.9 Sete atributos foram adaptados da AHRQ10 e avaliados pelos especialistas: 

1. Relevância: a medida é relevante para qualquer tipo de serviço de acompanhamento 

farmacoterapêutico;  

2. Clareza: a medida pode ser facilmente explicada e compreendida;  

3. Acessibilidade: os dados necessários para avaliar o indicador podem ser acessados 

rapidamente e com um custo mínimo;  
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4. Efetividade: capacidade de medir aquilo a que se propõe;  

5. Viabilidade: a medida é aplicável;  

6. Objetividade: permite mensurar de maneira clara, sem julgamento subjetivo;  

7. Generalizável: a medida pode ser utilizada em qualquer serviço de acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

A avaliação de cada um dos indicadores foi realizada em uma escala tipo Likert com cinco 

pontos: (1) discordo fortemente; (2) discordo; (3) não concordo nem discordo; (4) concordo; e 

(5) concordo fortemente. 

Para a segunda etapa da técnica Delphi, o questionário teve como base apenas o julgamento 

dos atributos dos indicadores propostos. A avaliação foi semelhante ao da primeira etapa. 

Os farmacêuticos que atuam em ambiente ambulatorial foram recrutados via correio 

eletrônico ou mídias sociais, onde receberam o questionário online do Formulários Google 

(https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/) do instrumento estruturado, após a 

avaliação do painel de especialistas, com todas as informações para seu preenchimento, assim 

como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso aceitassem participar do 

estudo (APÊNDICE C). O questionário permaneceu online para receber as avaliações dos 

farmacêuticos por 90 dias. 

O questionário para os farmacêuticos foi dividido em duas partes:  

a) Perfil do participante: teve por objetivo traçar o perfil dos especialistas quanto a gênero, 

idade, grau de titulação, tempo de experiência profissional, tipo de instituição e local de 

trabalho e região do Brasil. 

b) Julgamento da matriz avaliativa proposta: apresentou, inicialmente, conceitos básicos 

necessários para o julgamento dos indicadores e orientações para o preenchimento. 

Após as orientações, seguiu a avaliação propriamente dita, a partir de uma abordagem 

quantitativa9 do atributo “relevância” em uma escala tipo Likert com cinco pontos: (1) 

discordo fortemente; (2) discordo; (3) não concordo nem discordo; (4) concordo; e (5) 

concordo fortemente. Nos casos em que as opções “(1) discordo fortemente” e “(2) 

discordo” eram selecionadas, havia um campo livre para os farmacêuticos deixarem 

seus comentários. 
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3.5.3 Validação do instrumento 

 

Dois processos de validação foram utilizados neste estudo: validação de conteúdo (por meio 

das respostas do painel de especialistas) e de constructo (por meio das respostas dos 

farmacêuticos). 

A validade de conteúdo é o grau em que a medição representa o conceito que se pretende 

medir.11 Para Tristão12, a validade de conteúdo verifica se os itens propostos no instrumento 

são representativos do domínio do conteúdo estudado, se a redação do conteúdo reflete o 

conceito que se deseja medir e se há legibilidade e clareza na conceituação. Para tal, foram 

utilizadas abordagens quantitativas como o IVC e o Kappa de Fleiss (fK). 

O IVC mede a proporção ou porcentagem de juízes em concordância sobre determinados 

aspectos de um instrumento e de seus itens.9 Este método consiste de uma escala tipo Likert, 

geralmente com pontuação de 1 a 4, embora escalas com pontuações de 1 a 3 ou 1 a 5 também 

podem ser consideradas.13 Neste estudo, como foi utilizado uma escala tipo Likert com 

pontuações de 1 a 5, foi calculado o IVC de cada item do instrumento somando as respostas 4 

e 5 dos participantes do painel de especialistas e dividindo o resultado dessa soma pelo número 

total de respostas, conforme fórmula a seguir: IVC = No de respostas 4 ou 5/ No total de 

respostas. 

Segundo Alexandre e Coluci14, o coeficiente de kappa de concordância é a razão da 

proporção de vezes que os juízes concordam (corrigido por concordância devido ao acaso) com 

a proporção máxima de vezes que os juízes poderiam concordar (corrigida por concordância 

devido ao acaso). O mais conhecido é o kappa de Cohen, uma estatística popular para medir a 

concordância de avaliação entre dois avaliadores. Já o fK é uma generalização do kappa de 

Cohen para mais de dois avaliadores15 e, por isso, foi utilizado neste estudo. 

A validade de constructo é o conjunto de variáveis que compõem a definição operacional 

robusta que busca representar o verdadeiro significado teórico de um conceito; o quanto o 

instrumento reflete seu verdadeiro significado teórico (Martins, 2006).11 

Para esse processo foi utilizado a AFE. A análise de componentes principais foi o método 

usado para extração dos fatores. Para determinar o número de fatores foi utilizado o critério do 

autovalor (eigenvalue). Em relação a matriz fatorial foi feita uma rotação oblimin, um método 

de rotação oblíqua que permite que os fatores sejam correlacionados entre si. Para determinar 

se os dados são fatoráveis, ou seja, a adequação dos itens ao procedimento da análise fatorial, 
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foram usados o teste de esfericidade de Bartlett e o índice de KMO. Para avaliar o grau de 

associação entre os itens e a correlação entre as variáveis e os fatores foram utilizadas a matriz 

de correlação e as cargas fatorais, respectivamente.4 

Adicionalmente, foi avaliado a confiabilidade do instrumento. Segundo Martins11, a 

confiabilidade se refere à consistência ou estabilidade de uma medida. É o grau em que um 

conjunto de indicadores de uma variável latente é consistente em suas mensurações. Nesse 

estudo, a consistência interna do instrumento foi avaliada através do alfa de Cronbach.4  

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As informações obtidas do instrumento foram organizadas e analisadas por meio do 

programa estatístico SPSS® versão 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e do programa Microsoft 

Excel® 2016 (Microsoft Corporation, Seattle, WA, USA).  

Em relação a validade de conteúdo, valores de IVC superiores a 0,78 e do fK superiores a 

0,70 foram considerados satisfatórios para obter uma excelente validade de conteúdo.16,17,18 

Para validade de constructo, os autovalores (eigenvalues) superiores a 1 foram utilizados para 

determinar o número de fatores. O teste de esfericidade de Bartlett com valor estatisticamente 

significativo (p < 0,05) e o índice de KMO com valor superior a 0,70 foram considerados 

apropriados para a AFE. Valores das cargas fatoriais maiores que 0,50 e a variância total 

explicada acima de 60,0 % foram considerados aceitáveis. Os valores da matriz de correlação 

entre 0,30 > k > 0,80 foram considerados satisfatórios.4 Por fim, o valor do coeficiente Alfa de 

Cronbach superior a 0,70 foi considerado aceitável para a consistência interna.4,19 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, número CAAE: 54751216.6.0000.0067 

(ANEXO A). Todos os participantes que concordaram em participar do estudo foram 

previamente informados em relação aos objetivos e à natureza da pesquisa por meio do TCLE 

ou TC, seguindo as normas estabelecidas pela Resolução CNS nº 466/12 que regulamenta a 

pesquisa em seres humanos (APÊNDICE D e E). 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ARTIGO 1: AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE INDICADORES DE 

QUALIDADE PARA SERVIÇOS FARMACÊUTICOS CLÍNICOS: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA E ANÁLISE DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 

Artigo publicado no periódico: Research in Social and Administrative Pharmacy (ANEXO B) 

 

Resumo 

Introdução: Serviços farmacêuticos clínicos trazem efeitos favoráveis aos serviços de saúde, 

mostrando o impacto benéfico dos farmacêuticos nos cuidados em saúde. Indicadores de 

qualidade podem ser usados para avaliar, monitorar e melhorar a qualidade desses serviços. 

Objetivos: Este trabalho teve como objetivo revisar sistematicamente estudos que 

desenvolveram instrumentos de indicadores de qualidade para serviços farmacêuticos clínicos 

prestados a pacientes ambulatoriais, além de avaliar criticamente as propriedades psicométricas 

desses instrumentos. Métodos: Uma pesquisa bibliográfica foi realizada nos bancos de dados 

do PubMed/Medline, Scopus e Lilacs para identificar estudos relevantes publicados entre 

janeiro de 1980 e abril de 2016. Além disso, foi realizada uma pesquisa no banco de dados 

DOAJ para identificar literatura cinza relevante. A estratégia de busca incluiu termos de 

Medical Subject Headings ou palavras relacionadas a cuidados farmacêuticos, indicadores de 

qualidade, confiabilidade e validade. Foram selecionados estudos publicados em inglês, 

português ou espanhol. Dois revisores independentes realizaram a seleção do estudo, a extração 

de dados e a avaliação da qualidade dos instrumentos. Resultados: A pesquisa identificou 3.276 

estudos, dos quais 37 foram considerados potencialmente relevantes e 12 preencheram os 

critérios de inclusão. No geral, o maior número de estudos foi baseado em pesquisas para avaliar 

a satisfação dos pacientes e usou a revisão da literatura combinada com opinião de especialistas 

para o desenvolvimento do instrumento. Apenas um estudo desenvolveu um instrumento para 

ser aplicado em serviços de farmácia comunitária. Todos os estudos apresentaram algumas 

propriedades psicométricas do instrumento, mas não os descreveram satisfatoriamente. A 

consistência interna e a validade de conteúdo foram os critérios mais relatados dos estudos, e 

nenhum deles apresentou o critério de estabilidade. Conclusões: Esta revisão sistemática 

encontrou lacunas na construção dos instrumentos de avaliação de serviços farmacêuticos 
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clínicos prestados a pacientes ambulatoriais e os esforços devem ser direcionados para o 

desenvolvimento de instrumentos com propriedades psicométricas robustas. 

 

Palavras-chave: serviços farmacêuticos clínicos; indicadores de qualidade; propriedades 

psicométricas; confiabilidade; validade. 

 

4.1.1 Introdução 

 

De acordo com a definição do Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE),1 o cuidado 

farmacêutico é a contribuição do farmacêutico para o cuidado dos indivíduos, a fim de otimizar 

o uso de medicamentos e melhorar os resultados de saúde. Seu objetivo é obter resultados 

definitivos para melhorar ou manter a qualidade de vida do paciente.2 Para isso, são necessários 

serviços farmacêuticos clínicos, como aconselhamento ao paciente, revisão de farmacoterapia, 

conciliação de medicamentos e acompanhamento farmacoterapêutico, reforçando o papel do 

farmacêutico no cuidado ao paciente.3–6 

Em 1994, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou importantes guias para 

influenciar a política de medicamentos, uso dos medicamentos e seus resultados, bem como 

outros aspectos na área da saúde.7 Uma metanálise mostrou que os cuidados diretos ao paciente 

prestados por farmacêuticos beneficiam os pacientes e os serviços de saúde8 e fornecer o 

cuidado farmacêutico parecer ser uma opção altamente custo-efetiva.9–11 

A avaliação dos serviços farmacêuticos clínicos é a chave para garantir e melhorar a 

qualidade na tomada de decisões dos farmacêuticos para otimizar os recursos de cuidados de 

saúde.12,13 No contexto da saúde, a melhoria da qualidade se tornou parte da rotina diária dos 

profissionais, e indicadores de qualidade podem ser usados nesta avaliação.14,15 “Indicador” é 

definido como um elemento mensurável do desempenho prático desenvolvido por um método 

válido e confiável, em que existe evidências ou consenso de que ele pode ser utilizado para 

avaliar a qualidade do cuidado prestado.16 Os indicadores visam alcançar altos padrões de 

cuidado e melhorar os processos pelos quais o cuidado ao paciente é fornecido.17 

Os indicadores podem ser classificados em estrutura, processo e resultado, onde “estrutura” 

se refere aos atributos do local em que ocorre o cuidado, “processo” expressa o que é realmente 

feito em relação aos cuidados de saúde e “resultado” avalia o efeitos do cuidado sobre o estado 
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de saúde dos pacientes e populações.18 Na prática do cuidado farmacêutico, estudos que 

avaliaram serviços farmacêuticos através de indicadores de qualidade foram desenvolvidos 

principalmente na área hospitalar,19-23 e poucos estudos desenvolveram indicadores de 

qualidade para pacientes ambulatoriais.15,24 

Portanto, esta revisão sistemática tem como objetivo identificar os instrumentos de 

indicadores de qualidade em serviços farmacêuticos clínicos prestados a pacientes 

ambulatoriais e avaliar criticamente suas propriedades psicométricas. 

 

4.1.2 Métodos 

 

Estratégia de busca 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica abrangente nas bases de dados PubMed/Medline, 

Scopus e Lilacs que compreendeu o período entre janeiro de 1980 e abril de 2016 para 

identificar estudos relevantes. A estratégia de busca incluiu palavras-chave para cuidado 

farmacêutico, indicadores de qualidade e estudos de confiabilidade e validade. A estratégia de 

busca do PubMed/Medline foi adaptada de Terwee et al.25 Uma pesquisa na literatura cinzenta 

foi realizada na base de dados DOAJ (https://doaj.org/), com os termos “cuidado farmacêutico” 

e “indicador”, para identificar estudos não indexados nos bancos de dados listados 

anteriormente. Os estudos duplicados foram eliminados. Além disso, todas as referências 

citadas nos artigos incluídos foram revisadas para identificar quaisquer estudos que pudessem 

ter sido perdidos. 

 

Seleção dos estudos 

Os estudos foram incluídos se (1) publicados em inglês, português ou espanhol; (2) 

apresentaram um instrumento original; (3) descreveram uma pesquisa bibliográfica para 

desenvolver o instrumento; (4) abordaram os serviços farmacêutico clínicos, definidos como as 

atividades nas quais o farmacêutico emprega um processo de tomada de decisão clínica com o 

objetivo de melhorar os resultados de saúde; (5) conduzidos em ambientes ambulatoriais; (6) 

descreveram, pelo menos, um tipo de indicador de qualidade de acordo com a estrutura 

conceitual de Donabedian18 de estrutura, processo e resultado; e (7) descreveram os estudos de 

validade do instrumento. Os estudos foram excluídos se fossem conduzidos em pacientes 
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internados, em diferentes serviços farmacêuticos ou se não definissem o tipo de serviço 

prestado, não relatassem o instrumento, não descrevessem a validade do estudo ou fossem 

estudos transculturais. 

Todos os títulos e resumos foram selecionados de forma independente e selecionados por 

dois revisores (P.M.A. e T.M.L.). O artigo completo foi obtido e revisado para determinar se o 

artigo atendia aos critérios de elegibilidade. Divergências foram resolvidas por meio de 

discussão. 

 

Extração dos dados e análise 

Para cada estudo incluído, as informações extraídas consistiam no país e ano de publicação, 

participantes, local, tamanho da amostra, tipo de indicador de acordo com Donabedian18, 

formato do instrumento, público-alvo, número de itens do instrumento, construção do 

instrumento, domínios do instrumento. e as propriedades psicométricas do instrumento. Dois 

revisores (P.M.A. e T.M.L.) concluíram, de forma independente, a extração de dados, usando 

uma planilha pré-formatada no Microsoft Excel. Divergências foram resolvidas por meio de 

discussão. 

 

Qualidade das propriedades psicométricas 

A qualidade psicométrica dos instrumentos foi determinada de acordo com o sistema de 

classificação adaptado de Terwee et al.26 e Hair et al.27 Os critérios abordaram as seguintes 

propriedades: a) confiabilidade, incluindo consistência interna e estabilidade (ou seja, teste-

reteste); e b) validade, incluindo validade de face, conteúdo, construção e critério. Cada 

propriedade foi relatada como positivo (+), indeterminado (?), negativo (-) ou nenhuma 

informação disponível (0) e está descrita na Tabela 4-1. Dois autores independentes (P.M.A e 

T.M.L) aplicaram este sistema de classificação e divergências entre eles foram resolvidas por 

meio de discussão. 
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Tabela 4-1. Critérios de qualidade para mensuração das propriedades psicométricas.  

Propriedades Definição Classificação* Critérios de qualidade 

Confiabilidade    

Consistência 

Interna 

Extensão em que os itens de 

uma escala são 

intercorrelacionados 

(consistência entre as variáveis) 

+ Valores de alfa de Cronbach entre 0,70 e 0,95  

  ? Método descrito não claro 

  - Valores de alfa de Cronbach < 0,70 ou > 0,95, apesar dos métodos adequados 

  0 Nenhuma informação encontrada sobre consistência interna 

Estabilidade 

(reprodutibildiade/ 

teste-reteste) 

Extensão em que o instrumento 

é estável ao longo do tempo, 

dada pela concordância entre os 

indivíduos que são avaliados 

duas vezes. 

+ CIC OU Kappa ponderado ≥ 0,70 

  ? Método descrito não claro (por exemplo, intervalo de tempo não mencionado) 

  - CIC ou Kappa ponderado < 0.70, apesar dos métodos adequados 

  0 Nenhuma informação encontrada sobre estabilidade 

    

Validade    

Conteúdo 

(incluindo validade 

de face) 

Extensão em que o domínio de 

interesse é mostrado de forma 

abrangente pelos itens do 

instrumento 

+ É fornecida uma descrição clara sobre os objetivos do instrumento, a 

população-alvo, os conceitos que estão sendo medidos, a seleção de itens e 

sobre os pesquisadores ou especialistas envolvidos na seleção de itens 

  ? Falta de uma descrição clara sobre os aspectos mencionados acima OU apenas 

a população-alvo está descrita OU método descrito não claro 

  - Nenhuma citação da população-alvo 

  0 Nenhuma informação encontrada sobre a população-alvo 
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Constructo Extensão em que um conjunto 

de variáveis representa o 

constructo teórico latente que 

essas variáveis foram projetadas 

a medir 

+ Análise Fatorial realizada com tamanho amostral adequado (proporção 

mínima de 5:1 ou > 100) E teste de esfericidade de Bartlett (p < 0,005) OU 

teste de adequação KMO (≥ 0,7) OU fatores explicando ≥ 60% da variância 

total OU RMSEA ≤ 0,07 OU GFI e AGFI ≥ 0,95 OU SRMR ≤ 0,08 OU CFI 

≥ 0,95  

  ? Sem Análise Fatorial OU método descrito não claro 

  - Análise Fatorial realizada com tamanho amostral inadequado E/OU teste de 

esfericidade de Bartlett (p ≥ 0,005) E/OU teste de adequação KMO (< 0,7) 

E/OU fatores explicando < 60% da variância total 

  0 Nenhuma informação encontrada sobre validade de constructo 

Critério Extensão em que os escores de 

um instrumento se relacionam 

com os escores de um 

instrumento considerado padrão-

ouro 

+ Argumentos convincentes de que o padrão-ouro é "ouro" E correlação com o 

padrão-ouro ≥ 0,70 

  ? Argumentos não convincentes de que o padrão-ouro é "ouro" OU método 

descrito não claro 

  - Correlação com o padrão-ouro ≥ 0,70, apesar dos métodos adequados 

  0 Nenhuma informação encontrada sobre validade de critério 
* + = positivo; ? = indeterminado; - = negativo; 0 = nenhuma informação disponível.  

Abreviaturas: CIC (Correlação Intraclasse), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index), KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), 

RMSEA (Root Mean-Square Error of Approximation), SRMR (Standardized Root Mean-Square Residual). 

Fonte: adaptado de Terwee et al.26 e Hair-Jr et al.27
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4.1.3 Resultados 

 

Resultados da busca 

A busca eletrônica identificou 3.276 estudos potencialmente relevantes. Após a revisão dos 

títulos e resumos, 37 artigos foram selecionados para leitura de texto completo. Destes, 12 

estudos15,24,28–37 preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na revisão. A 

pesquisa na literatura cinza não identificou estudos adicionais. Não foram identificados estudos 

relevantes a partir da lista de referência dos estudos incluídos. O fluxograma da pesquisa 

bibliográfica é descrito na Figura 4-1. Os estudos excluídos após a leitura do texto completo e 

as razões para essas exclusões estão listados no suplemento S1. 

 

Características dos estudos 

Os estudos foram conduzidos nos Estados Unidos (5 estudos),24,28–30,37 no Canadá (um 

estudo),32 na Argentina (um estudo),31 na Austrália (um estudo),33 na Malásia (um estudo),34 na 

Holanda (um estudo),15 na Nigéria (um estudo),36 e no Reino Unido (um estudo).35 Todos foram 

publicados em inglês. Os estudos foram realizados em diferentes participantes: pacientes em 

geral (3 estudos),15,30,37 pacientes com doenças crônicas (2 estudos),24,31 pacientes com HIV (2 

estudos),28,36 pacientes com câncer (um estudo),28 pacientes com hiperlipidemia (um estudo),29 

pacientes com asma (um estudo),32 pacientes com diabetes (um estudo),33 pacientes com 

osteoporose (um estudo),34 e pacientes com doença coronariana (um estudo).35 Os tamanhos 

das amostras variaram de 108 a 2.376 indivíduos. A maioria dos estudos utilizou questionários 

para avaliar a satisfação do paciente, classificados como indicadores de resultado (10 

estudos).28–37 Um estudo24 descreveu indicadores de estrutura, o processo e resultado, utilizando 

um questionário para farmacêuticos, e outro estudo15 utilizou uma matriz de indicadores de 

estrutura e processo para avaliar farmácias comunitárias. Sete estudos24,29,30,32–34,37 utilizaram 

revisão da literatura combinada com grupo focal, painel de especialistas ou entrevista 

qualitativa para o desenvolvimento do instrumento, e cinco estudos15,28,31,35,36 utilizaram apenas 

revisão de literatura. O número de itens do instrumento em estudos variou de 7 a 42. Os 

domínios dos instrumentos variavam de 1 a 14. A maioria dos estudos utilizou domínios 

semelhantes, como satisfação geral,24,28,31,36,37 tratamento com terapia,29- 31,36 relação com o 

farmacêutico,30,31,35,36 e o serviço de farmácia,33,34 embora cada estudo utilizasse itens diferentes 

para mensurar seus domínios. Os estudos apresentaram propriedades psicométricas do 
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instrumento: 11 estudos15,24,28–32,34–37 apresentaram consistência interna, conteúdo e validade de 

constructo; um estudo15 não mostrou confiabilidade e validade de constructo; um estudo28 

apresentou validade de critério e nenhum deles usou estabilidade para análise. As características 

dos 12 estudos incluídos são apresentadas na Tabela 4-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1. Fluxograma de seleção de estudos através da pesquisa bibliográfica. 

Abreviaturas: DOAJ (Directory of Open Access Journals), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde).  

Estudos identificados através da pesquisa 

nas bases de dados: 
 

PubMed (1554) 

SCOPUS (1670) 

LILACS (56) 

DOAJ (0) 

(n = 3276) 

 

Estudos após exclusão 

das duplicatas 

(n = 2433) 

Estudos selecionados 

por título e resumo  

(n = 2433) 

 

Estudos excluídos 

(n = 2396) 

[estudos não farmacêuticos, estudos que 

não incluíram instrumentos e sua 

validade, estudos de adaptação 

transcultural, em pacientes internados] 

 

 

Estudos completos 

avaliados 

(n = 37) 

 

Estudos excluídos 

(n = 25) 

- Outros serviços farmacêuticos (n = 16) 

- Não desenvolveram indicadores (n = 7) 

- Não descreveu a validade (n = 1) 

- Indicatores não foram claros (n = 1) 

 

 

Estudos incluídos 

(n =12) 

 

  

(n = xx) 

 

Duplicatas  

(n = 843) 

 

Total de estudos 

incluídos 

(n =12) 

 

  

(n = xx) 

 

Estudos adicionais identificados pela 

revisão das referências 

dos estudos incluídos  

(n =0) 

 

  

(n = xx) 
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Tabela 4-2. Dados descritivos e características dos estudos incluídos. 

Autores 

(ano); país 

Participantes/

local; 

tamanho da 

amostra* 

Tipo de 

indicador** 

Formato; 

Público-alvo 

Nº de 

itens 
Construção 

Nº de 

domínios 
Domínios avaliados 

Propriedades 

psicométricas 

Odedina et 

al. (1996)24; 
EUA 

Farmacêuticos/ 

Farmácia 
comunitária; 

617 

Estrutura, 

processo e 
resultado 

Questionários; 

Farmacêuticos 

36 Revisão da 

literatura e 
grupo focal 

14  Documentação; avaliação 

do paciente; 
implementação dos 

objetivos terapêuticos e 

planos de monitoramento; 
triagem de prontuários; 

consulta do paciente; 

verificação do 

entendimento do paciente; 
encaminhamento e 

consulta; local do 

aconselhamento; 
validação da prescrição; 

suporte informativo; 

avaliação da satisfação do 
paciente; melhoria da 

competência; avaliação do 

desempenho; e 

fornecimento de 
informações médicas. 

 

Face: 20 farmacêuticos 

comunitários 
Conteúdo: 6 especialistas (IVC 

= 0,79)  

Constructo: IQA = 0,923, 
RMRP = 0,087 

Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,72 – 0,90 

Hernandéz et 
al. (2000)28; 

EUA 

Pacientes com 
câncer e 

HIV/AIDS /NR; 

1124 

Resultado Questionários 
(inglês e 

espanhol); 

Pacientes 

7 Revisão da 
literatura 

1 Satisfação no geral Face: 11 pacientes 
Conteúdo: 5 especialistas 

Critério: discriminatória  

Constructo: modelo Rasch - 
MNSQ = 0,85 – 1,26 

Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,90 (inglês) e 

0,92 (espanhol) 
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Autores 

(ano); país 

Participantes/

local; 

tamanho da 

amostra* 

Tipo de 

indicador** 

Formato; 

Público-alvo 

Nº de 

itens 
Construção 

Nº de 

domínios 
Domínios avaliados 

Propriedades 

psicométricas 

 

Gourley et 

al. (2001)29; 
EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes de 

farmácias 
ambulatoriais e 

pacientes com 

hiperlipidemia/
Clínica, 

farmácia 

comunitária e 

centro médico; 
671 

 

 
 

Resultado 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Questionário; 

Pacientes 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

30 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Revisão de 

literatura e 
painel de 

especialistas 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

“Meu farmacêutico” 

(ações do farmacêutico) e 
“como trabalha meu 

farmacêutico” (utilidade 

do aconselhamento 
prestado) 

Face: legibilidiade  

Conteúdo: 2 grupos (50 
farmacêuticos e 25 clientes) 

Constructo: AFE com rotação 

varimax, fatores explicando a 
variância total = 64,8% para 

clientes, 63,78% (controle) e 

60,16% (intervenção) de 

pacientes com hiperlipidemia 
Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,94 (clientes) e 

0,84 (pacientes com 
hiperlipidemia) 

 

Larson et al. 

(2002)30; 
EUA 

Pacientes com 

doenças 
crônicas/ 

Farmácia 

comunitária; 
371 

Resultado Questionário; 

Pacientes 
 

30 Atualização 

de estudo 
prévio e 

painel de 

especialistas 

2 Explicação amigável e 

gestão da terapia 

Conteúdo: 6 especialistas 

 Constructo: AFE com rotação 
varimax, KMO = 0,97, fatores 

explicando a variância total = 

72,8% 
Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,95 – 0,96 

 
Traverso et 

al. (2007)31; 

Argentina 

Pacientes com 

doenças 

crônicas/ 

Farmácia 
comunitária; 

274 

Resultado Questionário; 

Pacientes 

 

27 Revisão de 

literatura 

3 Gestão da terapia; relação 

interpessoal e satisfação 

em geral 

Face e Conteúdo: painel de 

especialistas (professores, 

estatístico, farmacêutico 

comunitário e paciente) 
Constructo: AFE com rotação 

varimax, fatores explicando a 

variância total = 62,51% 
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Autores 

(ano); país 

Participantes/

local; 

tamanho da 

amostra* 

Tipo de 

indicador** 

Formato; 

Público-alvo 

Nº de 

itens 
Construção 

Nº de 

domínios 
Domínios avaliados 

Propriedades 

psicométricas 

Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,96 

 
Kassam et al. 

(2009)32; 

Canadá 

Pacientes com 

asma/ 

Farmácia 
comunitária; 

147 

Resultado Questionário; 

Pacientes 

 

15 Revisão da 

literatura, 

tarefas e 
atividades 

desenvolvidas 

com 
estudantes e 

consulta de 

membros com 

experiência 
em cuidado 

farmacêutico 

  

3 Monitoramentos de 

resultados; informação e 

educação e cuidados 
preventivos 

personalizados 

Face: staff, estudantes e 

voluntários 

Conteúdo: farmacêuticos 
(acadêmicos/profissionais)  

Constructo: AFE com rotação 

varimax, KMO = 0,88, fatores 
explicando a variância total = 

60%) 

Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,89 
 

Krass et al. 

(2009)33; 

Austrália 

Pacientes com 

diabetes/ 

Farmácia 

comunitária; 
108 

Resultado Questionário; 

Pacientes 

 

19 Resultados de 

entrevista 

qualitativa e 

estudo prévio 
modificado 

 

3 Serviço; auto manejo e 

conhecimento 

Constructo: χ2 relativo = 1,58, 

AGFI = 0,77, 

CFI = 0,89, RMSEA = 0,07 

Confiabilidade: ƥƞ = 0,86 – 
0,92 

 

Lai et al. 
(2010)34; 

Malásia 

Pacientes com 
osteoporose/ 

Centro médico; 

180 
 

 

 

Resultado Questionário; 
Pacientes 

 

16 Estudo prévio 
e opinião dos 

participantes 

2 Serviço e utilidade do 
aconselhamento prestado 

Face e Conteúdo: painel de 
especialistas e participantes de 

um estudo preliminar (218 

mulheres pós menopausa)  
Constructo: AFE com rotação 

varimax, fatores explicando a 

variância total = 60,2% 
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Autores 

(ano); país 

Participantes/

local; 

tamanho da 

amostra* 

Tipo de 

indicador** 

Formato; 

Público-alvo 

Nº de 

itens 
Construção 

Nº de 

domínios 
Domínios avaliados 

Propriedades 

psicométricas 

Reliability: Cronbach’s alpha = 

0.86 

 
Tinelli et al. 

(2011)35; 

Reino Unido 

Pacientes com 

doença cardíaca 

coronária / 
Farmácia 

comunitária; 

2376 

Resultado Questionário; 

Pacientes 

 

15 Revisão da 

literatura 

3 Relação com o 

farmacêutico; 

medicamentos e 
privacidade das 

instalações 

Face e Conteúdo: 5 pacientes 

(primeiro) e 99 pacientes 

(segundo) 
Constructo: AFE com rotação 

varimax, fatores explicando a 

variância total = 57,5% - início 
e 59,2% - seguimento) 

Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,90 

 
De Bie et al. 

(2011)15; 

Holanda 

Farmacêuticos/ 

Farmácia 

comunitária; 
151 

Estrutura e 

processo 

Matriz; 

Farmácias 

comunitárias 

42 Literatura, 

prática na 

farmácia, 
guias de 

prescrição e 

indicadores 

relacionados 
com farmácia 

ou 

medicamento 
de outras 

iniciativas 

 

6  Aconselhamento ao 

paciente; gestão clínica de 

risco; composição; 
dispensação de 

medicamentos; 

monitoramento do uso do 

medicamento e qualidade 
da gestão 

Face e Conteúdo: 16 

especialistas na prática (1st 

round), 151 farmacêuticos 
comunitários (2st round) e 30 

farmácias (teste de campo) 

 

 
 

Njilele et al. 

(2012)36; 

Nigéria 

Pacientes com 

HIV/AIDS/ 

Clínica de HIV; 

360 

Resultado Questionário; 

Pacientes 

 

17 Revisão da 

literatura 

5 Relação 

interpessoal/profisional 

com o farmacêutico; 

aconselhamento ao 
paciente; informação dos 

Face e Conteúdo: painel de 

especialistas e pré-teste com 

80 pacientes  
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Autores 

(ano); país 

Participantes/

local; 

tamanho da 

amostra* 

Tipo de 

indicador** 

Formato; 

Público-alvo 

Nº de 

itens 
Construção 

Nº de 

domínios 
Domínios avaliados 

Propriedades 

psicométricas 

medicamentos; gestão da 

terapia e satisfação no 

geral 

Constructo: AFE com rotação 

varimax, fatores explicando a 

variância total = 56,7% 
Confiabilidade: alfa de 

Cronbach = 0,85 

 
Moon et al. 

(2016)37; 

EUA 

Pacientes em 

geral (dois 

serviços: A e B)/ 
Ambulatório; 

195 

Resultado Questionário; 

Pacientes 

 

10 Revisão da 

literatura e 

painel de 
especialistas 

 

1 Satisfação no geral Face e Conteúdo: comitê 

externo e dois grupos focais 

Constructo: AFE, KMO = 0,87 
(A) e 0,93 (B), fatores 

explicando a variância total = 

66,4% (A) e 69,3% (B) 

Confiabilidade: alfa de 
Cronbach = 0,95 (A) e 0,96 

(B) 
*Tamanho da amostra para as propriedades psicométricas. 

**De acordo com a tríade de Donabedian. 

Abreviatura: AFE (Análise Fatorial Exploratória), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), IVC (Índice de Validade de Conteúdo), GFI (Goodness 

of Fit Index), KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), MNSQ (Unweighted Item Fit Mean Square), NA (Não Aplicado), NR (Não Reportado), RMSEA (Root Mean-Square Error of 

Approximation), SRMR (Standardized Root Mean-Square Residual). 
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Qualidade das propriedades psicométricas 

Os resultados correspondentes das propriedades psicométricas são apresentados na Tabela 

4-3. Oito estudos24,28,29,32,34–37 alcançaram resultados positivos e três estudos30,31,37 obtiveram 

resultados negativos em termos de consistência interna. Um estudo15 não determinou o alfa de 

Cronbach. Nenhum estudo relatou estabilidade (nenhuma informação disponível). A validade 

de conteúdo (incluindo a validade de face) foi avaliada positivamente em oito estudos,15,24,29–

32,36,37 e três estudos28,34,35 receberam classificação indeterminada porque descreveram o 

instrumento de forma incompleta. Seis estudos alcançaram resultados positivos para validade 

de constructo; seis estudos29-32,34,37 apresentaram tamanho da amostra suficiente para a AFE e 

fatores que explicavam ≥ 60% da variância total, e cinco estudos29-32,34 descreveram o uso do 

método ortogonal (varimax) como método rotacional. Além disso, um estudo28 recebeu uma 

classificação indeterminada porque utilizou diferentes métodos estatísticos para a validade de 

constructo. Quatro estudos receberam uma classificação negativa devido à apresentação de 

fatores que explicavam < 60% da variância total,35,36 GFI (Goodness of Fit Index) ≤ 0,95 e 

SRMR (Standardized Root Mean-Square Residual) ≤0,0824 ou AGFI (Adjusted Goodness of 

Fit Index) e CFI (Comparative Fit Index) ≤ 0,95.33 A maioria dos estudos incluídos15,24,29–37 não 

forneceu qualquer informação sobre a validade do critério. Um estudo28 apresentou validade de 

critério, porém não descreveu de forma clara e foi classificado como indeterminado. 
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Tabela 4-3. Avaliação dos critérios de qualidade das propriedades psicométricas dos estudos. 

Classificação: + = positivo; ? = indeterminado; - = negativo; 0 = nenhuma informação disponível.  

Para informações sobre as definições das propriedades psicométricas, veja a Tabela 4-1. 

 

4.1.4 Discussão 

 

Síntese da evidência 

Esta é a primeira revisão sistemática que identificou e avaliou as propriedades psicométricas 

dos estudos que desenvolveram instrumentos de indicadores de qualidade para serviços 

farmacêuticos clínicos prestados a pacientes ambulatoriais. Foram encontrados doze estudos 

que desenvolveram instrumentos para avaliar esses serviços. Este trabalho forneceu uma análise 

crítica abrangente das características do estudo e da qualidade das propriedades psicométricas. 

 Confiabilidade Validade 

Autores 

(ano) 

Consistência 

Interna 

Estabilidade Conteúdo Constructo Critério 

Odedina et 

al. (1996)24 

+ 0 + - 0 

Hernandéz 

et al. 

(2000)28 

+ 0 ? ? ? 

Gourley et 

al. (2001)29 

+ 0 + + 0 

Larson et al. 

(2002)30 

- 0 + + 0 

Traverso et 

al. (2007)31 

- 0 + + 0 

Kassam et 

al. (2009)32 

+ 0 + + 0 

Krass et al. 

(2009)33 

? 0 0 - 0 

Lai et al. 

(2010)34 

+ 0 ? + 0 

Tinelli et al. 

(2011)35 

+ 0 ? - 0 

De Bie et al. 

(2011)15 

0 0 + 0 0 

Njilele et al. 

(2012)36 

+ 0 + - 0 

Moon et al. 

(2016)37 

+ (A) e - (B) 0 + + 0 
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Alguns pontos devem ser destacados desses estudos que desenvolveram instrumentos para 

avaliação da qualidade dos serviços farmacêuticos clínicos prestados a pacientes ambulatoriais. 

Foram publicados vários instrumentos validados de alta qualidade que medem a satisfação de 

pacientes ambulatoriais em serviços farmacêuticos clínicos. Assim, não se faz necessário 

desenvolver novos instrumentos de satisfação para estes pacientes e adaptações transculturais 

podem ser utilizados para validar estes instrumentos em outras línguas e/ou culturas. Além 

disso, é importante notar que apenas um estudo incluído nesta revisão desenvolveu um 

instrumento para ser aplicado diretamente na avaliação de serviços de farmácia comunitária. 

Nesse sentido, pesquisas futuras devem ser direcionadas para o desenvolvimento e validação 

de indicadores de estrutura, processo e resultado que avaliam a qualidade dos serviços 

farmacêuticos clínicos. 

 

Visão geral dos estudos incluídos 

Os indicadores de qualidade podem ser categorizados de acordo com a estrutura, processo 

e resultado. No entanto, a maioria dos instrumentos se refere a indicadores de resultado com 

base em pesquisas de satisfação do paciente.28–37 Estudos anteriores definiram a satisfação do 

paciente como um indicador de resultado da qualidade do cuidado como uma parte essencial da 

avaliação da qualidade.38–40 Embora o conceito de satisfação do paciente não está claramente 

definido na literatura, vem se tornando cada vez mais popular como um indicador da qualidade 

dos serviços de saúde, incluindo os serviços farmacêuticos clínicos.41,42 Em contrapartida, 

apenas dois estudos apresentaram instrumentos com indicadores de estrutura e processo.15,24 

Ambos são importantes pois o indicador de estrutura avalia se os cuidados estão sendo prestados 

em condições favoráveis ou não, e o indicador de processo avalia o que o provedor do cuidado 

realiza em prol ao paciente e quão bem ele foi realizado.17 Existe um consenso de que os três 

tipos de indicadores se complementam e podem auxiliar na obtenção de uma melhor qualidade 

de atendimento.43 Um estudo15 classificou alguns itens do instrumento como, por exemplo, 

“Número de revisões de medicamentos realizadas para pacientes com polifarmácia” e 

“Porcentagem de quinolonas de terceira geração dispensadas” como indicadores de resultado. 

Porém, segundo o arcabouço conceitual de Donabedian, esses itens são considerados 

indicadores de processo porque se referem ao conjunto de atividades que são fornecidas aos 

pacientes por profissionais de saúde.18 

Os estudos foram realizados em diferentes participantes e conduzidos em diferentes países. 

Onze estudos desenvolveram o instrumento em inglês. Desenvolver um novo instrumento na 
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própria língua ou adaptar os instrumentos existentes para cada contexto é necessário para 

garantir a adequação linguística e cultural dos instrumentos.44 

Indicadores de qualidade podem ser desenvolvidos por meio de métodos não sistemáticos 

ou sistemáticos (combinados ou não com opinião de especialistas).14 Sete estudos utilizaram a 

revisão da literatura combinada com técnicas de consenso para desenvolver o instrumento 

encontrado nesta revisão. Técnicas de consenso são técnicas de facilitação de grupo que 

exploram o nível de consenso entre um grupo de especialistas ao sintetizar opiniões. 

Julgamentos de grupo são preferíveis aos julgamentos individuais, que são propensos ao viés 

pessoal.14 Dois estudos que utilizaram apenas revisão de literatura para desenvolver o 

instrumento foram publicados em espanhol. Muitas áreas do cuidado em saúde possuem uma 

base de evidências limitada ou metodologicamente fraca, especialmente na atenção primária, e 

exigem outras evidências, incluindo o uso da opinião de especialistas.14 Assim, o 

desenvolvimento dos instrumentos nesses estudos28,31 não foi realizado de forma adequada. 

 

Qualidade psicométrica 

Características de confiabilidade e validade são muito importantes para desenvolver ou 

adaptar instrumentos na pesquisa ou prática clínica.45,46 Embora todos os instrumentos tenham 

relatado alguma informação psicométrica, a avaliação da qualidade psicométrica utilizando os 

critérios adaptados de Terwee et al.26 e Hair et al. al.27 não exibiu resultados satisfatórios. 

Nenhuma informação estava disponível principalmente sobre a estabilidade e validade de 

critério nos estudos. Apenas um estudo mostrou validade de critério (discriminante), mas não 

o descreveu satisfatoriamente. A falta de dados também foi relatada em pesquisas em outras 

áreas que utilizaram critérios semelhantes.47–49 Esses achados eram esperados porque a maioria 

dos estudos avaliava a satisfação do paciente. O critério de estabilidade é utilizado quando se 

assume que o conceito que está sendo medido permaneceu constante em um período de tempo 

e a validade de critério compara os escores da nova mensuração com os escores padrão-ouro26,50 

não sendo necessários para esses estudos. 

A consistência interna foi verificada na maioria dos estudos. A consistência interna é uma 

medida da extensão em que itens individuais ou indicadores do instrumento são correlacionados 

(homogêneos), medindo assim o mesmo conceito, sendo o alfa de Cronbach (coeficiente de 

confiabilidade) a medida mais utilizada.26,27 Apenas um estudo não apresentou dados de 

consistência interna. Três estudos obtiveram classificação negativa pois apresentaram o alfa de 
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Cronbach alto, podendo indicar redundância em um ou mais itens do instrumento.26 Outro 

estudo mostrou um coeficiente de confiabilidade diferente dos critérios desta revisão e obteve 

uma classificação indeterminada. 

Para validade de conteúdo, oito estudos descreveram claramente os objetivos do 

instrumento, população-alvo, conceitos, seleção e interpretação dos itens. A validade de 

conteúdo examina até que ponto os conceitos de interesse são representados de maneira 

abrangente pelos itens do instrumento e é o início da associação dos conceitos teóricos com os 

indicadores observados e mensurados.26,51 Três estudos não apresentaram descrições claras 

desses aspectos e um estudo não relatou validade de conteúdo, o que pode ser considerado um 

problema. 

A validade de constructo se refere a extensão da concordância entre um conceito teórico e 

a mensuração específica de um dispositivo ou procedimento e é tipicamente examinada usando 

correlações bivariadas, análise fatorial e modelos de regressão multivariada.45,46 Seis estudos 

foram classificados positivamente para esse critério; todos os estudos apresentaram tamanho 

amostral adequado para realizar a análise fatorial e utilizaram análises estatísticas para 

confirmar a validade do constructo. O objetivo do critério de porcentagem de variância é 

assegurar a significância prática para os fatores derivados, assegurando que eles expliquem pelo 

menos uma quantidade especificada de variância total, e 60%, na área de saúde, é considerada 

satisfatória.27 Apenas três estudos relataram o teste de adequação KMO com valores > 0,80, 

que é considerado muito bom para adequação da análise fatorial.27 Um estudo recebeu uma 

classificação indeterminada, baseado nos critérios estabelecidos, por apresentar diferentes 

modelos estatísticos: modelo Rasch, um modelo de teoria de resposta ao item, que ganhou 

ampla aceitação na literatura médica para refinar e melhorar escalas novas ou existentes.52 

Quatro estudos foram classificados de forma negativas; dois estudos que apresentaram fatores 

explicando < 60% da variância total foram considerados de valor insuficiente para análise 

fatorial, e dois estudos que apresentaram valores para AGFI, GFI e CFI ≤ 0,95 e SRMR ≤ 0,08, 

considerados ruins para avaliar a validade do modelo.27 

 

Limitações 

Esta revisão apresentou algumas limitações. Conforme demonstrada nesta revisão 

abrangente, poucos estudos foram realizados sobre o desenvolvimento de indicadores de 

qualidade para serviços farmacêuticos clínicos prestados a pacientes ambulatoriais. É possível 
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que alguns estudos tenham sido perdidos pois não foram indexados nas bases de dados 

pesquisadas ou foram publicados em instituições, fundações ou sociedades. Além disso, embora 

os critérios de qualidade tenham sido adaptados de estudos anteriores, a dificuldade em 

interpretar os estudos pode ter subestimado ou superestimado a qualidade das propriedades 

psicométricas dos instrumentos. 

 

4.1.5 Conclusão 

 

Muitos estudos identificados pesquisaram a satisfação dos pacientes. A revisão da literatura 

combinada com técnicas de consenso foi utilizada para o desenvolvimento de instrumentos na 

maioria dos estudos. Todos os estudos apresentaram algumas propriedades psicométricas do 

instrumento, mas não os descreveram satisfatoriamente. A consistência interna e a validade de 

conteúdo foram os critérios mais relatados dos estudos e nenhum deles apresentou o critério de 

estabilidade. Assim, os pontos observados neste estudo demonstram que mais pesquisas no 

desenvolvimento de instrumentos de indicadores de qualidade são necessárias para os serviços 

farmacêuticos clínicos prestados a pacientes ambulatoriais. 
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Suplemento S1: 

 

Tabela 4-4. Lista dos estudos excluídos 

 

Razão para 

exclusão 

Autores, 

ano 

Título Referência 

Outros serviços 

farmacêuticos 

Afolabi et 

al., 2012 

Construct validation of an instrument to 

measure patient satisfaction with 

pharmacy services in Nigerian hospitals 

Afr Health Sci. 

2012;12:538–44. 

 Armando et 

al., 2008 

Development and validation of a 

Spanish language patient satisfaction 

questionnaire with drug dispensing 

Pharm World Sci. 

2008;30:169-74. 

 Atkinson et 

al., 2008 

Hierarchical construct validity of the 

treatment satisfaction questionnaire for 

medication (TSQM version II) among 

outpatient pharmacy consumers. 

Value Health. 

2005;8:s9-24. 

 Blalock et 

al., 2012 

Development of the Consumer 

Assessment of Pharmacy Services 

survey 

J Am Pharm Assoc. 

2012;52:324-32. 

 Carle et al., 

2007 

Validation of a questionnaire on patient 

satisfaction with the dispensing service 

in community pharmacies 

Aten Primaria. 

2007;39:591-6. 

 Correia et 

al., 2009 

Definição de Indicadores para 

Avaliação da Assistência Farmacêutica 

na Rede Pública de Fortaleza-Ceará 

(Brasil) baseada em Métodos de 

Consenso 

Lat. Am. J. Pharm.  

2009;28:366-74. 

 Cosendey et 

al., 2003 

Validation of a tool for assessing the 

quality of pharmaceutical services 

Cad. Saúde Pública. 

2003;19:395-406. 

 Felleto et 

al., 2010 

Building capacity to implement 

cognitive pharmaceutical services: 

Quantifying the needs of community 

pharmacies 

Res Social Adm 

Pharm. 2010;6:163-

73. 
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 Hasan et al., 

2013. 

Assessing patient satisfaction with 

community pharmacy in the UAE using 

a newly-validated tool 

Res Social Adm 

Pharm. 2013;9:841-

50 

 MacKeigan 

et al., 1989. 

Development and validation of an 

instrument to measure patient 

satisfaction with pharmacy services 

Med Care. 

1989;27:522-36. 

 Morris et 

al., 2003. 

Preventing drug-related morbidity--the 

development of quality indicators. 

J Clin Pharm Ther. 

2003;28:295-305. 

 Oparah et 

al., 2006. 

Consumer satisfaction with community 

pharmacies in Warri, Nigeria 

Res Social Adm 

Pharm. 2006;2:499-

511. 

 Pinto et al., 

2010. 

Evaluating the validity and reliability of 

a modified survey to assess patient 

satisfaction with mail-order and 

community pharmacy settings 

J Pharm Pract. 

2010;23:128-34. 

 Sakharkar 

et al., 2015 

Development and validation of PSPSQ 

2.0 measuring patient satisfaction with 

pharmacist services 

Res Social Adm 

Pharm. 2015;11:487-

98. 

 Ward et al., 

2000. 

Criteria for assessing the 

appropriateness of patient counseling in 

community pharmacies 

Ann Pharmacother. 

2000;34:170-5. 

 Quirós et 

al., 2011. 

Validación de un instrumento para 

medir la percepción de la calidad de los 

servicios farmacéuticos del Sistema 

Público de Salud de Costa Rica 

Rev. costarric. salud 

pública. 2011;20:75-

82. 

 

Não 

desenvolveram 

indicadores 

Alano et al., 

2012 

Indicadores do Serviço de Atenção 

Farmacêutica (SAF) da Universidade 

do Sul de Santa Catarina 

Cien Saúde Colet. 

2012;17:757-764. 

 

 Azeredo et 

al., 2009 

User satisfaction with pharmacy 

services in the Brazilian National 

STD/AIDS Program: validity and 

reliability issues 

Cad. Saúde Pública. 

2009;25:1597-1609. 
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 Billups et 

al., 2000 

Assessing the structure and process for 

providing pharmaceutical care in 

Veterans Affairs medical centers. 

Am J Health Syst 

Pharm. 2000;57:29-

39. 

 Chaitha et 

al., 2010 

Confirmatory Factor Analysis of an 

Instrument to Assess Quality in 

Pharmacy Service of Highly-Active 

Antiretroviral Therapy Program 

CMU. J. Nat. Sci. 

2010;9:13-28. 

 

 Larson et 

al., 1994. 

Further Validation of an Instrument to 

Measure Patient Satisfaction with 

Pharmacy Services 

J Pharmaceut Market 

Manag. 1994;8:125-

139. 

 Marr-Lyon 

et al., 2012. 

An evaluation of the psychometric 

properties of the Purdue Pharmacist 

Directive Guidance Scale using SPSS 

and R software packages 

Res Social Adm 

Pharm. 2012;8:166-

71. 

 Schoenmak

ers et al., 

2015. 

Evaluation of quality indicators for 

Dutch community pharmacies using a 

comprehensive assessment framework. 

J Manag Care Spec 

Pharm. 2015;21:144-

52. 

Não descreveram 

a validade dos 

estudos 

Ventura 

Cerdá et al., 

2005. 

Satisfacción percibida por pacientes 

infectados por el VIH con la 

unidad de atención farmacéutica a 

pacientes externos (UFPE) 

Farm Hosp. 

2005;29:134-9. 

Indicadores não 

claros 

Jocic et al., 

2014 

Development and initial validation of a 

scale to measure attitudes and beliefs of 

pharmacists toward their work with 

patients 

Vojnosanit Pregl. 

2014;71:373-82. 
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4.2 ARTIGO 2: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES-CHAVE DE 

DESEMPENHO PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 

FARMACOTERAPÊUTICO PRESTADOS PARA PACIENTES AMBULATORIAIS 

 

Artigo submetido para publicação no periódico: Research in Social and Administrative 

Pharmacy. 

 

Resumo 

 

Introdução: Um dos elementos para melhoria da qualidade dos serviços de acompanhamento 

farmacoterapêutico é medir a qualidade do cuidado prestado e os indicadores-chave de 

desempenho (KPIs) podem ser usados nesta avaliação. Até o momento não existe publicação 

na literatura sobre um instrumento de KPI desenvolvido para ambiente ambulatorial. 

Objetivos: Desenvolver e validar o instrumento de KPI para serviços de acompanhamento 

farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. Métodos: o grupo de pesquisa 

estabeleceu 7 possíveis KPIs para avaliação do painel de especialistas. Para validade de 

conteúdo, 16 especialistas foram convidados a participar por meio da técnica Delphi, em dois 

rounds e por um questionário online. O painel de especialistas julgou os possíveis KPIs 

utilizando sete atributos em uma escala Likert de 5 pontos a fim de obter consenso. Para a 

validade de constructo e confiabilidade, um questionário online foi desenvolvido para os 

farmacêuticos que trabalham na área ambulatorial para entender os seus pontos de vista. Além 

disso, foi realizada uma comparação entre as opiniões dos especialistas e farmacêuticos sobre 

a relevância dos indicadores. Resultados: Onze (68,8%) especialistas participaram da primeira 

rodada da técnica Delphi e nove (81,8%) especialistas completaram as duas rodadas desta 

técnica. Um novo KPI foi desenvolvido após a avaliação do painel de especialistas na primeira 

rodada. No geral, a validade de conteúdo e construto foi alcançada para 6 KPIs: consulta 

farmacêutica realizada (I1), aceitação das intervenções farmacêuticas pelo prescritor (I2), 

problemas relacionados à farmacoterapia resolvidos (I3), situação clínica dos pacientes (I4), 

satisfação dos pacientes (I5), e qualidade de vida dos pacientes (E6). Conclusões: Um conjunto 

de 6 KPIs foi desenvolvido e validado para serviços de acompanhamento farmacoterapêutico 

prestados para pacientes ambulatoriais. Espera-se que esses KPIs colaborem para a melhoria da 

qualidade dos serviços de acompanhamento farmacoterapêutico. 
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Palavras-chave: serviço de acompanhamento farmacoterapêutico; indicador-chave de 

desempenho; confiabilidade; validade. 

 

4.2.1 Introdução 

 

A qualidade do cuidado pode ser definida como “a medida em que os serviços de saúde 

prestados a indivíduos e comunidade melhoram os resultados de saúde desejados. Para 

conseguir isso, os cuidados de saúde devem ser seguros, eficazes, oportunos, eficientes, 

equitativos e centrados nos indivíduos”.1 Melhorar a responsabilização dos profissionais e 

gestores de saúde, da eficiência de recursos, da identificação e minimização de erros médicos, 

da maximização do uso de cuidados efetivos e melhoria dos resultados, e do alinhamento dos 

cuidados com o que os pacientes desejam, além do que precisam, são algumas das razões pelas 

quais é importante melhorar qualidade dos cuidados de saúde.2 No contexto dos serviços de 

cuidado farmacêutico, o acompanhamento farmacoterapêutico é um processo importante de 

cuidado direto ao paciente e é definido como “cuidados centrados no paciente para otimizar a 

terapia medicamentosa segura, eficaz e apropriada. Os cuidados são prestados por meio da 

colaboração com os pacientes e outros profissionais de saúde”.3 

A avaliação da qualidade do cuidado se tornou cada vez mais importante para provedores, 

reguladores e usuários dos cuidados em saúde.4 Um dos elementos mais desafiadores para 

melhoria da qualidade dos serviços de cuidado farmacêutico, a fim de melhorar a qualidade na 

tomada de decisões dos farmacêuticos, é medir a qualidade do cuidado e, os indicadores de 

qualidade podem ser utilizados nesta avaliação.5,6,7 

Donabedian8 sugeriu que a avaliação da qualidade poderia ser realizada subdividindo o 

cuidado em três dimensões: estrutura, processo e resultado. Segundo Mainz4, diferentes 

classificações de indicadores podem ser úteis, considerando quais devem ser utilizadas para um 

dado propósito. O conceito de Indicador-chave de desempenho (KPI) foi utilizado neste estudo 

e é definido como uma medida quantitativa que pode ser usada para monitorar o progresso de 

uma organização e permitir o monitoramento, a tomada de decisões e a melhoria da 

qualidade.9,10 

Poucos estudos desenvolveram KPIs para avaliar os serviços de cuidados farmacêuticos e, 

os que existem, foram criados para ambiente hospitalar.11,12,13 Walus e Woloschuk14 já 

relataram a ausência de KPIs em serviços de cuidados farmacêuticos validados para 

atendimento ambulatorial e uma recente revisão sistemática mostrou que o desenvolvimento de 
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instrumentos de indicadores de qualidade são necessários para serviços de acompanhamento 

farmacoterapêutico no nível ambulatorial.15 

Portanto, este estudo tem como objetivo desenvolver e validar um instrumento de KPI para 

serviços de acompanhamento farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. 

 

4.2.2 Métodos 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo metodológico com abordagem quantitativa, utilizando a técnica 

Delphi, realizado para o desenvolvimento e validação de KPI para serviços de acompanhamento 

farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais, no período de maio de 2017 a abril 

de 2018. 

 

Identificação e seleção dos KPI  

Um grupo de pesquisa foi criado para desenvolver KPIs sistematicamente. Este grupo de 

foi composto por dois professores universitários e pesquisadores na área de farmácia clínica, 

dois estudantes de doutorado e quatro farmacêuticos clínicos. 

Para os possíveis KPI, três membros do grupo de pesquisa realizaram uma revisão 

sistemática recentemente publicada15 para identificar instrumentos de indicadores de qualidade 

em serviços de acompanhamento farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. 

Além disso, experiências profissionais em serviços de acompanhamento farmacoterapêutico 

também foram utilizadas para extrair possíveis KPIs. Com base nesse processo, o grupo de 

pesquisa selecionou sete possíveis KPIs. Um instrumento de KPI foi proposto com informações 

sobre cada KPI, como Nome, Objetivo, Medida, Parâmetro/Meta e Frequência. 

 

Painel de especialistas 

Inicialmente, uma lista de especialistas com experiência reconhecida e sólidos 

conhecimentos em serviços de acompanhamento farmacoterapêutico foi elaborada pelo grupo 

de pesquisa. A lista de especialistas continha professores universitários e pesquisadores na área 

de farmácia clínica de várias regiões do Brasil. Dezesseis potenciais especialistas foram 

convidados, via e-mail pessoal, para participar do estudo. Não há um número mínimo quando 

se trata de tamanho de painel de especialistas.16 A competência dos especialistas foi calculada 

por meio de um questionário de autoavaliação proposto por Fernández17, tendo como base o 
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Coeficiente de Competência (K), podendo ser classificada em alta (0,8 < K <1,0), média (0,5 < 

K <0,8) e baixa (K < 0,5). 

 

Desenvolvimento e validação do instrumento  

A técnica Delphi em dois rounds18 foi realizada para alcançar o consenso entre especialistas 

utilizando um questionário online (Google Forms®; https://www.google.com/forms/). A 

primeira rodada desta técnica ocorreu entre 3 de maio e 16 de junho de 2017. O questionário 

foi conduzido em duas etapas. Na primeira etapa, o painel de especialistas avaliou a estrutura 

geral do instrumento e a qualidade das informações sobre o título e a descrição de cada possível 

KPI, observando a gramática e o uso de palavras apropriadas e corretas. Ademais, os 

especialistas também tiveram a oportunidade de enviar sugestões. Na segunda etapa, o painel 

de especialistas avaliou sete atributos desejáveis para qualquer indicador adaptada da Agency 

for Healthcare Research and Quality:19  1) relevância: a medida é relevante para avaliar 

qualquer serviço de acompanhamento farmacoterapêutico; 2) clareza: a medida pode ser 

facilmente explicada e compreendida; 3) acessibilidade: os dados necessários para avaliar o 

KPI devem ser acessados rapidamente e com custo mínimo; 4) eficácia: capacidade de medir 

aquilo que se propõe; 5) viabilidade: a medida é aplicável; 6) objetividade: permite mensurar 

de forma clara, sem julgamento subjetivo; e 7) generalizável: a medida pode ser utilizada em 

qualquer serviço de acompanhamento farmacoterapêutico. O painel de especialistas avaliou 

cada KPI utilizando uma escala Likert de 5 pontos: (1) discorda fortemente; (2) discorda; (3) 

não concorda nem discorda; (4) concorda; e (5) concorda fortemente. Foram escolhidas 5 

categorias de respostas ao invés de 7 ou 11, porque as últimas produzem dados de qualidade 

inferior.20 Os especialistas foram encorajados a sugerir a inclusão, exclusão ou modificação 

para melhorar os possíveis KPIs. O grupo de trabalho examinou todas as recomendações e 

sugestões fornecidas pelo painel de especialistas na primeira rodada. Além disso, a análise 

estatística foi realizada para avaliar a validade de conteúdo de cada atributo de cada KPI. A 

segunda rodada da técnica Delphi ocorreu entre 27 de junho e 27 de julho de 2017. As sugestões 

da primeira rodada foram incorporadas ao questionário da segunda rodada. Apenas os KPIs que 

obtiveram valores insuficientes na análise estatística anterior foram avaliados nesta rodada. O 

questionário da segunda rodada foi conduzido da mesma forma que o questionário anterior. 

Ademais, outro questionário foi desenvolvido para os farmacêuticos que trabalhavam na 

área ambulatorial para entender as suas visões. Os farmacêuticos foram convidados a participar 

deste estudo por meio de contato pessoal, e-mail e mídia social. Todos trabalhavam com 

pacientes ambulatoriais e possuíam experiência e/ou conhecimento em serviços de 
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acompanhamento farmacoterapêutico. Este questionário foi realizado entre janeiro e abril de 

2018 e incluiu apenas a seção de relevância, ou seja, os entrevistados foram solicitados para 

avaliar a relevância de cada KPI para serviços de acompanhamento farmacoterapêutico por 

meio de uma escala Likert de 5 pontos (1, dispensável; 5, indispensável). A seção de relevância 

foi escolhida por ser considerada o atributo mais importante avaliado neste estudo. 

A versão final do instrumento de KPIs foi elaborada após a leitura crítica das respostas e 

análise estatística pelo grupo de pesquisa. 

 

Análise estatística 

Uma estatística descritiva foi utilizada para as características dos participantes do estudo. O 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC) foi utilizado para cada atributo dos indicadores, a fim 

de avaliar o conteúdo das respostas dos especialistas. O IVC foi calculado como a proporção 

de especialistas que deram uma classificação de 4 a 5 (resposta positiva) da escala Likert de 

cinco pontos. Além disso, o kappa de Fleiss (fK) também foi utilizado para cada indicador. As 

respostas foram dicotomizadas em resposta positiva (escore de 4-5) e resposta negativa (escore 

de 1-3). Valores de IVC de 0,78 ou mais e de fK de 0,70 ou mais foram considerados com 

excelente validade de conteúdo.21,22,23 

Para validade de construto e confiabilidade (consistência interna), foi utilizada a análise 

fatorial de componentes principais com rotação Oblimin e o coeficiente alfa de Cronbach para 

integrar as respostas dos farmacêuticos e testar se o conjunto de indicadores é válido e mede o 

que pretende medir. Os valores do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,70 ou mais e o 

teste de esfericidade de Bartlett com p < 0,05 foram considerados apropriados para a análise 

fatorial. O número de componentes a serem retidos foi determinado usando o autovalor de 1,0 

ou superior. Critério de variância de 60,0% da variância total explicado e cargas fatoriais com 

0,50 ou maior foi considerado satisfatório. O valor do coeficiente alfa de Cronbach de 0,70 ou 

mais foi aceito.24 Além disso, o fK foi calculado para avaliar a concordância entre respostas dos 

farmacêuticos. 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as visões dos especialistas e 

farmacêuticos sobre a relevância dos indicadores. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando SPSS statistics v.25 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) e o Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, Seattle, WA, USA). 
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Considerações éticas 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo 

(CAAE: 54751216.6.0000.0067) e os participantes foram informados dos objetivos do estudo 

e da confidencialidade dos dados por meio dos termos de compromisso e de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

4.2.3. Resultados 

 

Identificação e seleção dos KPI  

A partir de uma avaliação inicial da equipe de pesquisa, com base em revisão recentemente 

publicada15, em outros estudos consolidados na área de farmácia clínica,25,26 e na experiência 

prática de farmacêuticos, sete KPIs foram propostos como suficientemente relevantes para 

avaliar a qualidade dos serviços de acompanhamento farmacoterapêutico prestados para 

pacientes ambulatoriais. O conjunto incluiu indicadores sobre comparecimento às consultas 

farmacêuticas, tempo da consulta farmacêutica, tempo para análise dos dados coletados (pós-

consulta), aceitação das intervenções farmacêuticas, problemas relacionados à farmacoterapia 

resolvidos ou estabilizados, satisfação dos pacientes e qualidade de vida dos pacientes. 

 

Características do painel de especialistas de dos farmacêuticos 

A Tabela 5-1 apresenta as características do painel de especialistas e farmacêuticos que 

participaram do estudo. A taxa de resposta dos especialistas na primeira rodada da técnica 

Delphi foi de 68,7% (11/16) e de 81,8% (9/11) na segunda rodada. A maioria dos especialistas 

era do sexo feminino (n = 8; 72,7 %), com média de idade de 39,1 anos (DP = 9,2) e com 

mestrado (n = 4; 36,4%) ou doutorado (n = 7; 63,6%). Todos trabalhavam em universidades 

públicas e o tempo de experiência profissional variava de 5 a 24 anos (média = 15,4; DP = 7,3). 

Em relação ao K, todos foram classificados com alto coeficiente de competência (média = 0,90; 

DP = 0,05). 

Este estudo incluiu 82 farmacêuticos. Semelhante ao painel de especialistas, a maioria dos 

farmacêuticos era do sexo feminino (n = 66; 80,5%), com média de idade de 35,17 anos (DP = 

7,1). Quanto ao nível de formação, 54,9% (n = 45) tinham especialização, 18,3% (n = 15) 

mestrado, 13,4% (n = 11) doutorado e 13,4% (n = 11) graduação. O tempo de exercício 

profissional variou de 1 a 32 anos (média = 10,7; DP = 6,6). Cerca de 79% eram de instituições 

públicas e a maioria trabalhava em farmácias na atenção primária (n = 62; 75,7%), seguindo a 
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farmácia comunitária (n = 12; 14,6%), farmácia universitária (n = 7; 8,5%) e clínica (n = 1; 

1,2%). 

 

Tabela 5-1. Características dos especialistas e farmacêuticos participantes do estudo.  

 

Variável 

Especialistas (n = 11) Farmacêuticos (n = 82) 

média (DP) [%] média (DP) [%] 

Idade (em anos) 39,1 (9,2) 35,1 (7,1) 

Gênero   

   Feminino [72,7] [80,5] 

   Masculino 

Grau de titulação 

[27,3] [19,5] 

   Graduação NA [13,4] 

   Especialização NA [54,9] 

   Mestrado [36,4] [18,3] 

   Doutorado [63,6] [13,4] 

Experiência (em anos) 14,5 (7,3) 10,7 (6,6) 

Instituição   

   Pública [100] [79,3] 

   Privada NA [20,7] 

Tipo de serviço   

   Farmácia na atenção primária NA [75,7] 

   Farmácia comunitária NA [14,6] 

   Farmácia universitária NA [8,5] 

   Clínica NA [1,2] 

Coeficiente de competência (K) 0,94 (0,05) NA 

Abreviatura: NA (não aplicado) 

 

Desenvolvimento e validação do instrumento 

A representação das etapas envolvidas no desenvolvimento dos KPIs é apresentada na 

Figura 5-1. 

Uma visão geral da validade de conteúdo para os KPIs é apresentada na Tabela 5-2. Na 

primeira rodada da técnica Delphi, o IVC para cada atributo avaliado variou entre 0,45 e 1,00. 

Três KPIs obtiveram valores de CVI acima do recomendado para todos os atributos avaliados 
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e foram aprovados. O indicador “tempo de análise dos dados (pós-consulta)” obteve valores de 

IVC abaixo do esperado em três atributos: relevância, acessibilidade e generalizáveis e o 

indicador “tempo da consulta farmacêutica” obteve valores de IVC abaixo do recomendado em 

dois atributos: relevância e generalização. Os indicadores “comparecimento às consultas 

farmacêuticas” e “satisfação dos pacientes” obtiveram valores de IVC abaixo do aceitável para 

o atributo de relevância e o atributo generalizável, respectivamente. Esses indicadores foram 

revisados e reavaliados na segunda rodada. Além disso, o fK variou entre 0,59 e 0,89. Dois KPIs 

obtiveram valores abaixo dos aceitáveis: “tempo de consulta farmacêutica” e “tempo de análise 

de dados (pós-consulta)”. Os especialistas fizeram algumas recomendações para melhorar todos 

os indicadores e sugeriram um novo KPI para o instrumento: “situação clínica dos pacientes”. 

Na segunda rodada da técnica Delphi, o novo indicador e os indicadores que apresentaram 

valores insatisfatórios de IVC ou fK foram avaliados. Os indicadores “situação clínica dos 

pacientes”, “consultas farmacêuticas realizadas” e “satisfação dos pacientes” obtiveram valores 

de IVC acima do recomendado, sendo considerados aprovados pelo painel de especialistas. O 

indicador “tempo de consulta farmacêutica” obteve valores de IVC abaixo do aceito, sendo 

considerado reprovado pelo painel de especialistas. Embora o indicador “tempo de análise dos 

dados (pós-consulta)” tenha obtido valores de IVC acima do esperado para os atributos 

acessibilidade e generalizáveis, o valor do IVC foi inferior ao atributo de relevância, além do 

valor de fK abaixo do esperado, sendo considerado reprovado pelo painel de especialistas. 

A validade de constructo e a confiabilidade (consistência interna) por meio das respostas 

dos farmacêuticos para os 8 KPIs propostos e 6 KPIs aprovados pelo painel de especialistas são 

apresentadas na Tabela 5-3. Ambas as análises indicaram que os dados eram apropriados para 

a análise fatorial. Um fator (autovalor maior que 1,0) foi extraído em ambas as análises, mas a 

variância total explicada foi de 55,79% para os 8 KPIs propostos e 62,68% para os 6 KPIs 

aprovados pelo painel de especialistas, evidenciando que o conjunto de 8 KPIs não alcançou o 

valor mínimo para a variância total explicada e não representou satisfatoriamente o constructo 

teórico. As cargas fatoriais foram semelhantes entre as análises. O coeficiente alfa de Cronbach 

foi superior ao valor aceito em ambas as análises, indicando uma boa consistência entre os 

indicadores. Além disso, a concordância entre avaliadores (fK) variou entre 0,53 e 0,86. Três 

KPIs não obtiveram valores aceitos, entre eles 2 KPIs foram reprovados pelo painel de 

especialistas. 

Quanto à comparação entre as opiniões dos especialistas e farmacêuticos sobre a relevância 

dos indicadores, os especialistas expressaram opiniões mais positivas do que os farmacêuticos 

para todos, exceto os indicadores “consultas farmacêuticas realizadas” e “tempo para análise 
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de dados (pós-consulta)”, embora nenhuma das análises tenha apresentado significância 

estatística (p < 0,05). Esses resultados são apresentados na Tabela 5-4. 

Um conjunto final de 6 KPIs foi elaborado, incluindo consulta farmacêutica realizada (I1), 

aceitação das intervenções farmacêuticas pelo prescritor (I2), problemas relacionados à 

farmacoterapia resolvidos (I3), situação clínica dos pacientes (I4), satisfação dos pacientes (I5) 

e qualidade de vida dos pacientes (I6). O instrumento final é apresentado na Tabela 5-5. As 

fichas técnicas dos respectivos KPIs são apresentados no Suplemento S1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1. Representação das etapas envolvidas no desenvolvimento dos indicadores-chave 

de desempenho. 

Identificação e seleção do KPI pela equipe 

de pesquisa: 
 

- Revisão sistemática e outros estudos 

- Experiência profissional 

 

Anterior a validade: 
 

- 7 KPIs propostos 

 

Round 1 com os especialistas 

(n = 11; 45 dias): 

 

- Avaliação da estrutura e qualidade da 

informação 

- Validade de conteúdo para cada KPI 

 
 

 

 

3 KPIs aprovados 

4 KPIs revisados 

1 novo KPI proposto 

 

Round 2 com os especialistas 

(n = 9; 30 dias): 

 

- Sugestões foram incorporadas 

- Validade de conteúdo para 4 KPIs e 1 

novo KPI proposto no round 1. 

 
 

 

 

3 KPIs aprovados 

2 KPIs reprovados 

 

Questionários para os farmacêuticos 

(n = 82; 90 days): 

 

- Relevância dos 8 KPIs avaliados no 2 

rounds (validade de constructo e 

confiabilidade). 
 

 

 
Instrumento final com 6 KPIs 

 
 

 

 

6 KPIs incluídos 

2 KPIs excluídos 
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Tabela 5-2. Validade de conteúdo e interpretação dos indicadores-chave de desempenho 

propostos por meio das respostas do painel de especialistas. 

 

Indicador 

 

Atributos 

Round 1 Round 2 

IVCa fK
b Interpretação IVCa fK

b Interpretação 

 

 

Consultas 

farmacêuticas 

realizadas 

Relevância 0,72  

 

 

0,83 

 

 

 

Revisado 

0,88  

 

 

0,77 

 

 

 

Aprovado 

Clareza 0,90  

Acessibilidade 1,00  

Efetividade 0,90  

Viabilidade 1,00  

Objetividade 1,00  

Generalizável 0,81  

 

 

Tempo da 

consulta 

farmacêutica 

Relevância 0,72  

 

 

0,69 

 

 

 

Revisado 

0,77  

 

 

0,69 

 

 

 

Reprovado 

Clareza 0,90  

Acessibilidade 0,81  

Efetividade 0,90  

Viabilidade 0,81  

Objetividade 0,90  

Generalizável 0,63 1,00 

 

 

Tempo para 

análise dos 

dados 

coletados (pós 

consulta) 

Relevância 0,54  

 

 

0,59 

 

 

 

Revisado 

0,66  

 

 

0,68 

 

 

 

Reprovado 

Clareza 0,81  

Acessibilidade 0,72 0,88 

Efetividade 0,81  

Viabilidade 0,81  

Objetividade 0,81  

Generalizável 0,45 0,88 

 

 

Aceitação das 

intervenções 

farmacêuticas 

pelo prescritor 

Relevância 1,00  

 

 

0,82 

 

 

 

Aprovado 

   

Clareza 0,81    

Acessibilidade 0,90    

Efetividade 0,90    

Viabilidade 0,90    

Objetividade 0,90    

Generalizável 0,90    

 

 

Problemas 

relacionados à 

farmacoterapia 

resolvidos 

Relevância 1,00  

 

 

0,82 

 

 

 

Aprovado 

   

Clareza 0,90    

Acessibilidade 0,81    

Efetividade 0,90    

Viabilidade 1,00    

Objetividade 0,90    
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Generalizável 0,81    

 

 

 

Satisfação dos 

pacientes 

Relevância 1,00  

 

 

0,70 

 

 

 

Revisado 

  

 

 

1,00 

 

 

 

Aprovado 

Clareza 1,00  

Acessibilidade 0,88  

Efetividade 0,81  

Viabilidade 0,81  

Objetividade 0,81  

Generalizável 0,54 1,00 

 

 

 

Qualidade de 

vida dos 

pacientes 

Relevância 1,00  

 

 

0,89 

 

 

 

Aprovado 

   

Clareza 0,90    

Acessibilidade 0,90    

Efetividade 1,00    

Viabilidade 0,90    

Objetividade 1,00    

Generalizável 0,90    

 

 

 

Situação 

clínica dos 

pacientes 

Relevância    1.00  

 

 

0.96 

 

 

 

Aprovado 

Clareza    1.00 

Acessibilidade    1.00 

Efetividade    1.00 

Viabilidade    1.00 

Objetividade    0.88 

Generalizável    1.00 

aÍndice de validade de conteúdo (IVC): o nível aceitável foi estabelecido em 0,78 ou mais. 

bKappa de fleiss (fK): o nível aceitável foi estabelecido em 0,70 ou mais. 
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Tabela 5-3. Validade de constructo e confiabilidade dos principais indicadores de desempenho por meio de respostas do farmacêutico (n = 82). 

 

 

Indicator 

8 KPI propostos 6 KPI aprovado pelos especialistas 

KMO/ 

Bartlleta 

Nº fatores/Total da 

variância explicadab 

Cargas 

fatoraisc 

Alfa de 

Cronbachd 

fK
e KMO/ 

Bartlleta 

Nº fatores/Total da 

variância explicadab 

Cargas 

fatoraisc 

Alfa de 

Cronbachd 

fK
e 

Consultas farmacêuticas 

realizadas 

 

 

 

 

 

 

0.797/ 

p < 0,00 

 

 

 

 

 

 

1/55,79% 

0,659  

 

 

 

 

 

0.876 

0,80  

 

 

 

 

 

0,809/ 

p < 0,.00 

 

 

 

 

 

 

1/62,68% 

0,696  

 

 

 

 

 

0.872 

0,80 

Tempo da consulta 

farmacêutica 

0,655 0,61   

Tempo para análise dos 

dados (pós consulta) 

0,674 0,53   

Aceitação das intervenções 

farmacêuticas pelo 

prescritor 

0,769 0,76 0,815 0,76 

Problemas relacionados à 

farmacoterapia resolvidos 

0,888 0,78 0,919 0,78 

Satisfação dos pacientes 0,701 0,86 0,710 0,86 

Qualidade de vida dos 

pacientes 

0,677 0,65 0,676 0,65 

Situação clínica dos 

pacientes 

0,850 0,82 0,898 0,82 

a Índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): o nível aceitável foi estabelecido em 0,78 ou mais. Teste de esfericidade de Bartlett: o nível aceitável foi estabelecido em p < 0,05. 

bTotal da variância explicada: o nível aceitável foi estabelecido em 60% ou mais. 

cCargas Fatorais: o nível aceitável foi estabelecido em 0,50 ou mais. 

dAlfa de Cronbach: o nível aceitável foi estabelecido em 0,70 ou mais. 

eKappa de Fleiss (fK): o nível aceitável foi estabelecido em 0,70 ou mais.
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Tabela 5-4. Opinião dos especialistas e farmacêuticos sobre a relevância dos indicadores. 

 

Indicador 

Respostas positivas (%)a  

Valor de pb 
Especialistas (n = 11) Pharmacists (n = 82) 

Consultas farmacêuticas 

realizadas 

72,7 89,0 0,282 

Tempo da consulta 

farmacêutica 

81,8 74,4 0,227 

Tempo para análise dos dados 

(pós consulta) 

63,6 64,6 0,472 

Aceitação das intervenções 

farmacêuticas pelo prescritor 

100,0 86,6 0,143 

Problemas relacionados à 

farmacoterapia resolvidos 

100,0 87,8 0,270 

Satisfação dos pacientes 100,0 92,7 0,538 

Qualidade de vida dos 

pacientes 

100,0 78,0 0,061 

Situação clínica dos pacientes 100,0 90,2 0,172 

aRespostas positivas: respostas entre 4-5 na escala Likert de 5 pontos. 

bValor de p: teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 5-5. Instrumento final dos indicadores-chave de desempenho para serviços de acompanhamento farmacoterapêutico prestados para 

pacientes ambulatoriais. 

Indicador Objetivo Medida Parâmetroa (%) Frequência 

Consultas 

farmacêuticas 

realizadas (I1) 

Monitorar o número de consultas 

realizadas no serviço 

(nº de consultas realizadas / nº total de consultas 

marcadas) x 100  

 > 85,0 6 meses 

 70,0 – 85,0 

 50,0 – 69,9 

 < 50,0 

     
 

Aceitação das 

intervenções 

farmacêuticas pelo 

prescritor (I2) 

Estimar o número das intervenções 

farmacêuticas aceitas pelo prescritor 

(ex.: iniciar, suspender, substituir ou 

ajustar a dose) 

(nº de intervenções farmacêuticas aceitas pelo prescritor / 

nº de intervenções farmacêuticas realizadas com o 

prescritor) x 100 

 > 85,0 6 meses 

 70,0 – 85,0 

 50,0 – 69,9 

 < 50,0 

     
 

Problemas 

relacionados à 

farmacoterapia 

resolvidos (I3) 

Estimar o número de problemas 

relacionados à farmacoterapiab 

resolvidos 

(nº de problemas relacionados à farmacoterapia 

resolvidos/ nº de problemas relacionados à farmacoterapia 

identificados) x 100 

 > 90,0 6 meses 

 75,0 – 90,0 

 60,0 – 74,9 

 < 60,0 

     
 

Situação clínica dos 

pacientes (I4) 

Estimar a situação clínica desejada 

(resolvida, estável, melhora, melhora 

parcial)c dos pacientes a partir das 

intervenções farmacêuticas 

(nº de pacientes com situação clínica desejada / nº de 

pacientes atendidos) x 100 

 > 90,0 6 meses 

 75,0 – 90,0 

 60,0 – 74,9 

 < 60,0 

     
 

Satisfação dos 

pacientes (I5) 

Estimar o grau de satisfação dos 

pacientesd com o serviço 

disponibilizado 

(nº pacientes satisfeitos / nº total de pacientes atendidos) x 

100 

 > 85,0 6 meses 

 70,0 – 85,0 

 50,0 – 69,9 

 < 50,0 
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Qualidade de vida 

dos pacientes (I6) 

 

Estimar a melhora da qualidade de 

vida dos pacientese 

(nº de pacientes com melhora na qualidade de vida / nº 

total pacientes atendidos) x 100 

 > 85,0 12 meses 

 70,0 – 85,0 

 50,0 – 69,9 

 < 50,0 
aManter/Avançar: representa os indicadores que estão de acordo com a imagem-objetivo que se deseja construir; Cuidado: sinaliza os indicadores que apresentaram avanços, 

porém precisam ser aperfeiçoados; Alerta: evidencia os indicadores que precisam melhorar; Urgente: sinaliza os indicadores que precisam ser priorizados. 
bSugere-se utilizar lista de problemas relacionados à farmacoterapia dos métodos conhecidos Pharmacist Workup of Drug Therapy ou Dáder. 

cSituação clínica resolvida: objetivos terapêuticos alcançados e a terapia finalizada (problemas de saúde agudos); estável: objetivos terapêuticos alcançados e mantém a terapia 

(problemas de saúde crônicos); melhora: progresso nos objetivos terapêuticos (tempo não foi suficiente para alcance dos objetivos terapêuticos) e mantém a terapia; melhora 

parcial: progresso nos objetivos terapêuticos e ajuste na terapia (terapia não foi suficiente para o alcance dos objetivos terapêuticos). 
 dDeve-se utilizar questionários validados no Brasil para avaliação do grau de satisfação do paciente em serviços farmacêuticos. Observar o ponto de corte do grau de satisfação 

do instrumento e, se não houver, estabelecer de acordo com o contexto do serviço. 

eDeve-se tilizar questionários gerais e/ou específicos validados no Brasil para avaliação da qualidade de vida do paciente. Observar o ponto de corte do instrumento e, se não 

houver, estabelecer de acordo com o contexto do serviço. 
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4.2.4. Discussão 

 

Resumo das evidências 

Este é o primeiro estudo que validou um instrumento de KPIs para serviços de 

acompanhamento faramcoterapêutico para ambiente ambulatorial. O grupo de pesquisa 

determinou, após o consenso do painel de especialistas e as respostas dos farmacêuticos, que 6 

KPIs seriam úteis para avaliar a qualidade dos serviços de acompanhamento farmacoterapêutico 

prestados para pacientes ambulatoriais. A combinação da técnica Delphi com a análise fatorial 

permitiu a seleção e validação dos indicadores para melhoria destes serviços. O instrumeto 

abrange os principais aspectos dos serviços de acompanhamento farmacoterapêutico, como 

consultas farmacêuticas, intervenções farmacêuticas, problemas relacionados à farmacoterapia, 

situação clínica do paciente, satisfação do paciente e qualidade de vida do paciente. Dois 

possíveis KPIs (tempo de consulta farmacêutica e tempo de análise de dados) não foram 

aprovados no instrumento final. 

Os KPIs desenvolvidos e validados neste estudo podem auxiliar na implementação de um 

sistema para mensurar a qualidade dos serviços de acompanhamento farmacoterapêutico, bem 

como permitir futuras comparações significativas entre e/ou dentro dos serviços.26 Pesquisas 

futuras devem explorar a viabilidade de coleta de dados na prática diária do cuidado 

farmacêutico para utilização destes KPIs. Além disso, como não se sabe se as subespecialidades 

do cuidado farmacêutico exigem KPIs diferentes ou suplementares11, a criação de KPIs 

específicos para algumas subespecialidades, como o câncer, pode melhorar a qualidade dos 

cuidados prestados pelos serviços de acompanhamento farmacoterapêutico. 

Desenvolvimento e validação do instrumento 

O uso de uma revisão sistemática, de outros estudos consolidados na área de farmácia 

clínica e experiência prática farmacêutica combinada com a técnica de consenso para propor e 

selecionar KPIs, foi uma estratégia importante para o desenvolvimento destes indicadores. 

Estratégia semelhante foi utilizada por Fernandes et al.12 para desenvolver KPIs na área de 

farmácia clínica para a prática hospitalar canadense e por López et al.28 para indicadores de 

qualidade desenvolvidos para serviços de acompanhamento farmacoterapêutico em lares de 

idosos cubanos, embora a técnica de consenso utilizada fosse diferente. Esse método 

sistemático de pesquisa, que envolve evidências com consenso, é a melhor escolha para 

desenvolver indicadores de qualidade, pois em muitas áreas da saúde a base de evidências 
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científicas é limitada e o uso da opinião de especialistas é necessária para incluir mais 

evidências para o desenvolvimento destes indicadores.2 

Os especialistas tiveram a oportunidade de fornecer feedback durante as rodadas da técnica 

Delphi. O feedback controlado da interação feita pela equipe de pesquisa neste estudo é uma 

vantagem da técnica Delphi e permite uma redução na discordância entre os especialistas.29 A 

maioria das sugestões feitas pelo painel de especialistas na primeira rodada se referiu a estrutura 

e a adequação das palavras do instrumento. Por exemplo, o parâmetro/meta do KPI foi alterado 

de 3 para 4 níveis de estratificação (seguindo os critérios de Rover30) e a frequência de alguns 

indicadores foi reduzida para 6 meses. Os argumentos para incluir o KPI “situação clínica dos 

pacientes” no instrumento foram feitos por seis especialistas (6/11; 54,5%) e correspondem a 

um processo do cuidado farmacêutico descrito por Cipolle et al.25 A reprovação dos indicadores 

“tempo de consulta farmacêutica” e “tempo de análise dos dados” pelo painel de especialistas 

foi justificada pela dificuldade de padronizar o tempo para os pacientes de um modo geral e, 

consequentemente, os objetivos para estes KPIs. 

A aplicação de um rigoroso método de consenso com duas medidas (IVC e fK) resultou em 

indicadores com alta validade de conteúdo. Embora o IVC seja amplamente utilizado para 

estimar a validade de conteúdo, esse índice não considera a possibilidade de valores 

inflacionados devido à concordância de acaso.21,31 Assim, a utilização do fK é um complemento 

importante (não substituto) do IVC, porque fornece informações sobre o grau de concordância 

além do acaso.21,32 A maioria dos indicadores incluídos no instrumento final recebeu uma 

pontuação alta para IVC e fK na primeira e segunda rodada. 

Em relação à validade de constructo, o estudo apresentou tamanho amostral adequado (n = 

82) para a análise fatorial.24 O conjunto de KPIs originalmente proposto apresentou 8 itens, 

agrupados em uma dimensão (fator). Posteriormente, considerando a análise dos componentes 

principais e concordância entre os farmacêuticos avaliados através do fK, foram realizadas 

algumas alterações no instrumento final, excluindo dois indicadores que não atingiram valores 

recomendados de fK. Embora o indicador “qualidade de vida dos pacientes” também tenha 

recebido um valor de fK menor do que o recomendado, optamos por incluí-lo no instrumento 

final porque esse KPI foi aprovado pelo painel de especialistas com alta pontuação para IVC e 

fK. Assim, o instrumento final possui 6 KPIs, com um único fator e com 62,68% da variância 

total explicada; um valor considerado satisfatório para as ciências da saúde onde a informação 

é frequentemente menos precisa.24 O percentual de variância explicado acima que 60,0% indica 

de que os farmacêuticos estão classificando um constructo comum e alcançando 
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concordância.24,33 O instrumento final apresenta consistência interna calculada pelo coeficiente 

alfa de Cronbach de 0,87, valor recomendado para garantir a confiabilidade de uma medida.24 

Os especialistas tiveram maior porcentagem de respostas positivas sobre a relevância para 

a maioria dos KPIs do que os farmacêuticos, sendo semelhantes a outros estudos.34,35 Estes 

autores explicam que uma razão para isso é a dificuldade em atribuir cada indicador à 

perspectiva de um único stakeholder.34 Entretanto, nossos achados não apresentaram 

significância estatística (p < 0,05) e demonstraram o ponto de vista similar entre painel de 

especialistas e farmacêuticos sobre os KPIs. 

Por fim, o instrumento com 6 KPI corrobora os argumentos de Tanaka e Melo36, que 

recomenda a escolha de 3-5 indicadores pela a sua importância, capacidade de síntese e coleta 

de dados acessível, uma vez que muitos indicadores constituem uma dificuldade operacional. 

 

Limitações 

Embora nosso estudo tenha utilizado um rigor metodológico para o desenvolvimento e 

validação de um instrumento de KPIs, existem algumas limitações. O painel de especialistas 

consistia apenas de profissionais que trabalhavam em universidades públicas; um “viés 

ideológico” pode ser associado aos pontos de vista do especialista.37 Este viés foi minimizado 

com o questionário para o farmacêutico que incluiu o setor público e privado. Além disso, a 

discordância entre os especialistas pode não ter sido totalmente explorada devido a falta de uma 

reunião presencial.29 No entanto, o grupo de pesquisa estava atento a todas as recomendações 

e sugestões apontadas pelo painel de especialistas no questionário online e acreditamos que um 

verdadeiro consenso foi alcançado. 

 

4.2.5. Conclusão 

 

Um instrumento com 6 KPIs foi desenvolvido para serviços de acompanhamento 

farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. O instrumento final mostrou uma 

excelente evidência de validade e confiabilidade. Espera-se que estes KPIs sirvam para 

melhorar a qualidade dos serviços de acompanhamento farmacoterapêutico e sejam também 

utilizados para benchmarking em todos os serviços. 
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Suplemento S1: Fichas técnicas dos KPIs 

Indicador: Consultas farmacêuticas realizadas 

 

Descrição: Monitorar o número de consultas realizadas no serviço. 

Equação para cálculo: 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Responsável pelo dado: farmacêutico ou administrativo 

Frequência de levantamento: 6 meses 

Meta/Parâmetro: _______ 

 > 85 % Manter/Avançar  

 70 – 85 % Cuidado  

 50 – 69,9 % Alerta  

 < 50 % Urgente  

 

Observações: 

• Apenas consultas realizadas pelo profissional farmacêutico. 

• Sobre as metas: manter/avançar (representa os indicadores que estão de acordo com a 

imagem-objetivo que se deseja construir); cuidado (sinaliza os indicadores que 

apresentaram avanços, porém precisam ser aperfeiçoados); alerta (evidencia os 

indicadores que precisam melhorar); urgente (sinaliza os indicadores que precisam ser 

priorizados). 

 

Referências: 

Brasil, Ministério da Saúde. Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Cuidado Farmacêutico na Atenção 

Básica. Caderno 2: Capacitação para implantação dos serviços de clínica farmacêutica. Brasilía: 

Ministério da Saúde; 2014.  

Rover MRM. Avaliação da Capacidade de Gestão do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica em Santa Catarina. [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Faculdade de Farmácia, 2016. 
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Indicador: Aceitação das intervenções farmacêuticas pelo prescritor 

 

Descrição: Estimar o número das intervenções farmacêuticas aceitas pelo prescritor. 

Equação para cálculo: 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏çõ𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏çõ𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Responsável pelo dado: farmacêutico 

Frequência de levantamento: 6 meses 

Meta/Parâmetro: _______ 

 > 85 % Manter/Avançar  

 70 – 85 % Cuidado  

 50 – 69,9 % Alerta  

 < 50 % Urgente  

 

Observações: 

• Exemplo de intervenções: iniciar, suspender, substituir ou ajustar a dose de 

medicamentos. 

• Sobre as metas: manter/avançar (representa os indicadores que estão de acordo com a 

imagem-objetivo que se deseja construir); cuidado (sinaliza os indicadores que 

apresentaram avanços, porém precisam ser aperfeiçoados); alerta (evidencia os 

indicadores que precisam melhorar); urgente (sinaliza os indicadores que precisam ser 

priorizados). 

 

Referências: 

Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to 

Medication Management Services. 3th ed. USA: McGraw-Hill; 2012. 

Hernández DS, Castro MMS, Dáder MJF. Método Dáder. Manual de Seguimento Farmacoterapêutico. 

3ª ed. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas; 2010. 

Rover MRM. Avaliação da Capacidade de Gestão do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica em Santa Catarina. [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Faculdade de Farmácia, 2016. 
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Indicador: Problemas relacionados à farmacoterapia resolvidos 

 

Descrição: Estimar o número de problemas relacionados à farmacoterapia resolvidos. 

Equação para cálculo: 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 à 𝒇𝒂𝒓𝒎𝒂𝒄𝒐𝒕𝒆𝒓𝒂𝒑𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒗𝒊𝒅𝒐𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 à 𝒇𝒂𝒓𝒎𝒂𝒄𝒐𝒕𝒆𝒓𝒂𝒑𝒊𝒂 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Responsável pelo dado: farmacêutico 

Frequência de levantamento: 6 meses 

Meta/Parâmetro: _______ 

 > 90 % Manter/Avançar  

 75 – 90 % Cuidado  

 60 – 74,9 % Alerta  

 < 60 % Urgente  

 

Observações: 

• Sugere-se utilizar lista de problemas relacionados à farmacoterapia dos métodos 

conhecidos como Pharmacotherapy WorkUp (PW) e Dáder. 

• Sobre as metas: manter/avançar (representa os indicadores que estão de acordo com a 

imagem-objetivo que se deseja construir); cuidado (sinaliza os indicadores que 

apresentaram avanços, porém precisam ser aperfeiçoados); alerta (evidencia os 

indicadores que precisam melhorar); urgente (sinaliza os indicadores que precisam ser 

priorizados). 

 

Referências: 

Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to 

Medication Management Services. 3th ed. USA: McGraw-Hill; 2012. 

Hernández DS, Castro MMS, Dáder MJF. Método Dáder. Manual de Seguimento Farmacoterapêutico. 

3ª ed. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas; 2010. 

Rover MRM. Avaliação da Capacidade de Gestão do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica em Santa Catarina. [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Faculdade de Farmácia, 2016. 
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Indicador: Situação clínica dos pacientes 

 

Descrição: Estimar a situação clínica desejada dos pacientes a partir das intervenções 

farmacêuticas. 

Equação para cálculo: 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂çã𝒐 𝒄𝒍í𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒋𝒂𝒅𝒂

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Responsável pelo dado: farmacêutico 

Frequência de levantamento: 6 meses 

Meta/Parâmetro: _______ 

 > 90 % Manter/Avançar  

 75 – 90 % Cuidado  

 60 – 74,9 % Alerta  

 < 60 % Urgente  

 

Observações: 

• Situação clínica desejada: resolvida (objetivos terapêuticos alcançados e a terapia 

finalizada); estável (objetivos terapêuticos alcançados e mantém a terapia); melhora 

(progresso nos objetivos terapêuticos e mantém a terapia); melhora parcial (progresso 

nos objetivos terapêuticos e ajuste na terapia). 

• Sobre as metas: manter/avançar (representa os indicadores que estão de acordo com a 

imagem-objetivo que se deseja construir); cuidado (sinaliza os indicadores que 

apresentaram avanços, porém precisam ser aperfeiçoados); alerta (evidencia os 

indicadores que precisam melhorar); urgente (sinaliza os indicadores que precisam ser 

priorizados). 

 

Referências: 

Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to 

Medication Management Services. 3th ed. USA: McGraw-Hill; 2012. 

Rover MRM. Avaliação da Capacidade de Gestão do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica em Santa Catarina. [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Faculdade de Farmácia, 2016. 
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Indicador: Satisfação dos pacientes 

 

Descrição: Estimar o grau de satisfação dos pacientes com o serviço disponibilizado. 

Equação para cálculo: 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Responsável pelo dado: farmacêutico ou estagiário 

Frequência de levantamento: 6 meses 

Meta/Parâmetro: _______ 

 > 85 % Manter/Avançar  

 70 – 85 % Cuidado  

 50 – 69,9 % Alerta  

 < 50 % Urgente  

 

Observações: 

• Deve-se utilizar questionários validados no Brasil para avaliação do grau de satisfação 

do paciente em serviços farmacêuticos. Observar o ponto de corte do grau de satisfação 

do instrumento e, se não houver, estabelecer de acordo com o contexto do serviço. 

• Sobre as metas: manter/avançar (representa os indicadores que estão de acordo com a 

imagem-objetivo que se deseja construir); cuidado (sinaliza os indicadores que 

apresentaram avanços, porém precisam ser aperfeiçoados); alerta (evidencia os 

indicadores que precisam melhorar); urgente (sinaliza os indicadores que precisam ser 

priorizados). 

 

Referências: 

Naik Panvelkar P, Saini B, Armour C. Measurement of patient satisfaction with community pharmacy 

services: a review. Pharm World Sci. 2009;31(5):525–37. 

Rover MRM. Avaliação da Capacidade de Gestão do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica em Santa Catarina. [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Faculdade de Farmácia, 2016. 
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Indicador: Qualidade de vida dos pacientes 

 

Descrição: Estimar a melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

Equação para cálculo: 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒆𝒍𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒏𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Responsável pelo dado: farmacêutico ou estagiário 

Frequência de levantamento: 12 meses 

Meta/Parâmetro: _______ 

 > 85 % Manter/Avançar  

 70 – 85 % Cuidado  

 50 – 69,9 % Alerta  

 < 50 % Urgente  

 

Observações: 

• Deve-se utilizar questionários gerais e/ou específicos validados no Brasil para avaliação 

da qualidade de vida do paciente. Observar o ponto de corte do instrumento e, se não 

houver, estabelecer de acordo com o contexto do serviço. 

• Sobre as metas: manter/avançar (representa os indicadores que estão de acordo com a 

imagem-objetivo que se deseja construir); cuidado (sinaliza os indicadores que 

apresentaram avanços, porém precisam ser aperfeiçoados); alerta (evidencia os 

indicadores que precisam melhorar); urgente (sinaliza os indicadores que precisam ser 

priorizados). 

 

Referências: 

Mohammed MA, Moles RJ, Chen TF. Impact of Pharmaceutical Care Interventions on Health-Related 

Quality-of-Life Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Pharmacother. 

2016;50(10):862–81. 

Rover MRM. Avaliação da Capacidade de Gestão do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica em Santa Catarina. [tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Faculdade de Farmácia, 2016. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos no presente trabalho permitiram a compreensão de aspectos relacionados à 

indicadores de qualidade em serviços farmacêuticos clínicos. Considerando-se os objetivos e 

os resultados obtidos neste trabalho, apresentam-se, a seguir, as conclusões: 

 

• Os instrumentos dos estudos identificados na revisão sistemática foram publicados em 

inglês, conduzidos em diferentes países, diferentes populações-alvo e na maioria eram 

questionários destinados a satisfação do paciente, classificados como indicadores de 

resultado. 

• A maioria dos estudos utilizaram revisão da literatura combinadas com métodos de 

opinião de experts, como grupo focal e painel de especialistas, para construção dos 

instrumentos. 

• Em geral, os instrumentos dos estudos apresentaram propriedades psicométricas, porém 

de forma incompleta ou não satisfatória. A maioria dos estudos não relataram validade 

de critério e nenhum deles reportaram a estabilidade dos instrumentos. 

• O grupo de pesquisadores da FARMUSP selecionaram sete indicadores a partir da 

revisão sistemática previamente publicada, além de estudos consolidados na área da 

farmácia clínica e experiência na prática da profissão farmacêutica. 

• A maioria do painel de especialistas eram doutores, do sexo feminino e com tempo de 

experiência média em torno de quinze anos. Todos os profissionais trabalhavam em 

instituições públicas. Com relação aos farmacêuticos, a maioria também era do sexo 

feminino, possuíam especialização e com tempo de experiência média em torno de dez 

anos. Em geral, trabalhavam em instituições públicas e a maioria em unidade básicas de 

saúde, seguidos de farmácias comunitárias e farmácias universitárias.  

• Os especialistas avaliaram os indicadores previamente propostos pelo grupo de pesquisa 

através de duas rodadas da técnica Delphi. Um indicador foi sugerido na primeira rodada 

pela maioria dos especialistas consultados. Dois indicadores não foram aprovados pelos 

métodos de consenso utilizados.  

• Um instrumento com seis indicadores foi desenvolvido para o Serviço de 

Acompanhamento Farmacoterapêutico prestados para pacientes ambulatoriais. A 

utilização de um rigoroso método de consenso através do IVC e fK resultaram em 
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indicadores com validade de conteúdo robusta. O instrumento final apresentou 

apresentaram ótimos valores para validade de constructo e confiabilidade. 

• Pesquisas futuras devem ser direcionadas para explorar a viabilidade da utilização desse 

instrumento na prática diária dos Serviços de Acompanhamento Farmacoterapêutico.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: Estratégia de busca das diferentes bases de dados utilizadas para a revisão 

sistemática 

 

PubMed  

#1  

(“pharmaceutical care”[tiab]) OR (medication therapy management[MeSH Terms]) OR 

(“medication therapy management”[tiab]) OR (“drug therapy management”[tiab]) OR 

(pharmaceutical services[MeSH Terms]) OR (community pharmacy services[Mesh terms]) OR 

(“pharmac* service*”[tiab]) OR (pharmacist*[tiab]) 

 

#2  

(Validation Studies[pt] OR validat*[tiab] OR “reproducibility of results”[MeSH Terms] OR 

reproducib*[tiab] OR reliab*[tiab] OR coefficient[tiab] OR “internal consistency”[tiab] OR 

(cronbach*[tiab] AND (alpha[tiab] OR alphas[tiab])) OR “item correlation”[tiab] OR “item 

correlations”[tiab] OR test-retest[tiab] OR (test[tiab] AND retest[tiab]) OR (reliab*[tiab] AND 

(test[tiab] OR retest[tiab])) OR interrater[tiab] OR inter-rater[tiab] OR intrarater[tiab] OR intra-

rater[tiab] OR interobserver[tiab] OR inter-observer[tiab] OR intraobserver[tiab] OR intra-

observer[tiab] OR kappa[tiab] OR kappa’s[tiab] OR kappas[tiab] OR “factor analysis”[tiab] 

OR “factor analyses”[tiab] OR accepta*[tiab] OR “ease of use”[tiab] OR practica*[tiab] OR 

feasib*[tiab] OR consensus[tiab]) AND (scale[tiab] OR instrument*[tiab] OR survey*[tiab] OR 

indicator*[tiab]) 

 

#3 

(“addresses”[Publication Type] OR “biography”[Publication Type] OR “case 

reports”[Publication Type] OR “comment”[Publication Type] OR “directory”[Publication 

Type] OR “editorial”[Publication Type] OR “festschrift”[Publication Type] OR 

“interview”[Publication Type] OR “lectures”[Publication Type] OR “legal cases”[Publication 

Type] OR “legislation”[Publication Type] OR “letter”[Publication Type] OR 

“news”[Publication Type] OR “newspaper article”[Publication Type] OR “patient education 

handout”[Publication Type] OR “popular works”[Publication Type] OR 

“congresses”[Publication Type] OR “consensus development conference”[Publication Type] 

OR “consensus development conference, nih”[Publication Type] OR “practice 

guideline”[Publication Type]) NOT (“animals”[MeSH Terms] NOT “humans”[MeSH Terms]) 
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#4: #2 NOT #3 

 

#5: #1 AND #4  

 

Filters: Publication date from 1980/01/01; English; Portuguese; Spanish 

 

Scopus 

(TITLE-ABS-KEY(“pharmaceutical care”) OR TITLE-ABS-KEY(“medication therapy 

management”) OR TITLE-ABS-KEY(“drug therapy management”) OR TITLE-ABS-

KEY(“pharmac* service*”) OR TITLE-ABS-KEY(pharmacist*)) AND (TITLE-ABS-

KEY(validat*) OR TITLE-ABS-KEY(reproducib*) OR TITLE-ABS-KEY(reliab*) OR 

TITLE-ABS-KEY(“internal consistency”) OR TITLE-ABS-KEY((cronbach*) AND (alpha 

OR alphas)) OR TITLE-ABS-KEY(“item correlation”) OR TITLE-ABS-KEY(test-retest OR 

(test AND retest)) OR TITLE-ABS-KEY(interrater OR inter-rater OR intrarater OR intra-rater) 

OR TITLE-ABS-KEY(interobserver OR inter-observer OR intraobserver OR intra-observer) 

OR TITLE-ABS-KEY(kappa OR kappa’s OR kappas) OR TITLE-ABS-KEY(“factor analysis” 

OR “factor analyses”) OR TITLE-ABS-KEY(accepta* OR “ease of use”) OR TITLE-ABS-

KEY(feasib*) OR TITLE-ABS-KEY(consensus)) AND (TITLE-ABS-KEY(scale) OR TITLE-

ABS-KEY(instrument*) OR TITLE-ABS-KEY(survey) OR TITLE-ABS-KEY(indicator*)) 

AND (LANGUAGE(english) OR LANGUAGE(portuguese) OR LANGUAGE(spanish)) 

AND (PUBYEAR AFT 1979) AND NOT (DOCTYPE(ab OR bk OR ch OR bz OR cp OR cr 

OR ed OR er OR le OR no OR rp OR pq OR re))  

 

Filters: English; Portuguese; Spanish 

 

Lilacs  

((MH:"pharmaceutical care") OR (MH:"medication therapy management") OR 

("pharmaceutical care") OR ("medication therapy management") OR (pharmacist$) OR 

(pharmac$ service$)) AND ((MH:"reproducibility of results") OR (MH:"Validation Studies") 

OR (validat$) OR (reproducib$) OR (reliab$) OR (cronbach$ AND (alpha OR alphas)) OR 

("item correlation") OR (test-retest OR OR (test AND retest)) OR (interrater OR inter-rater OR 

intrarater OR intra-rater) OR (interobserver OR inter-observer OR intraobserver OR intra-

observer) OR (kappa OR kappa’s OR kappas) OR ("factor analysis" OR "factor analyses") OR 
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(accepta$ OR "ease of use") OR (feasib$) OR (consensus)) AND ((scale) OR (instrument$) OR 

(survey) OR (indicator$)) 

 

DOAJ 

((“pharmaceutical care”) OR (“medication therapy management”) OR (“pharmacy services”) 

OR (pharmacist)) AND ((validation) OR (reproducibility) OR (reliabity) OR (“item 

correlation”) OR (test-retest OR OR (test AND retest)) OR (interrater OR inter-rater OR 

intrarater OR intra-rater) OR (interobserver OR inter-observer OR intraobserver OR intra-

observer) OR (kappa OR kappa’s OR kappas) OR (“factor analysis” OR “factor analyses”) OR 

(acceptability OR “ease of use”) OR (feasibility) OR (consensus)) AND ((scale) OR 

(instrument) OR (survey) OR (indicator)) 
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APÊNDICE B: Questionários enviados para o painel de especialistas referente a primeira e 

segunda etapa da técnica Delphi. 
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APÊNDICE C: Questionário enviado aos farmacêuticos referente a avaliação da relevância dos 

indicadores.
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APÊNDICE D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

1. Informações do Participante da Pesquisa 

Nome: 

Documento de Identidade (tipo): Nº.:  Sexo: (  ) M   (  ) F 

Local de Nascimento: Data de Nascimento:    /    /      

Endereço: Nº.: 

Complementos: Bairro: 

Cidade: Estado: 

CEP: Telefones:  

 

2. Título do Projeto de Pesquisa 

Desenvolvimento e validação de indicadores para avaliação da qualidade do 

acompanhamento farmacoterapêutico 

 

3. Duração da Pesquisa 

10 a 20 minutos 

 

4. Nome do Pesquisador Responsável 

Silvia Storpirtis 

Cargo/ Função: Profa. Associada Nº de registro do Conselho Regional: CRF-SP 

9794-8 

 

5. Instituição/Instituições 

FARMUSP (Farmácia Universitária da USP) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP 

 

 

 

 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
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Viemos, por meio desta, solicitar formalmente sua participação voluntária na pesquisa intitulada 

“Desenvolvimento e validação de indicadores para avaliação da qualidade do acompanhamento 

farmacoterapêutico” que será realizada pelo pesquisador Tácio de Mendonça Lima, aluno de 

doutorado do Programa de Fármaco e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Dra. Sílvia Storpirtis (pesquisadora 

responsável), Coordenadora Docente da FARMUSP, e que tem como objetivo desenvolver e validar 

indicadores para prática do acompanhamento farmacoterapêutico. 

A finalidade da sua participação é colaborar com a elaboração do instrumento de indicadores de 

qualidade para o acompanhamento farmacoterapêutico. Será enviado via web o link online do 
Formulários Google com o instrumento estruturado. Descreveremos os conceitos de cada um destes 

indicadores e alguns conceitos subjacentes que os envolve a fim de possibilitar maior clareza quanto aos 

itens. Na sequência de cada indicador, você terá uma escala na qual deverá citar os itens que considera 

pertinentes ao referido construto. Se você tiver alguma observação a fazer, poderá utilizar um campo ao 

lado do indicador relacionado à sua observação. 

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para se 

recusar a participar, retirar o seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, 
independentemente de já haver iniciado a sua colaboração A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. O seu nome ou o 
material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma via deste consentimento 

informado será arquivada na Farmácia Universitária da Universidade de São Paulo e outra será fornecida 

a você. A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira. 

Agradecemos sinceramente a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Consentimento Pós-Esclarecido 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

São Paulo, ______ de _________________ de ________. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Participante de Pesquisa 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos relativos a este 

protocolo de pesquisa, favor entrar em contato: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 

Paulo: Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A, Butantã, São Paulo, CEP 05508-000, Telefones 3091-

3622 e 3091-3677, e-mail: cepfcf@usp.br.  

Sílvia Storpirtis. Telefone (11) 2648-0674, e-mail: sstor@usp.br 

Tácio de Mendonça Lima. Telefone (11) 982196995, e-mail: taciolima@usp.br 

 

mailto:cepfcf@usp.br
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APÊNDICE E: Termo de Compromisso (TC) 

 

 

 

 

1. Informações do Participante da Pesquisa 

Nome: 

Documento de Identidade (tipo): Nº.:  Sexo: (  ) M   (  ) F 

Local de Nascimento: Data de Nascimento:    /    /      

Endereço: Nº.: 

Complementos: Bairro: 

Cidade: Estado: 

CEP: Telefones:  

 

2. Título do Projeto de Pesquisa 

Desenvolvimento e validação de indicadores para avaliação da qualidade do 

acompanhamento farmacoterapêutico 

 

3. Duração da Pesquisa 

40 a 60 minutos 

 

4. Nome do Pesquisador Responsável 

Silvia Storpirtis 

Cargo/ Função: Profa. Associada Nº de registro do Conselho Regional: CRF-SP 

9794-8 

 

5. Instituição/Instituições 

FARMUSP (Farmácia Universitária da USP) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP 

 

 

 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
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Viemos, por meio desta, solicitar formalmente sua participação na validação opinativa de 
especialistas da pesquisa intitulada “Desenvolvimento e validação de indicadores para avaliação da 

qualidade do acompanhamento farmacoterapêutico” que será realizada pelo pesquisador Tácio de 

Mendonça Lima, aluno de doutorado do Programa de Fármaco e Medicamentos da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Dra. Sílvia 

Storpirtis (pesquisadora responsável), Coordenadora Docente da FARMUSP, e que tem como objetivo 

desenvolver e validar indicadores para prática do acompanhamento farmacoterapêutico. 

A finalidade da participação dos especialistas é julgar os itens definidos para validação do seu 
conteúdo, preenchendo os documentos para avaliação do instrumento encaminhados via correio 

eletrônico e, mediante suas opiniões, se chegar a um consenso. Não havendo o consenso, o instrumento 

poderá retornar para uma segunda opinião. 

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para se 

recusar a participar, retirar o seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, 

independentemente de já haver iniciado a sua colaboração A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. O seu nome ou o 

material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma via deste consentimento 
informado será arquivada na Farmácia Universitária da Universidade de São Paulo e outra será fornecida 

a você. A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira. 

Agradecemos sinceramente a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Consentimento de participação como juiz especialista 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

São Paulo, ______ de _________________ de ________. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Participante de Pesquisa 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos relativos a este 

protocolo de pesquisa, favor entrar em contato: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 

Paulo: Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A, Butantã, São Paulo, CEP 05508-000, Telefones 3091-

3622 e 3091-3677, e-mail: cepfcf@usp.br.  

Sílvia Storpirtis.Telefone (11) 2648-0674, e-mail: sstor@usp.br 

Tácio de Mendonça Lima. Telefone (11) 982196995, e-mail: taciolima@usp.br 

 

mailto:cepfcf@usp.br
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APÊNDICE F: Estatística descritiva dos dados dos especialistas analisados no SPSS v. 23
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APÊNDICE G: Estatística descritiva dos dados dos farmacêuticos analisados no SPSS v. 23 
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APÊNDICE H: Resumo da validação de conteúdo realizada pelos especialistas analisados no 

Microsoft Office 2016  
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APÊNDICE I: Análise Fatorial Exploratória realizada a partir dos dados dos farmacêuticos 

analisados no SPSS v.23. 
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APÊNDICE J: Comparação entre as respostas dos especialistas e dos farmacêuticos analisados 

no SPSS v.23. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXOS                                                                                                                                                                               

ANEXO A: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
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ANEXO B: Artigo publicado na revista Research in Social and Administrative Pharmacy e 

intitulado “Evaluation of quality indicator instruments for pharmaceutical care services: A 

systematic review and psychometric properties analysis”. 
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ANEXO C: Comprovante de submissão do artigo à revista Research in Social and 

Administrative Pharmacy 
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ANEXO D: Informações do aluno 
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