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RESUMO 
 
LAMBERTINI, N. R. A percepção de farmacêuticos sobre a utilização de 
algoritmos na prática da Atenção Farmacêutica: um estudo Delphi. 2012. 101f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
Com o aumento na prevalência das doenças crônicas, pesquisadores têm feito 
reflexões e investigações sobre a necessidade de novas abordagens para o cuidado 
dos pacientes. Neste contexto, o algoritmo seria uma ferramenta interessante, com 
informações precisas para a harmonização das condutas clínicas dos farmacêuticos 
na prática da Atenção Farmacêutica. Os algoritmos constituem o núcleo dos 
protocolos clínicos, que retratam o fluxo principal do atendimento e são 
representados graficamente por meio de fluxograma, estruturado em etapas que se 
inter-relacionam, apresentando pontos de decisão. O objetivo deste trabalho foi 
identificar a percepção de farmacêuticos sobre a utilização de algoritmos na prática 
da Atenção Farmacêutica, sendo classificado como um estudo descritivo, 
quantitativo, baseado em levantamento de dados em uma população composta por 
20 farmacêuticos. Para a coleta dos dados foi utilizada a técnica Delphi, que 
consiste num processo de comunicação em grupo visando à convergência de 
opiniões, obtidas em três interações, por meio de questionários. O primeiro 
questionário forneceu 181 opiniões e destas, 58 (32%) foram consideradas válidas, 
ao término da terceira interação, pois apresentaram 100% de concordância entre os 
participantes do estudo. Em seguida, as opiniões foram separadas por semelhança 
para a composição das categorias, com o intuito de homogeneizar as informações e, 
assim, identificar as ideias relacionadas à importância, às vantagens e 
desvantagens, bem como, o interesse da aplicabilidade de algoritmos na prática 
clínica farmacêutica. Desta maneira, foram obtidas 19 categorias, sendo seis para o 
questionamento sobre a importância, cinco sobre as vantagens, duas sobre as 
desvantagens e seis relacionadas ao interesse da aplicabilidade desta ferramenta na 
prática clínica. Posteriormente, pôde-se identificar em três das quatro perguntas 
iniciais, uma categoria em comum, reconhecida por “facilitar a prática da Atenção 
Farmacêutica”. Esta foi considerada a categoria central por representar 40% das 
opiniões válidas ao longo do estudo. Isto evidencia que as justificativas sobre o 
interesse da utilização baseiam-se nas vantagens, bem como, na importância que o 
instrumento oferece. Portanto, a percepção dos farmacêuticos sobre a utilização de 
algoritmos na prática da Atenção Farmacêutica considera o instrumento um 
facilitador das ações relacionadas à promoção da saúde, podendo proporcionar 
também, a comunicação e a interação multiprofissional, além de harmonizar as 
condutas clínicas, bem como diminuir potenciais erros técnicos e gastos 
desnecessários. 
  
Palavras-Chave: Algoritmos, Técnica Delphi, Seguimento Farmacoterapêutico, 
Atenção Farmacêutica. 
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1.1. O percurso histórico da profissão farmacêutica 
 

Com o advento da industrialização do medicamento, estimulada pela alta 

demanda nos períodos de guerra do século XX, a imagem do boticário, que 

enxergava de maneira singular cada paciente, se perdeu, bem como, o 

medicamento personalizado, preparado segundo as necessidades de cada indivíduo 

(ZUBIOLI, 1992).  

Em paralelo, os governos militares, devido a esta industrialização 

desenfreada na década de 60, do século XX, privilegiaram o capital estrangeiro de 

tal maneira, que além da dependência tecnológica do Brasil em relação às potencias 

mundiais, criaram a dependência científica. Neste contexto histórico, o ensino de 

Farmácia também atendeu às exigências e necessidades do capital estrangeiro, 

conforme o preconizado pela Resolução do Conselho Federal de Educação n.º 4/69 

(SANTOS, 1999), e transformou o farmacêutico num profissional com habilidades 

técnicas em detrimento às habilidades humanísticas. Por este motivo, os 

farmacêuticos passaram a atuar principalmente, e por quase 20 anos, no setor 

industrial. Consequentemente, o afastamento deste profissional das farmácias, 

ocorreu sem grandes resistências, o que o levou a perder seu status ocupacional 

(LORANDI, 2006).  

A postura destes governantes resultou em uma política educacional 

estruturada sobre os conceitos da “Terapia do Capital Humano” (GERMANO, 1990) 

e da “Terapia da Planificação”, ambas responsáveis por vincular a educação ao 

mercado de trabalho (FRANCO & ZIBAS, 1988). Nesta época, a proposta de 

extinção da estrutura curricular de formação do farmacêutico atuante em farmácias 

foi cogitada e o incentivo desta profissão se restringia ao profissional com 

capacidade técnica para a produção industrial do medicamento e ao profissional das 

análises clínicas (POURCHET, 1966).  

Na década de 70, no século XX, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) 

constatou que apenas 4% dos estudantes matriculados nas Faculdades de Farmácia 

optavam pela formação em dispensação de medicamentos, prática exclusiva do 

farmacêutico, o que evidenciava a desvalorização desta atividade até mesmo entre 

os futuros profissionais da área (BRASIL, 1974). Devido ao exposto, os 

farmacêuticos aliados aos estudantes de farmácia, manifestaram a necessidade do 

resgate da sua profissão como profissional da saúde e não somente como 
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profissional do medicamento. Contudo, inúmeros obstáculos ergueram-se diante da 

classe farmacêutica nesta tentativa de se resgatar como profissional, principalmente, 

quando proposta a prática da Atenção Farmacêutica, que visava à retomada do 

atendimento personalizado aos pacientes no momento da dispensação ou em 

atendimentos individualizados para tratar dos seus problemas relacionados com 

medicamentos (PRM), devido ao enorme despreparo do farmacêutico na área 

clínica. (OLIVEIRA et al, 2005).  

Neste contexto, dois marcos históricos podem ser referenciados por 

serem impactantes na formação profissional do farmacêutico, que objetivam o 

resgate do seu papel de profissional da equipe de saúde, capaz de promover a 

saúde e de prevenir doenças, principalmente vinculadas ao uso irracional de 

medicamentos. Um deles conhecido por “Declaração de Tókio”, da Federação 

Farmacêutica Internacional (FIP) (1993), expressa que “a missão da prática 

farmacêutica é dispensar medicamentos e outros produtos e serviços para o cuidado 

à saúde, e ajudar as pessoas e a sociedade a utilizá-los da melhor maneira 

possível”. Neste documento também está explícito que o paciente e a comunidade 

são os principais beneficiários das ações do farmacêutico. O outro documento trata-

se do relatório do grupo consultivo da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

“Preparando o Farmacêutico do Futuro” (WHO, 1997), que ao analisar mundialmente 

a necessidade dos serviços farmacêuticos nos sistemas de saúde, identificou 

características consideradas essenciais, para a formação do farmacêutico “sete 

estrelas”. 

O conceito de farmacêutico “sete estrelas”, atualizado pela FIP, em 2000, 

pontua atitudes e habilidades que permitem ao farmacêutico realizar um trabalho 

efetivo dentro da equipe de saúde (BERGSTEN-MENDES, 2008), como: 

 

1) Profissional da atenção à saúde - o farmacêutico deve estar apto a 

desenvolver ações de prevenção de doenças, bem como, proporcionar 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto no nível individual quanto 

no coletivo, assegurando a sua prática de maneira integrada e contínua. 

2) Agente que toma decisões - o farmacêutico deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficiente, seguro e 

custo-efetivo de recursos (humanos, medicamentos, equipamentos, 

procedimentos e práticas).  
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3) Comunicador - o farmacêutico deve ser acessível e confiável e a 

comunicação envolvida no atendimento deve ser a verbal, a não-verbal, a 

leitura e a escrita. 

4) Líder - a liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 

efetiva e eficaz. 

5) Gestor de pessoas - o farmacêutico deve também estar preparado para ser 

empreendedor, gestor, empregador ou líder da equipe de saúde. 

6) Aprendiz permanente - o farmacêutico deve ser capaz de aprender 

continuamente tanto para a sua formação teórica quanto prática. 

7) Educador - o farmacêutico deve ter responsabilidade e compromisso com a 

educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais. 

 

Em 2006, a OMS acrescentou, como habilidade relevante do farmacêutico 

“sete estrelas”, a pesquisa, que preconiza que o profissional deve ser capaz de 

utilizar efetivamente a base de dados científica referente ao sistema de saúde, com 

o intuito de aconselhar o paciente sobre o uso racional de medicamentos (WHO, 

2006). 

Em harmonia com as recomendações da OMS foram promulgadas no 

Brasil, no ano de 2002 as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Farmácia que estabeleceram o novo perfil deste profissional, baseado no 

conhecimento técnico-científico associado à formação generalista, humanista, crítica 

e reflexiva para atuar em todos os níveis da atenção à saúde (BRASIL, 2002). As 

novas diretrizes curriculares para o curso de farmácia são fundamentais para formar 

este perfil do farmacêutico “sete estrelas” e representa uma mudança conceitual, 

estrutural e filosófica da profissão, visando a formação de um profissional 

multifacetado, apto a exercer atividades relacionadas a todos os seguimentos 

legalmente aceitos como de sua competência (OLIVEIRA et al, 2005). 
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1.2. Atenção Farmacêutica 
 

1.2.1. A evolução no mundo e no Brasil 
 

A humanização do atendimento farmacêutico está relacionada com a 

prática da Atenção Farmacêutica (AtenFar). Brodie, um dos pioneiros nesta área, 

citou a AtenFar como sendo:   
 
[...] A definição das necessidades farmacoterapêuticas de um dado paciente 
e a provisão não apenas dos medicamentos requeridos, mas também dos 
serviços necessários (antes, durante e depois) para assegurar uma terapia 
perfeitamente segura e efetiva (BRODIE, PARISH & POSTON, 1980). 

 

Isto refletiu na provisão da farmacoterapia, mas ainda o enfoque da 

prática não estava centrado no paciente e sim na disponibilidade e no acesso ao 

medicamento (CIPOLLE, STRAND & MORLEY, 2000). 

Nos últimos anos da década de 80, no século XX, Hepler considerou a 

profissão farmacêutica como clínica e destacou que era essencial estabelecer 

relações com o paciente e controlar o uso de seus medicamentos (HEPLER, 1987). 

Na mesma época, o Pharmacist’s Workup of Drug Therapy (PWDT), processo 

sistemático de tomada de decisão, em que as necessidades dos pacientes podem 

ser abordadas e documentadas de maneira padronizada para a avaliação da sua 

farmacoterapia, foi desenvolvido, representando a avaliação sistemática da 

farmacoterapia pelo farmacêutico (STRAND, CIPOLLE & MORLEY, 1988). 

Posteriormente, Hepler e Strand (1990) propuseram uma nova filosofia de 

prática do farmacêutico, focada no paciente, denominada Pharmaceutical Care, e 

definida como sendo a provisão responsável da farmacoterapia com o propósito de 

alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida dos pacientes. 

Desta maneira, os cuidados farmacêuticos passaram a ser centrados no paciente e 

no desenvolvimento das relações terapêuticas em detrimento do modelo tecnicista, 

centrado no medicamento.  

Em 1993, a OMS considerou essencial o papel da Atenção Farmacêutica 

na atenção sanitária da comunidade, com o intuito de atender às necessidades dos 

pacientes e assegurar o uso correto dos medicamentos. No ano seguinte, o 

Europharm Forum, entidade de cooperação entre a OMS e diversas organizações 

nacionais profissionais, fundou a Pharmaceutical Care Network Europe com o 
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propósito de implantar e desenvolver a prática da AtenFar na Europa (BERNSTEN 

et al., 2001). 

Embora Hepler e Strand tenham proposto, juntos, o conceito de Atenção 

Farmacêutica, mais disseminado no mundo, ambos seguiram práticas diferentes. 

Hepler e seus colaboradores optaram por trabalhar com enfermidades crônicas 

desenvolvendo o modelo Therapeutic Outcomes Monitoring (TOM), responsável pela 

monitorização dos resultados terapêuticos, enquanto que Strand e seus 

colaboradores preferiram utilizar o PWDT, modelo focado na prevenção e resolução 

de PRM, pois contempla todos os tipos de situações e doenças, diferentemente do 

modelo TOM (GRAINGER-ROSSEAU et al., 1997 e CIPOLLE, STRAND & 

MORLEY, 2000). 

Em 1998, o grupo de Strand modificou o conceito de PRM para: “qualquer 

evento indesejável experimentado pelo paciente que envolva ou se suspeite que 

envolva a farmacoterapia e que interfira real ou potencialmente em um resultado 

esperado” (CIPOLLE, STRAND & MORLEY, 1998). Neste momento, com este 

conceito modificado, a classificação dos PRM passou a ter sete categorias 

agrupadas em critérios de necessidade, efetividade, segurança e adesão. Desta 

maneira, os PRM não se restringiam apenas às enfermidades e sintomas, mas 

também a qualquer problema relacionado com os aspectos psicológicos, fisiológicos, 

socioculturais ou econômicos (CIPOLLE, STRAND & MORLEY, 2000). 

  Ao mesmo tempo, em Granada, na Espanha, um grupo de 

farmacêuticos se reuniu para discutir sobre a Atenção Farmacêutica e propuseram 

um conceito de PRM que se fundamentou nos conceitos publicados pelo grupo de 

Minnesota, porém os PRM passaram a ser classificados apenas em seis categorias, 

já que a adesão dos pacientes ao tratamento não foi inserida neste contexto. O 

grupo espanhol identificou alguns obstáculos que afastavam os farmacêuticos 

comunitários desta prática como a falta de informação específica e escassez de 

tempo, bem como o desinteresse dos pacientes e, em 1999, uma nova metodologia 

denominada Programa Dáder, foi desenvolvida para tentar resolver, da melhor 

maneira possível, estes entraves, determinando um processo de orientação e 

educação continuada, com a apresentação e comparação de resultados (FAUS, 

2000).  

Na Espanha, com a instituição do método Dáder, que como o PWDT, 

pode ser aplicado a qualquer situação e tipo de doença, esta nova filosofia da 
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prática do farmacêutico foi denominada Atención Farmacéutica e este termo é 

conceituado como: 
 
[...] a participação ativa do farmacêutico para a assistência na dispensação 
e no seguimento de um tratamento farmacoterapêutico, cooperando com o 
médico e outros profissionais da saúde, com a finalidade de conseguir 
resultados que melhorem a qualidade de vida do paciente (MACHUCA, 
FERNÁNDEZ-LLIMÓS & FAUS, 2003). 

 

Já no Brasil, a Atenção Farmacêutica é definida como: 
 
[...] um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da 
Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na 
prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma 
integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o 
usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados 
definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. 
Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 
respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da 
integralidade das ações de saúde (OPAS, 2002). 

 

Segundo o Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, esta prática 

contempla os seguintes macrocomponentes: educação em saúde, orientação 

farmacêutica, dispensação, atendimento farmacêutico, seguimento 

farmacoterapêutico com registro sistemático das atividades, mensuração e avaliação 

dos resultados (OPAS, 2002).  

O seguimento farmacoterapêutico é definido como a prática profissional, 

na qual o farmacêutico se responsabiliza pela necessidade do paciente relacionada 

com os medicamentos. Isto é realizado mediante a detecção de PRM para a 

prevenção e resolução de resultados negativos associados aos medicamentos 

(RNM). Este serviço implica em um compromisso, e deve ser provido de forma 

continuada, sistematizada e documentada, em colaboração com o próprio paciente e 

com os demais profissionais do sistema de saúde (ESPANHA, 2007). 

A literatura demonstra que o seguimento farmacoterapêutico é 

fundamental para a implantação e consolidação de novos serviços de cuidado ao 

paciente em todo o mundo. Na Europa, um estudo multicêntrico avaliou a provisão 

de programas de AtenFar aos idosos e constatou aumento na qualidade de vida e 

redução dos custos relacionados à saúde para a referida população. Os idosos que 

participaram das consultas realizadas por farmacêuticos apresentaram melhor 
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controle da doença e manifestaram um alto nível de satisfação. Por estes motivos, 

os médicos também foram favoráveis à inserção de programas de AtenFar para 

melhora na saúde destes pacientes (BERNSTEN et al., 2001). Já em Minesota 

(EUA), um estudo retrospectivo de 1998 a 2008 evidenciou que apenas dez 

farmacêuticos do Fairview Health Services geraram uma economia de quase três 

bilhões de dólares para o plano de saúde ao proporcionar um quadro de melhora 

significativa para nove mil pacientes atendidos. Diante deste cenário, a pretensão do 

Fairview Health Services, em 2010, era de expandir em 30% a contratação de 

farmacêuticos para acompanhar mais farmacoterapias e reduzir acentuadamente os 

custos (OLIVEIRA, BRUMMEL & MILLER, 2010). Estes estudos trazem dados 

fundamentais que reforçam a importância da harmonização das condutas 

farmacêuticas, tanto no seguimento farmacoterapêutico dos pacientes quanto na 

inter-relação com os demais profissionais de saúde. 

No Brasil, em 2009, foi realizado em Brasília, o Seminário Internacional 

para Implantação da Atenção Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Este foi um 

marco estratégico nas iniciativas de promoção do uso racional de medicamentos no 

país. Neste evento foram debatidas as competências necessárias à formação dos 

futuros farmacêuticos e as estratégias para a consolidação da dispensação e da 

AtenFar no século XXI (BRASIL, 2009). 

 

1.2.2. Legislação brasileira no contexto farmacêutico 

 

Em defesa da inserção de projetos de AtenFar no Sistema Nacional de 

Saúde, há a regência de normatizações legais como a Resolução CFF nº 357/01 

(BRASIL, 2001), a qual orienta sua realização exclusiva pelo farmacêutico, devido 

sua formação ser voltada ao fármaco e ao medicamento em todos os aspectos, 

ampliadas pelo conhecimento analítico, administrativo, social e biológico com ênfase 

clínico-patológica (OLIVEIRA et al., 2001).  

A Resolução CFF nº 499/08 permitiu ao farmacêutico realizar o 

seguimento farmacoterapêutico de pacientes de modo a garantir o uso racional dos 

medicamentos. As informações relativas aos medicamentos, prescritos ou não, 

devem ser documentadas durante a prática da Atenção Farmacêutica, em especial 

as que se referem à dose, forma farmacêutica, via e horários de administração, 

interações e reações adversas. É por meio do seguimento farmacoterapêutico que o 
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farmacêutico identifica, previne e soluciona problemas relacionados com a 

terapêutica farmacológica (BRASIL, 2008). 

Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 44 que de forma inédita, dispondo sobre 

as Boas Práticas Farmacêuticas, regulamentou a AtenFar nos serviços de saúde no 

Brasil. Dentre outros aspectos, a referida RDC normatizou a estrutura do ambiente 

destinado aos serviços farmacêuticos e garantiu a privacidade e o conforto dos 

pacientes, ao apresentar dimensões, mobiliário e infraestrutura compatíveis com as 

atividades e serviços a serem oferecidos. A prestação de serviço de Atenção 

Farmacêutica compreende o atendimento domiciliar, a aferição de parâmetros 

fisiológicos e bioquímico e a administração de medicamentos. Este serviço 

preconiza a melhora da qualidade de vida do paciente e não possui, em hipótese 

alguma, o objetivo de diagnóstico. A AtenFar deve ter como objetivos a prevenção, 

detecção e resolução de PRM e promover o uso racional dos medicamentos. Diante 

deste motivo, a RDC orienta a elaboração de protocolos para as atividades 

relacionadas à Atenção Farmacêutica, incluídas referências bibliográficas e 

indicadores para avaliação dos resultados. Para a realização destas atividades, o 

farmacêutico deve possuir o consentimento dos pacientes, pois a autonomia destes 

é um dos princípios éticos fundamentais para a realização desta prática, além de 

documentar, de forma sistemática e contínua, todo o atendimento. Os documentos 

devem conter informações referentes ao paciente (nome, endereço e telefone), as 

orientações e as intervenções realizadas, bem como os resultados decorrentes do 

tratamento. O farmacêutico deve também notificar a ocorrência ou suspeita de 

evento adverso ou queixa técnica às autoridades sanitárias, além de saber orientar o 

paciente na busca por assistência de outros profissionais de saúde, quando houver 

a necessidade (ANVISA, 2009). 

A promulgação desta RDC representa uma iniciativa importante na 

direção da promoção da qualidade em saúde nos serviços farmacêuticos, uma vez 

que contempla os três componentes básicos: estrutura, processos e resultados que 

compõem os postulados de Donabedian (1988) sobre a qualidade em saúde. 

Desta maneira, uma vez garantida a infraestrutura dos serviços 

farmacêuticos, a organização do processo de cuidado ao paciente (seguimento 

farmacoterapêutico) se faz necessária para se alcançar os resultados desejados 
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representados pela mudança expressiva no estado atual da saúde do paciente e o 

estado futuro (DONABEDIAN, 1984), que pode ser atribuída as ações da AtenFar.  

Neste contexto, a implantação de algoritmos clínicos representa uma 

estratégia em saúde com intuito de organizar os processos de cuidado aos 

pacientes. 

 

1.3. Diretrizes, protocolos e algoritmos clínicos  
 

O atendimento em saúde organizado de maneira padronizada tem 

ganhado destaque em âmbito mundial (MEHTA et al., 2002), pois esta padronização 

acarreta benefícios aos pacientes, pela melhora do seu atendimento, bem como às 

instituições e aos profissionais de saúde, devido à racionalização de recursos e a 

disponibilização de suporte técnico-científico respectivamente (SCHNEID et al., 

2003). 

Devido ao exposto, a utilização de Guidelines (condutas desenvolvidas e 

atualizadas continuamente) como ferramenta para o seguimento farmacoterapêutico 

de doenças crônicas tem se tornado relevante, pois oferece suporte às várias 

situações clínicas específicas, auxiliando, desta maneira, os profissionais de saúde 

(SANTIAGO, 2002). De acordo com a Associação Médica Brasileira, a tradução mais 

adequada para os Guidelines é Diretriz, mas erroneamente são traduzidos como 

protocolos e algoritmos clínicos. Na verdade, estes termos representam situações 

especiais dentro das diretrizes (ADRATT, LIMA-JÚNIOR & BARRA, 2004).  

Os protocolos clínicos, segundo a definição dos Descritores em Ciências 

da Saúde, são projetos precisos, detalhados, estruturados e rígidos (SCHNEID et 

al., 2003) e de acordo com o National Institute for Clinical Excellence (NICE), são 

recomendações embasadas nas melhores evidências disponíveis para o 

atendimento de pacientes por profissionais da saúde (NICE, 2001).  

A aplicação imediata dos protocolos é educacional, visto que o 

profissional da saúde possui a oportunidade de se atualizar sobre um determinado 

assunto (VISSER et al., 1996). Além disto, estes instrumentos têm sido úteis no 

planejamento estratégico e na racionalização dos recursos das instituições 

(SCHNEID et al., 2003).  A utilização dos protocolos auxilia a prática dos 

profissionais, mas não substituem seus conhecimentos e habilidades (DENT & 

SADLER, 2002). O profissional da saúde deve adaptar a utilização dos protocolos a 



INTRODUÇÃO___________________________________________________________________11 
 

sua experiência e contexto e não deve se fazer prisioneiro desta ferramenta, pois o 

princípio da autonomia do profissional quanto à escolha da sua estratégia é 

fundamental (GALLAGHER et al., 2003). Já os algoritmos, segundo Ferreira (2004), 

representam um “conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas, 

destinadas à solução de um problema, ou de uma classe de problemas, em um 

número finito de etapas”. Os algoritmos constituem o núcleo dos protocolos clínicos, 

retratam o fluxo principal do atendimento e são representados graficamente por meio 

de fluxograma estruturado em etapas que se inter-relacionam, apresentando pontos 

de decisão (SMDM, 1992). 

Schneid e colaboradores (2003) recomendam que para se elaborar um 

protocolo, os autores devem começar pelo algoritmo. As condutas clínicas propostas 

no algoritmo devem ser embasadas cientificamente nas melhores evidências da 

literatura, buscando uma relação positiva de custo-efetividade, respeitando a 

realidade do local onde serão implantados estes protocolos, bem como a 

experiência clínica dos profissionais envolvidos na sua elaboração. 

Os profissionais de saúde do Grupo Hospitalar Conceição, instituição 

localizada no Rio Grande do Sul (RS), estão desenvolvendo protocolos clínicos 

desde 2001, por meio de cursos de capacitação para a elaboração de protocolos 

(ECCLES et al., 1998 e SCHNEID et al., 2003). Atualmente, o Ministério da Saúde 

reconheceu a necessidade de incorporação de uma nova tecnologia capaz de 

melhorar a prática assistencial, gerando impactos positivos esperados sobre a saúde 

da população e a elaboração e publicação de protocolos clínicos representam um 

papel essencial neste processo (BRASIL, 2010). 

A padronização do atendimento parece promover a integração entre as 

equipes técnicas e tem sido enfatizado como um dos itens que os Programas de 

Acreditação Hospitalar avaliam conforme a Organização Nacional de Acreditação 

(NOVAES, 1999).  

A padronização da prática clínica, por meio de diretrizes, protocolos e 

algoritmos, apresenta regras de políticas atuais ou futuras ao profissional da saúde 

para auxiliá-lo na tomada de decisões ao cuidar de seus pacientes, considerando 

aspectos de diagnóstico e da terapia medicamentosa (SCHNEID et al., 2003).  

A Figura 1 apresenta um algoritmo adaptado para a dispensação de 

medicamentos utilizados no tratamento da asma (BRASIL, 2010).  
 



INTRODUÇÃO___________________________________________________________________12 
 

    
 
                                                        
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Algoritmo para a dispensação de medicamentos utilizados durante o tratamento da asma. 
Fonte: Adapatado do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010).  
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1.4. Técnica Delphi 
 

[...] Delfos tem sua denominação oriunda na mitologia grega relacionando-

se com o nome do templo de Apolo. Esta divindade tinha o poder de 

transferir desejos e visões do futuro aos mortais inquietos. Era, então, em 

Delfos que os gregos ouviam profecias famosas (SPINOLA, 1984). 
 

A técnica Delphi consiste num processo de comunicação em grupo que 

visa à convergência das opiniões dos especialistas. Pode ser aplicada na análise de 

dados ou na validação interna de resultados, sendo indicada quando não existem 

dados sobre determinado assunto ou quando há falta de consenso sobre o mesmo 

(SANTOS, VIDOTTO & GIUBLIN, 2005; HSU & SANDFORD, 2007), como ocorre no 

âmbito da Atenção Farmacêutica. Desta forma, a técnica, deduz, refina e gera uma 

opinião final a partir de um grupo de especialistas. 

Esta técnica foi desenvolvida por Helmer (1967), matemático e filósofo, e 

proporciona a realização de previsões, ao longo prazo, utilizando as "suposições 

intuitivas" de um grande número de peritos, especialistas ou expertos (LINDEMAN, 

1975). Especialista é aquele que possui experiência, habilidade ou determinados 

conhecimentos técnicos, científicos ou práticos sobre um tema específico. Para 

Escher e colaboradores (2012), o conceito de especialista inclui desde a experiência 

acadêmica até a vivência de pessoas comprometidas com a questão estudada. 

A técnica Delphi foi utilizada por peritos da Rand Corporation logo após a 

Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, para analisar e prever 

acontecimentos (SPINOLA, 1984). Ao longo dos anos, tem sido aplicada em vários 

campos das ciências (LINDMAN, 1975), muitas vezes, como na identificação dos 

Critérios de Beers, com algumas modificações atribuídas na metodologia de sua 

aplicação (FICK et al., 2003). Spinola (1984) aponta o uso desta técnica no campo 

das Ciências Sociais relacionado com a administração e obtenção de dados 

qualitativos. Na área da saúde tem sido aplicada para estudar as tendências dos 

sistemas de saúde, em países como a Espanha (VIVAS & SANCHES, 1993) e o 

Uruguai (URUGUAI, 1999). 

A circulação de questionários entre um grupo de especialistas da área, a 

qual se quer obter previsões, também caracteriza a técnica Delphi. Suas principais 

características são o anonimato dos participantes, um processo controlado de 
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feedback (interações) e a possibilidade de revisão das opiniões individuais diante 

das opiniões dos demais especialistas (com base na representação estatística da 

visão do grupo) (WRIGHT & GIOVINAZZO, 2000).  

A literatura aponta que três interações, na maioria das vezes, são 

suficientes para coletar as informações necessárias e chegar a uma resposta 

comum (LUDWIG, 1997; CUSTER, SCARCELLA & STEWART, 1999).  

Segundo Hsu e Sandford (2007), a técnica pode ser desenvolvida da 

seguinte maneira: 

 

 Interação 1 - O primeiro questionário enviado aos especialistas, 

tradicionalmente é composto por questões abertas. Após a análise das 

respostas deste questionário, os pesquisadores convertem as informações 

coletadas em um novo questionário que será utilizado na segunda etapa do 

processo. 

 Interação 2 - O participante do painel Delphi recebe o segundo questionário e 

é convidado a rever os itens compilados pelos pesquisadores com base nas 

informações fornecidas na primeira interação. Desta maneira, os especialistas 

são obrigados a estabelecer prioridades entre os itens do novo questionário. 

 Interação 3 - O participante recebe um terceiro questionário que inclui os 

itens e as avaliações compiladas pelos pesquisadores na interação anterior. 

Nesta etapa, os especialistas revisam suas decisões ou especificam os 

motivos de não concordarem com as respostas da maioria do grupo. No 

entanto, em relação à interação anterior, geralmente, há apenas um pequeno 

aumento no grau de concordância do grupo (JACOBS, 1996). De acordo com 

Grant e Kinney (1992), o nível de concordância mínimo, entre os 

especialistas, estabelecido na etapa final da técnica Delphi deve ser de 70%, 

apesar de Salmond (1994) apontar que o estabelecimento do nível de 

concordância é reservado ao investigador (FARO, 1997).  

 

A Figura 2 esquematiza o procedimento de coleta e análise dos dados, 

adotado pela técnica Delphi, e facilita a visualização de todo o processo. 
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Figura 2 - Esquema do procedimento de coleta e análise de dados, adotado pela técnica Delphi. 

 

Embora o questionário seja o instrumento mais adequado na aplicação 

desta técnica, não existe uma padronização para tal (WRIGHT & GIOVINAZZO, 

2000). O número de questionários a ser enviado aos especialistas também é 

variável. Desta maneira, o estilo e o número dos questionários utilizados estão 

diretamente relacionados com a natureza e com a disponibilização de recursos 

materiais e humanos durante a pesquisa (FARO, 1997). A vantagem da técnica 

Delphi consiste na minimização da manipulação de alguns participantes, em adotar 

um determinado ponto de vista, devido à influência dos diferentes níveis hierárquicos 

dos especialistas, muito recorrente em dinâmicas de grupo (ADAMS, 2001), além da 

possibilidade do uso de tecnologias de comunicação à distância, que oferecem aos 

pesquisadores, segundo Witkin e Altschuld (1995), velocidade na obtenção de 

respostas dos questionários e estabelecimento de comunicação entre pessoas 

geograficamente distantes (DAL BEN et al., 1996). 

Em suma, esta técnica enfatiza a interação entre os participantes do 

estudo, propicia a criatividade e considera todas as informações fornecidas 

importantes (SALMOND, 1994). 
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No âmbito internacional, os primeiros estudos utilizando esta técnica na 

área da saúde focalizavam assuntos educacionais, principalmente nos setores 

médicos e de enfermagem (LINDEMAN, 1975; ABDALLAH & EVANS, 1975). 

Atualmente, as investigações são realizadas com o intuito de obter consenso sobre 

condutas clínicas e adequação de indicadores como na atualização dos Critérios de 

Beers (FICK et al., 2003).  

Já no Brasil, esta técnica ainda é pouco difundida, mas no universo da 

Assistência Farmacêutica foi utilizada para elucidar políticas e padrões de qualidade 

para farmácias e drogarias (SILVA, 2003), estabelecer critérios e indicadores de 

resultados para a farmácia hospitalar (TORRES, CASTRO & PEPE, 2007) e 

construir critérios de julgamento para a análise da satisfação na dispensação de 

medicamentos utilizados no tratamento da AIDS (ESCHER et al., 2012). 

Portanto, a técnica Delphi é um excelente meio para a obtenção de 

informações e consenso sobre a aplicação de algoritmos na prática da Atenção 

Farmacêutica, já que poderia enfatizar a percepção do farmacêutico sobre a 

padronização do seu atendimento. 
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Com o aumento na prevalência das doenças crônicas, pesquisadores têm 

feito reflexões e investigações sobre a necessidade de novas abordagens para o 

cuidado dos pacientes. Neste contexto, o algoritmo seria uma ferramenta 

interessante, com informações precisas com o intuito de harmonizar as condutas 

clínicas dos farmacêuticos, durante o seguimento farmacoterapêutico, na prática da 

Atenção Farmacêutica. 

Os especialistas deste estudo consideraram que os algoritmos, no âmbito 

da AtenFar, quando embasados cientificamente, validados e associados a 

profissionais competentes, experientes e atualizados, proporcionam aos pacientes 

um atendimento e acompanhamento farmacoterapêutico seguro, sem que para isso 

a prática clínica seja desumanizada. Isto reflete o significado da categoria central 

identificada na pesquisa (“facilitar a prática da Atenção Farmacêutica”), pois todo 

este conjunto acaba por facilitar a prática clínica deste profissional, orientando e 

direcionando a tomada de decisões para a resolução ou prevenção de PRM/RNM. 

Além disto, a ferramenta em questão poderia indicar a intervenção mais adequada, 

mediante uma sequência finita de passos lógicos, auxiliando na elaboração do plano 

de cuidados e na escolha do melhor tratamento ao paciente de forma objetiva.  

Como sugestão para a minimização de erros gerados pela utilização 

inadequada dos algoritmos na prática clínica, seria indicado fornecer aos 

farmacêuticos, treinamentos ou capacitações relacionados à utilização de 

algoritmos, no âmbito do seguimento farmacoterapêutico de pacientes.  

Portanto, a percepção dos farmacêuticos sobre a utilização de algoritmos 

na prática da Atenção Farmacêutica considera o instrumento um facilitador das 

ações relacionadas à promoção da saúde, podendo ser, também, um meio de 

facilitar a comunicação e a interação multiprofissional, além de harmonizar as 

condutas clínicas, bem como diminuir potenciais erros técnicos e gastos 

desnecessários.  
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