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RESUMO
As mudanças que aconteceram nos setores da Educação e da Saúde no
século XX influenciaram as concepções e práticas dos profissionais de saúde,
em especial na Atenção Primária à Saúde. Entre essas práticas, destaca-se a
importância

da

formação

e

da

qualificação

profissional

para

o

aperfeiçoamento do cuidado em saúde, a partir das realidades sociais e das
necessidades da população. A presente pesquisa buscou analisar o perfil de
formação e qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família
(ESF) e os fatores associados com a qualidade dos serviços de Atenção
Primária à Saúde da região noroeste de Goiânia. Trata-se de um estudo
transversal, onde a coleta de dados ocorreu pela realização de entrevista
estruturada, incluindo a aplicação do Instrumento de Avaliação da Atenção
Primária - PCA-Tool. Participaram do estudo 48 médicos e 44 enfermeiros
das equipes da ESF. Os dados foram analisados por meio dos testes U de

Man-Whitney, qui-quadrado ou de Fischer, teste t de Student e regressão de
Poisson, com nível de significância de 5%. Os resultados apontaram
diferenças significativas (p<0,05) entre o perfil de formação e qualificação de
médicos e enfermeiros, sendo que os médicos apresentaram maior
rotatividade no serviço e os enfermeiros maior experiência e qualificação
profissional, bem como maior vínculo com a ESF. A avaliação dos atributos
da APS indicou baixo escore essencial (6,5) e alto escore não essencial 96,9),
resultando em Alto Escore Geral de APS (6,7). A análise do perfil dos
profissionais com a qualidade dos serviços da APS indicou que a menor
rotatividade de médicos e a contribuição positiva das capacitações para o
aperfeiçoamento profissional associaram-se à melhor qualidade dos serviços.
Contudo essa associação não permaneceu no modelo explicativo final.
Conclui-se que os enfermeiros possuem um perfil profissional mais favorável
ao trabalho na APS e que a formação e a qualificação dos profissionais de
saúde da região noroeste de Goiânia estão relacionadas à qualidade dos
serviços de Atenção Primária.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Avaliação de Serviços de
Saúde,

Educação

Permanente,

Saúde

da

Família
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ABSTRACT
Advances in educational and health sectors in the twentieth century have
influenced the concepts and practices of health professionals, particularly in
primary health care, emphasizing the importance of training and qualification
for the improvement of health care based on realities and needs of the
population. The present research aimed to examine the profile of training
and qualification of the professionals of the Family Health Strategy (FHS) and
factors associated with quality of Primary Health Care (PHC) services in the
northwest Goiania. This is a cross-sectional study whose data were collected
through a structured interview, including the application of the Primary Care
Assessment Tool - PCA-Tool. The study included 48 doctors and 44 nurses
from FHS teamwork. Data were analyzed using the U-test of Man-Whitney,
chi-square or Fischer test, Student-t test and Poisson regression, with 5%
significant level. The results showed significant differences (p <0.05)
between the profile of training and qualifications of doctors and nurses.
Doctors had higher turnover rates while nurses were the most experienced
and trained as well as had a greater bond with the FHS. The evaluation of
the PHC attributes indicated a low essential score (6.5) and a high nonessential score (96.9), totalizing a high general PHC score (6.7). The analysis
of the professional profiles associated with the quality of PHC services
pointed out that the low turnover rates of doctors and the positive
contribution of trainings for professional development were associated with
better quality of services. However, this association did not remain in the
final explanatory model. It is concluded that nurses have a professional
profile more conducive to working on PHC and the training and skills of
health professionals in the northwestern region of Goiânia are related to the
quality of PHC.
Key-words: Permanent Education in Health, Primary Health Care, Family
Health, Health Services Evaluation
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1 APRESENTAÇÃO

As motivações para o desenvolvimento desta pesquisa advêm do
interesse e perfil profissional, que já há alguns anos, a pesquisadora vem
desenvolvendo na linha de pesquisa oferecida pelo Mestrado Profissional em
Ensino na Saúde (MEPES), Processos Educativos no Trabalho em Saúde.
Além da expectativa de poder contribuir, a partir do meu desenvolvimento
técnico-científico

e

da

aplicação

destes

conhecimentos

na

prática

profissional, para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), em
especial no que se refere às práticas profissionais em saúde, no campo da
educação em saúde.
O fato de trabalhar no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF),
que possui papel fundamental no apoio técnico pedagógico às equipes de
Saúde da Família e de ter exercido recentemente tutoria na Residência
Multiprofissional em Saúde da Família, pela Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás (FEN/ UFG), coloca a pesquisadora no papel
de facilitadora do processo de ensino- aprendizagem e de transformação das
práticas profissionais em saúde. No desenvolver dessa função, percebe-se a
necessidade e surge o interesse em qualificação na área de ensino na saúde.
Durante a graduação em nutrição teve algumas experiências na área
de educação em saúde, que a despertaram para as estratégias e métodos
participativos de ensino e aprendizagem, destacando-se o construtivismo, a
problematização e a educação popular em saúde. Nessa fase, participou
como apoiadora em alguns projetos de pesquisa, nas áreas de nutrição e
saúde coletiva.
Em empresas privadas, desenvolveu atividades de educação em
saúde, voltadas para os usuários e participou do planejamento e execução
de projetos e programas de promoção da saúde, em equipe multiprofissional.
Cursou especialização Lato Sensu Multiprofissional em Saúde da
Família e realizou pesquisa sobre qualidade de vida dos Agentes
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Comunitários de Saúde (ACS) como trabalho de conclusão de curso,
apresentado na forma de pôster comentado.
Na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), onde é
nutricionista há nove anos, vem se destacando no campo do planejamento e
ensino na saúde, aperfeiçoando conhecimentos e práticas nessas áreas junto
à gestão, à academia, profissionais de saúde e comunidade.
As atividades desenvolvidas em Unidade Básica de Saúde e Distrito
Sanitário propiciaram o conhecimento da rede e dos programas de atenção à
saúde do município, bem como a experiência de atuar tanto no apoio
técnico- pedagógico aos profissionais, como diretamente com a comunidade,
em ações de promoção da saúde.
A experiência de três anos como coordenadora da Área Técnica
Municipal de Alimentação e Nutrição trouxe, entre as diversas atividades de
gestão,

muitas

oportunidades

de

aperfeiçoar

seu

conhecimento

e

experiências nos processos educativos no trabalho em saúde. Na gestão,
desenvolveu

diversas

atividades

de

educação

permanente

para

os

profissionais da SMS, participou ativamente dos eventos e disciplinas de
saúde pública junto às Instituições de Ensino Superior (IES), principalmente
a UFG e teve o privilégio de continuar atuando junto à comunidade, com
estratégias de educação popular, através da integração com o Programa
Bolsa Família.
No NASF, o processo de trabalho é desenvolvido por meio do apoio
matricial, com a criação de espaços coletivos de discussões e planejamento.
Organizando e estruturando espaços de atendimento compartilhado,
intervenções específicas dos profissionais do NASF com usuários e famílias e
ações comuns nos territórios de sua responsabilidade, entre elas, projetos de
promoção da saúde, educação permanente dos profissionais e organização
do processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2010c).
A atividade de tutoria na Residência Multiprofissional em Saúde da
Família proporcionou à pesquisadora uma vivência extraordinária na
Estratégia Saúde da Família (ESF), onde participou, por dois anos, da prática
na ESF tanto como especialista, com apoio matricial às equipes de Saúde da
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Família, como no acompanhamento de residentes. Proporcionou ainda um
contato ainda mais próximo com a academia, e a fez perceber a necessidade
de buscar a Pós- Graduação Stricto Sensu como forma de aperfeiçoar e
contribuir para o fortalecimento das práticas profissionais em saúde e poder
contribuir mais com a pesquisa e formação, que tem se tornado necessidade
evidente na relação ensino/serviço.
Desta preceptoria, o seu grupo de pesquisa obteve aprovação para
apresentação oral na 19th WONCA Europe Conference 2014 do Trabalho de
Conclusão de Curso das residentes de nutrição e farmácia.
Atualmente, além de participar das atividades propostas pelo MEPES,
é preceptora do Programa Nacional de Reorientação da Formação
Profissional em Saúde (PRO- Saúde) e Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde (PET- Saúde) na área de Saúde Mental e facilitadora do projeto
de extensão de educação permanente da UFG “Saúde Mental na Roda”, com
trabalhos apresentados na IV Mostra Nacional de Atenção Básica, em março
de 2014.
O estudo que agora apresenta que se vincula ao MEPES poderá
contribuir significativamente para a qualificação nos processos educativos no
trabalho em saúde, pois a pesquisadora acredita que aperfeiçoando sua
formação e desenvolvendo pesquisas voltadas para o serviço terá a
possibilidade de contribuir para melhoria da qualidade das práticas
profissionais e consequentemente da atenção e do acesso à saúde na ESF.
Este trabalho consiste na dissertação de mestrado intitulada “Perfil de

formação e qualificação dos profissionais de saúde: fatores associados à
qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde”, apresentada ao
Programa de Pós- Graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina
da UFG. O trabalho é apresentado em quatro partes, na ordem que segue:
1) Introdução, Referencial Teórico, Objetivos e Metodologia:
A Introdução traz a contextualização sobre o tema, os conceitos que o
permeiam e sua importância, o problema, pergunta norteadora, justificativa
e objetivo principal do estudo.
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O Referencial Teórico é estruturado em quatro partes, que exploram,
à luz da literatura, o processo histórico, conceitos, principais estudos e a
importância da formação e qualificação dos profissionais para o trabalho na
área da saúde, em especial na Atenção Primária à Saúde (APS) e avaliação
de sua qualidade, bem como a relação entre o perfil de formação e
qualificação dos profissionais com a qualidade da APS.
Em seguida tem a apresentação dos objetivos gerais e específicos, e
por fim, a metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo.
2) Artigo:
A dissertação será apresentada na modalidade de artigo científico que
será submetido à Revista Brasileira de Educação Médica.
3) Considerações Finais:
Nesta parte tem-se a apresentação das considerações finais pela
autora.
4) Relatório Técnico:
Constitui-se em produto técnico de divulgação do estudo e
instrumentalização à nível de gestão e controle social no planejamento de
ações de educação permanente e melhorias na qualidade da APS no
município de Goiânia.
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2 INTRODUÇÃO

A educação na saúde para formação e qualificação dos profissionais, é
um processo histórico que vem sofrendo atualizações ao longo dos tempos
(COSTA, 2006).
Nessa trajetória, o século XX foi destacado por marcos legais e
movimentos de mudanças na formação dos profissionais de saúde, com o
objetivo de superar os modelos de educação superior em saúde que se
mantêm ainda presos a um modelo de prática hospitalocêntrica e
fragmentada, de viés privatizante, e mostram-se deficientes em atender às
necessidades sociais por saúde, apresentando pouca ou nenhuma relação
com a realidade social e epidemiológica da população (BRASIL, 2007a).
Embora não se tenha atingido todos os objetivos propostos com esses
movimentos, houve avanços na direção do ensino e da assistência mais
adequada à realidade da sociedade, na perspectiva da Atenção Primária à
Saúde (APS) de qualidade (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
Da mesma forma, no campo da qualificação dos profissionais inseridos
no Sistema Único de Saúde (SUS), a preocupação com a educação dos
profissionais de saúde vem sendo referendada através de movimentos sociais,
legislações e políticas públicas que defendem que um sistema de saúde deve
exigir uma reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na
saúde, com definição de diretrizes para o setor e fortalecimento da
integração ensino- serviço- comunidade (CONFERÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE, 8ª, 1987).
Nesse sentido, a Educação Permanente em Saúde (EPS) foi defendida
como uma estratégia fundamental para a reorganização das práticas de
formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social no setor da
saúde, através de ações intersetoriais e mudanças no ensino da saúde,
constituindo assim um quadrilátero formado por diferentes atores do processo
de trabalho:

atenção,

ensino, gestão e

controle social (CECCIM

FEURWERKER, 2004; COSTA, 2006; CECCIM & FERLA, 2008).

E
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A APS é uma forma de organização dos serviços de saúde, uma
estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, tendo como
perspectiva as necessidades em saúde da população (BRASIL, 2011a).
O conceito de APS e seus princípios se consolidaram no século XX,
que foi marcado pelo desenvolvimento de diversas experiências de modelos
assistenciais em saúde em todo o mundo. Essas experiências serviram de
base para o estabelecimento dos princípios da APS propostos na Declaração
de Alma Ata, em 1978. A partir de então, o fortalecimento da APS foi
estabelecido como a principal estratégia para organização dos serviços
públicos de saúde (LEÃO; CALDEIRA; OLIVEIRA, 2011).
No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada a
principal vertente da APS e visa à implementação e fortalecimento do SUS,
propondo reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e
substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias
e com isso melhorar a qualidade de vida da população (BRASIL, 2010c).
A APS é definida por meio de seus atributos, que são reconhecidos
mundialmente como eixos estruturantes do processo de atenção, associados
à qualidade dos serviços, à efetividade e eficiência de suas intervenções,
assim

denominados:

o

acesso

de

primeiro

contato

ao

SUS,

a

longitudinalidade, a integralidade da atenção, a coordenação da assistência,
a orientação familiar e comunitária e a competência cultural (STARFIELD,
2002; ZILS et al., 2009).
A formação e a qualificação na APS estão associadas à busca pela
garantia da universalidade e integralidade do SUS, uma vez que, além de
compreender um território adstrito a partir do enfoque familiar e
comunitário, a APS é considerada espaço de construção coletiva, onde os
diversos sujeitos estão envolvidos nos cuidados em saúde (D'AVILA, 2014).
Os estudos de Kolling (2008); Castro (2012); Chomatas; Vitória
(2013), que avaliaram, na percepção de profissionais médicos e enfermeiros,
em cidades da Região Sul do Brasil, a qualidade dos serviços de APS por
meio de seus atributos, utilizando o Instrumento de Avaliação da Atenção
Primária (PCATool) (BRASIL, 2010d), revelam que um melhor resultado dos
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atributos da APS está relacionado, entre outros fatores, com a melhor
formação e qualificação de seus profissionais. Contudo, mesmo após avanços
nas políticas e práticas de APS no Brasil nos últimos anos, existem obstáculos
à sua consolidação, tanto sociopolíticos e estruturais como os relacionados ao
processo de trabalho (FIGUEIREDO; NASCIMENTO, 2011).
Em

Goiânia,

a

Secretaria

Municipal

de

Saúde

(SMS)

vêm

implementando ações da Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde (PNEPS), que atualmente é coordenada pela Escola Municipal de
Saúde Pública, da Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.
A PNEPS, instituída pela Portaria Ministerial no198 de fevereiro de
2004, afirma que a gestão da educação na saúde, por intermédio da
formação e do desenvolvimento de trabalhadores em saúde, constitui-se em
questão fundamental para a qualidade da atenção em saúde prestada à
população e em estratégia de qualificação da gestão dos serviços e sistemas
de saúde (BRASIL, 2004a).
A atuação na região noroeste no Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF) e Residência em Medicina de Família e Comunidade despertou na
pesquisadora questionamentos sobre a efetiva contribuição da formação
acadêmica e dos cursos e capacitações de qualificação profissional sobre as
práticas e concepções de Atenção Primária à Saúde, que ainda são muito
fragmentadas e dentro da perspectiva ambulatorial, biomédica, bem como
seus reflexos na qualidade dos serviços prestados à população.
A escolha da região noroeste para realização do presente estudo se
deu por ser lócus de projetos pilotos em educação permanente, o distrito
sanitário que possui maior cobertura da ESF do município (89%) e a única
atualmente que possui NASFs e Residência em Medicina de Família e
Comunidade.
Anualmente são desenvolvidos capacitações e eventos, bem como
parcerias em pós- graduações, no sentido de disseminar o conhecimento e
qualificar os profissionais de saúde para o trabalho na APS. Contudo, não há
registros de estudos que analisaram a efetividade das estratégias de
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formação e qualificação dos profissionais com a qualidade dos serviços de
APS no município.
Segundo Castro (2012), que estudou o perfil de profissionais médicos
e enfermeiros em Porto Alegre associado à qualidade dos serviços de APS, o
conhecimento do perfil dos profissionais quanto à formação acadêmica,
educação permanente e às características ocupacionais, associadas à
qualidade desses serviços, é fundamental para promoção de melhorias tanto
na formação quanto na qualificação dos profissionais de saúde para o
trabalho na APS.
Diante desse contexto, relacionando-o com a prática profissional da
pesquisadora no NASF, no qual atua diretamente no apoio matricial e
educação permanente das equipes de Saúde da Família, o presente estudo
apresenta como questão norteadora: quais os fatores relacionados à
qualificação e formação dos profissionais de saúde que estão associados à
qualidade dos serviços da região noroeste de Goiânia?
Esse estudo propõe-se a analisar o perfil de formação e qualificação
dos profissionais da ESF com a qualidade dos serviços de APS da região
noroeste de Goiânia.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
A educação é entendida não apenas como um processo institucional e
instrucional, mas também um instrumento formativo, seja na particularidade da
relação pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social coletiva sem
perder as referências éticas e políticas, tendo como premissa que o processo de
formação de um sujeito ético, ou de um cidadão, vai depender da própria
construção do ser humano (CECCIM; FERLA, 2008).
O século XX foi marcado por um intenso avanço científico e
desvalorização do empirismo na assistência em saúde. Proposto por
Abraham Flexner, médico americano, nos anos de 1910, o chamado
Relatório Flexner, consolidava o paradigma da medicina científica, que
orientou e que ainda orienta em muitos lugares o ensino e as práticas
profissionais na área da saúde ao longo de todo o século XX. Suas principais
características são: a segmentação do ensino em ciclos básico e profissional,
o ensino baseado em disciplinas ou especialidades e ambientado em sua
maior parte dentro de hospitais, com uma visão fragmentada e reduzida aos
aspectos biológicos de saúde (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
No Brasil, o modelo flexineriano chegou nos anos de 1940,
influenciando os novos cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem, além
de reformular os cursos já existentes. A formação universitária foi se
constituindo no sentido de separar os objetos de seus contextos, conteúdos
divididos em disciplinas que não se integram e que são incapazes de
entender a complexidade da realidade. Neste modelo, a atenção à saúde é
centrada na assistência curativa, hospitalar e superespecializada, na vertente
de interesses econômicos e corporativos (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
Contudo, os crescentes gastos com investimentos em tecnologia, o
consumo desenfreado das possibilidades de diagnóstico e tratamento em
contraste com a escassez de recursos para o custeio são pontos marcantes à
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derrocada deste modelo, principalmente em países pobres ou em
desenvolvimento. Mesmo assim, os paradigmas do modelo flexineriano foram
arraigados de tal forma no ensino e nas práticas em saúde que predominam
na atualidade. A substituição desse sistema pelo sistema universal, que
busca modelos de atenção que valorizem a integralidade, o cuidado
humanizado e a promoção da saúde, depende do perfil de formação e da
prática dos profissionais de saúde (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
A discussão sobre um conceito mais ampliado de saúde, pra além dos
aspectos biológicos, estimulou em diversos países da Europa e América um
repensar sobre a questão da assistência e do ensino na saúde. Surge então a
proposta da reforma preventivista e da medicina integral, englobando a
saúde no processo saúde-doença (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
No Brasil, nos anos de 1950, surgiram dois grandes movimentos prómudança na formação superior dos profissionais de saúde: a Medicina
Comunitária, que buscava resgatar a medicina anterior à grande explosão
tecnológica, com inclusão diferenciada das camadas sociais marginalizadas e
estímulo à participação comunitária, especialmente do trabalho voluntário e a
Integração Docente-Assistencial (IDA), instituído no âmbito do Ministério da
Educação, que buscava quebrar a resistência dos estudantes à abordagem
epidemiológica e social, inserindo-os na atenção primária através de
atividades de extensão, o que aconteceu de forma intensa nos anos de 1970
(DIAS et al., 2013).
Esses movimentos surgiram com o objetivo de responder às limitações
de acesso ao sistema de serviços devido aos gastos excessivos com
tecnologia. No entanto, essas estratégias não modificaram o ensino
hospitalocêntrico e a prática fragmentada em inúmeras especialidades. A IDA
limitou-se à assistência em saúde, com baixa participação de docentes e
segmentação das ações, não resultando em significativas transformações nos
currículos. Embora não se tenha atingido o objetivo final com esses
movimentos, muito se caminhou na direção de um ensino e de uma
assistência mais adequada à realidade da sociedade (DIAS et al., 2013;
GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010;).
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A Reunião de Alma-Ata em 1978, ocorrida por ocasião da Conferência
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, resultou em avanços
reformistas, principalmente a estratégia da APS, e levando a fortes reformas
em vários países, fortalecendo o movimento de Reforma Sanitária no Brasil.
Após Alma-Ata, passou-se a discutir como inserir o trabalho universitário no
serviço de saúde e chegou-se à ideia de que o serviço precede a
universidade e esta não deve pretender estruturá-lo (GONZÁLEZ; ALMEIDA,
2010).
O choque com o crescimento dos custos da assistência à saúde, a
insuficiência e a desumanização da atenção à saúde fizeram com que a
necessidade de mudança na formação e a participação efetiva da
comunidade na elaboração e monitoramento do processo ficassem ainda
mais evidentes (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
Levando em conta estas constatações, a Fundação Kellogg, nos anos
de 1990, iniciou um novo programa: o Programa UNI, que, convergindo três
movimentos: IDA, APS e Extensão Comunitária,

pretendia orientar a

formação na perspectiva da multiprofissionalidade, fortalecer os estágios na
comunidade, repensar a universidade, torná-la relevante para a sociedade e
estimular a produção acadêmica, com participação social (DIAS et al., 2013;
GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
O Programa UNI intensificou a união entre os três grandes
componentes e atores do movimento pró-mudança: universidade, serviço e
comunidade. Houve, assim, um avanço nesses movimentos, com valorização
da aprendizagem interdisciplinar na universidade e a multiprofissionalidade
nos serviços e na comunidade (DIAS et al., 2013; GONZÁLEZ; ALMEIDA,
2010).
Os projetos IDA e UNI surgiram num contexto desfavorável para o
setor Saúde, pois faltavam na época políticas mais abrangentes e
democratizantes como o SUS, que foi instituído posteriormente. Nesse
contexto, observa-se a participação efetiva da universidade nesse mesmo
período, onde os integrantes do Projeto UNI, desencadearam, em 1997, um
novo movimento, a Rede Unida, que articulava atores e instituições em torno
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de mudanças e novas experiências para a formação profissional em saúde,
com o grande desafio de impedir o continuísmo da fragmentação e de incluir
a integralidade e a humanização as práticas ainda durante a formação (DIAS
et al., 2013; GONZÁLEZ; DE ALMEIDA, 2010).
Em levantamento sobre perfil das escolas médicas realizado pela
Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas
(CINAEM) em 1991 os resultados encontrados demonstravam a inadequação
da formação médica frente às demandas da sociedade e a confirmação da
presença do paradigma hegemônico do ensino centrado no professor, a
superespecialização e as ações voltadas ao setor terciário (GONZÁLEZ;
ALMEIDA, 2010).
A excessiva especialização observada na área da Saúde tem sido
apontada, entre outros fatores, como um dos responsáveis pela elevação dos
custos assistenciais e pela má distribuição geográfica de profissionais nessa
área. Não se pretende negar a importância da especialização, porém, é
essencial procurar um equilíbrio na relação especialistas/ generalistas, sem
prejuízo da qualidade da atenção dispensada. Em geral, a especialização é
reforçada pelo desenvolvimento da pesquisa científica que se dirige
predominantemente a aspectos vinculados à alta tecnologia (BRASIL,
2007a).
Em paralelo ao movimento da CINAEM, outros estudos promovidos
pelo projeto IDA concluíram que a estratégia de articulação ensino-serviço
deve ser repensada buscando envolver equipes multiprofissionais durante
todo o curso de graduação e que a pouca participação da comunidade deve
ser estimulada para que se dê de forma consciente e corresponsável
(GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
Dentre os desafios do SUS e da Universidade na formação dos
trabalhadores da saúde, fazem-se necessários novos modelos que sejam
tecnologicamente competentes, que favoreçam o trabalho em equipe, sejam
criativos, autônomos, resolutivos, engajados na promoção da saúde, abertos
à participação social, e comprometidos com a humanização da atenção à
saúde (ALMEIDA FILHO, 2013).
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Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), confere às Instituições
de Ensino Superior (IES) novos graus de liberdade que possibilitam o
desenho de currículos inovadores, adequados às realidades regionais e às
respectivas vocações das escolas. A substituição do currículo mínimo pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área da saúde
(DCNs) representa um avanço, pelo fato de induzir maior articulação das IES
(BRASIL, 2007a).
As DCNs foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde entre
2001 e 2002, mas cada profissão teve suas diretrizes publicadas
separadamente, sendo aprovadas, para os 14 cursos da área da saúde, entre
2001 e 2004. Buscavam construir um perfil acadêmico e profissional com
competências, habilidades e conteúdos de acordo com as necessidades
atuais das populações, bem como para atuarem com qualidade e
resolutividade no SUS (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
As DCNs da formação em Saúde incluem todo um ideário avançado de
formatação de currículo. As DCNs preconizam a articulação educação
superior/sistema de saúde, formação geral e específica, com competências
comuns às formações profissionais, ênfase nos conceitos de saúde,
promoção da saúde, princípios e diretrizes do SUS, ensino-aprendizagem
com ampla liberdade de integralização curricular, perfil acadêmico e
profissional,

competências,

habilidades

e

conteúdos

contemporâneos,

capacidade de atuar com qualidade e resolutividade no SUS (ALMEIDA
FILHO, 2013; BRASIL, 2001).
Logo após a aprovação das DCNs do curso de medicina, foi instituído
o Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina
(PROMED), em 2002, pelo Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação
(MEC) e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), em parceria com a
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) e a Rede Unida (BRASIL,
2002). O PROMED incentivava a implantação e consolidação das mudanças
necessárias na formação médica, incentivando a oferta de estágios
curriculares em hospitais universitários e em serviços de atenção primária,
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buscando atender às necessidades da sociedade e do setor saúde em
conformidade com as DCNs e o SUS (DIAS et al., 2013; GONZÁLEZ;
ALMEIDA, 2010).
A criação do Departamento da Educação na Saúde (DEGES) em 2003
demonstrou que o MS passou a priorizar a mudança na formação superior. O
DEGES possuía a função de motivar e propor ações tanto para mudanças na
formação técnica, de graduação e de pós-graduação quanto para a educação
permanente dos trabalhadores da saúde a partir das necessidades de saúde
da população e de fortalecimento do SUS (ALMEIDA FILHO; BRASIL, 2001;
DIAS et al., 2013).
Por meio do DEGES, o MS e o MEC desenvolveram diversos programas
para

estruturação

e

fortalecimento

do

processo

de

formação

e

desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde, tais como (DIAS et
al., 2013GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010):
VERSUS (Vivência-Estágio na Realidade do SUS), instituído entre 2003
e 2004, cujo desenho reconhecia o SUS como espaço de aprendizagem,
estreitando as relações entre as instituições formadoras e o sistema de
saúde.
Aprender SUS, lançado em 2004, que teve um papel importante no
debate sobre a integralidade da atenção como eixo de mudança da formação
profissional, na busca do fortalecimento da cooperação entre o sistema de
saúde e a instituições de educação superior (BRASIL, 2004b; DIAS et al.,
2013).
Curso de Especialização em Ativação de Processos de Mudança nas
Profissões da Área da Saúde, orientado conceitualmente pelo currículo
integrado, o construtivismo e metodologias de ensino aprendizagem ativas e
à distância, tinha o objetivo de apoiar a gestão do ensino em coerência com
as diretrizes e os princípios constitucionais do SUS e a implementação das
diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação na área da
saúde (BRASIL, 2004b; DIAS et al., 2013).
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde (PRÓ-Saúde), fortemente baseado no PROMED e instituído pela

25

Portaria Interministerial MS/ MEC nº 2.101 de 03 de novembro de 2005
(BRASIL, 2005). Inicialmente pensado para as áreas de Enfermagem,
Medicina e Odontologia e posteriormente ampliado para os demais cursos de
graduação da área da Saúde através da Portaria Interministerial MS/MEC nº
3.019, de 27 de novembro de 2007, tem como objetivo a integração ensinoserviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma
abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção
básica,

promovendo

transformações

nos

processos

de

geração

de

conhecimentos, ensino e aprendizagem e de prestação de serviços à
população (BRASIL, 2007a).
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET- Saúde),
instituído pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 421, de 3 de março de
2010, que promove a formação de grupos de aprendizagem tutorial para
desenvolvimento de atividades em áreas estratégicas do SUS. Incentiva a
integração ensino-serviço-comunidade por meio da inserção de docentes e
estudantes da graduação na rede pública de saúde, de forma que as
necessidades dos serviços sejam fonte de produção do conhecimento e
pesquisa nas instituições de ensino. Desenvolve projetos nas áreas de ESF,
Vigilância em Saúde e Saúde Mental (BRASIL, 2010b).
Apesar dos avanços nas concepções e programas de formação
superior em saúde no Brasil, a orientação predominante na formação ainda é
alheia à organização setorial e ao debate crítico sobre o cuidado na saúde,
apresentando pouca relação com a realidade social e epidemiológica da
população (BRASIL, 2007a).
Os modelos de educação superior em saúde realizados ainda mantêmse presos a um modelo de prática hospitalocêntrica e fragmentada, de viés
privatizante, e mostram-se deficientes em atender às necessidades sociais
por saúde. O perfil predominante do egresso dos cursos de graduação em
saúde revela seu pouco comprometimento com o SUS e compreensão da
necessidade do trabalho em equipe, fraca formação humanística, resultando
muitas vezes em profissionais despreparados (ALMEIDA FILHO, 2013).
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Nesse regime ainda hegemônico na universidade brasileira, os
currículos são mais fechados, projetados para a exclusividade na formação,
tendem a ser menos interdisciplinares e mais especializados, alienando assim
segmentos profissionais entre si e dificultando um eficiente trabalho em
equipe. Quase não há lugar para estudos mais gerais, necessários para
promover uma ampla visão humanista das doenças e dos cuidados de saúde
pelos profissionais de saúde, no referencial crítico da Determinação Social da
Saúde (ALMEIDA FILHO, 2013; BRASIL, 2007a).
Quanto

ao

enfoque

pedagógico,

freqüentemente

limita-se

às

metodologias tradicionais baseadas na transmissão de conhecimentos, que
não privilegiam a formação crítica do estudante, inserindo-o tardiamente no
mundo do trabalho. A abordagem interdisciplinar e o trabalho em equipes
multiprofissionais, raramente são explorados pelas instituições formadoras na
graduação, o que se reproduz nas equipes de saúde, resultando na ação
isolada de cada profissional e na sobreposição das ações de cuidado e sua
fragmentação (BRASIL, 2007a).

3.2 QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
Os enfoques educativos para a formação e qualificação dos profissionais
de saúde transformaram-se profundamente e sofreram atualizações ao longo
dos tempos (BRASIL, 2009b; COSTA, 2006).
Nessa evolução, educar para o trabalho em saúde deve deixar de ser
a transferência de recursos cognitivos e tecnológicos às novas gerações
profissionais para tornar-se a formação de pessoas comprometidas com a
execução de um projeto de sociedade, onde a saúde se relaciona
amplamente com a qualidade de vida e trabalho (CECCIM; FERLA, 2008).
Por outro lado, essas transformações nos processos educativos
buscam a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira, por meio do
fortalecimento da descentralização da gestão setorial, do desenvolvimento de
estratégias e processos para alcançar a integralidade da atenção à saúde
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individual e coletiva e do incremento da participação da sociedade nas
decisões políticas do SUS (BRASIL, 2007b).
Nesse sentido, a preocupação com a educação dos profissionais de
saúde vem sendo referendada desde a III Conferência Nacional de Saúde (CNS)
em 1963, ainda com uma visão voltada para o adestramento, aperfeiçoamento
técnico e especialização do trabalho sanitário (COSTA, 2006).
As CNSs que aconteceram entre os anos 1960 e 1980 trouxeram novos
elementos para a educação na saúde, como a importância do profissional de
saúde como recurso que deve ser desenvolvido para promover o progresso e o
bem-estar social e a educação contínua como um processo dinâmico de ensinoaprendizagem, ativo e permanente, destinado a atualizar e melhorar a
capacidade de pessoas, frente ao desenvolvimento científico e tecnológico
(COSTA, 2006). Nesse processo histórico, alguns conceitos de educação na
saúde surgiram.
Nos anos de 1960 e 1970, o conceito mais utilizado era o da educação
em serviço, que se constituía em um conjunto de práticas educacionais
planejadas com a finalidade de ajudar o trabalhador a atuar mais eficazmente
para atingir diretamente os objetivos da instituição. Foi o primeiro conceito
posto em marcha de acordo com as CNSs, como forma de ajustamento dos
profissionais às necessidades de saúde nos serviços públicos (COSTA, 2006;
FARAH, 2003; OLIVEIRA et al., 2011).
Nos anos de 1980, surge o conceito de “educação continuada”, que foi
definido por um conjunto de práticas educativas contínuas subsequentes à
formação inicial, que permitem ao trabalhador manter, aumentar ou melhorar
sua competência, para que esta seja compatível com o desenvolvimento de
suas responsabilidades, caracterizando, assim, a competência por atributo
individual, destinada ao desenvolvimento de potencialidades, para uma
mudança de atitudes e comportamentos nas áreas cognitiva, afetiva e
psicomotora do ser humano, na perspectiva de transformação de sua prática
(COSTA, 2006; OLIVEIRA et al., 2011).
No Brasil, o conceito de Educação Permanente em Saúde (EPS) é fruto
da reflexão do processo de formação e desenvolvimento dos profissionais de
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saúde e do desdobramento dos movimentos de mudança na atenção à
saúde, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços e sua adequação às
reais necessidades de saúde da população (COSTA, 2006).
Para o MS a EPS é entendida como:
“uma proposta de ação estratégica capaz de contribuir para a
transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas
e de saúde e para a organização dos serviços, empreendendo um
trabalho articulado entre o sistema de saúde, em suas várias
esferas de gestão, e as instituições formadoras” (Brasil, 2004, p.9).

A partir dos anos de 1980, a EPS foi assumida como uma prioridade
junto à OPAS e Organização Mundial de Saúde (OMS) que orientaram os países
do continente americano através de diretrizes, programas e algumas políticas na
área de desenvolvimento de recursos humanos (FERRAZ, 2012).
Entre os movimentos da Reforma Sanitária, a VIII CNS, em março de
1986, defendeu que um Sistema Nacional de Saúde deve exigir uma
reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde,
com definição de políticas para o setor e fortalecimento da integração
ensino-serviço. Isto significou um repensar das propostas tradicionais de
integração docente-assistencial (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 8ª,
1987).
Na Constituição Federal de 1988, através do artigo 200, em seu inciso
III (BRASIL, 1988) e da Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL,
1990), o SUS assume a competência de ordenar a formação na área da
saúde (BRASIL, 2009b).
A partir desta normatização, no Brasil, a EPS ganhou protagonismo no
interior do sistema de saúde com a VIII CNS e I e II Conferências Nacionais
de Recursos Humanos (1986 e 1993). Os eventos e discussões transcorridos
nas últimas décadas serviram de base para a elaboração da Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos da Saúde (NOB/ RH/ SUS)
proposta em 1996 e aprovada em 2002 (BRASIL, 2003; COSTA, 2006;
FERRAZ, 2012).
A NOB/ RH/ SUS propôs ações e normas para um maior
comprometimento das três esferas de governo no sentido de implantar um
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modelo de EPS voltado para atribuições e competências dos trabalhadores
do SUS (FERRAZ, 2012).
A partir da instituição da Portaria Ministerial 198 de 13 de fevereiro de
2004 (BRASIL, 2004), o MS instituiu a PNEPS com a proposição de
transformar e qualificar as práticas de formação, atenção, gestão, controle
social/ participação popular; a organização dos serviços de saúde e os
respectivos processos de trabalho; as práticas pedagógicas de formação e
desenvolvimento dos trabalhadores de saúde (BRASIL, 2009b; CECCIM,
2005).
Para fortalecer a PNEPS, o MS editou a Portaria nº1996, de 20 de
agosto de 2007 (BRASIL, 2007b; BRASIL, 2009b) que define as diretrizes
para implementação da EPS como política nacional para formação e
desenvolvimento de trabalhadores da saúde, tendo em vista a articulação
entre as possibilidades de desenvolver a educação dos profissionais e a
ampliação da capacidade resolutiva dos serviços de saúde. Essa política
pública propõe que os processos de capacitação dos trabalhadores tomem
como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da
gestão setorial e do controle social em saúde (PEDUZZI et al., 2009).
O fortalecimento da PNEPS é defendido também no âmbito da APS,
pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2006; BRASIL,
2011b), que define como responsabilidades comuns a todos os gestores do
SUS pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros para fortalecer a
PNEPS e implementar as diretrizes de capacitação e educação permanente
em consonância com as realidades locais ou regionais (BRASIL, 2011a).
A PNEPS, ao explicitar a relação da proposta com os princípios e
diretrizes do SUS, propõe a ruptura com o conceito de sistema verticalizado
para trabalhar com a ideia de rede, em um conjunto articulado de serviços
básicos, especializados e hospitalares em que todas as ações e serviços de
saúde sejam prestados, reconhecendo-se contextos e histórias de vida e
assegurando adequado acolhimento e responsabilização pelos problemas de
saúde das pessoas e das populações, considerando que as práticas são
definidas por múltiplos fatores (BRASIL, 2009b).
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A

EPS

é

fundamentada

na

concepção

de

educação

como

transformação e aprendizagem significativa, por meio da problematização da
realidade do trabalhador, no contexto de suas experiências, incentivando
mudanças nas estratégias educativas com formas de ensino contextualizadas
e participativas, de modo a focar a prática como fonte do conhecimento e
colocar o profissional a atuar ativamente no processo educativo (BRASIL,
2009b; BRASIL, 2011a; JESUS et al., 2011; PEDUZZI et al., 2009; TESSER et
al., 2011).
Dessa forma, a EPS constitui-se em política pública fundamental às
transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação
crítica, reflexiva, compromissada e tecnicamente competente. Atualmente, a
educação permanente tem sido considerada uma importante ferramenta na
construção da competência do profissional, contribuindo para a organização
do trabalho (CECCIM, 2005; OLIVEIRA et al., 2011).
Ainda mais, a EPS é uma estratégia fundamental para a reorganização
das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle
social no setor da saúde, através de ações intersetoriais e mudanças no ensino
da saúde, constituindo assim um quadrilátero formado por diferentes atores do
processo de trabalho: atenção, ensino, gestão e controle social (CECCIM;
FERLA, 2008; CECCIM; FEURWERKER, 2004; COSTA, 2006).
Segundo Tesser (2011), a EPS constitui-se em instrumento privilegiado
de análise da realidade e de construção de ações de promoção da saúde e de
cuidado na ESF e na superação da visão hierárquica e autoritária dos processos
de educação e de trabalho, qualificando a formação e as práticas dos
profissionais de saúde da APS.
Apesar dos avanços nas políticas e práticas de APS no Brasil, esta
encontra seus limites, apresentando obstáculos à sua consolidação, tanto
sócio- políticos e estruturais como os relacionados ao processo de trabalho
(BRASIL, 2011a; FIGUEIREDO, 2011; NASCIMENTO, 2011).
Estes

obstáculos

têm

raízes

no

processo

de

formação

dos

profissionais, que apesar dos esforços de mudanças, continua distante das
necessidades do SUS, em especial da ESF (BRASIL, 2011a). A formação
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tradicional

em

saúde,

baseada

na

organização

disciplinar

e

nas

especialidades, conduz ao estudo fragmentado dos problemas de saúde das
pessoas e das sociedades, levando à formação de especialistas que não
conseguem lidar com as totalidades ou realidades complexas, como são
encontradas na ESF (CARDOSO et al., 2005).
O obstáculo central, do qual derivam muitos outros, é a falta de
valorização política e social da APS, que enfrenta muitos desafios para se
tornar hegemônica como uma proposta capaz de enfrentar o modelo
fragmentado existente. Outra dificuldade é a inserção de novos profissionais
na proposta de APS, pois a maioria que atua no sistema ainda é formada
para um modelo assistencial privatista (BRASIL, 2011a).
Outro obstáculo à consolidação da APS está relacionado aos recursos
humanos é a capacitação e educação permanente dos profissionais e
gestores, que muitas vezes não contemplam aspectos de APS, na perspectiva
de atendimento à demanda social, de um sistema de saúde resolutivo e
eficiente (BRASIL, 2011a).
Geralmente, o modelo de capacitação predominante entre nós, treina
técnicos competentes, porém pouco comprometidos com as políticas públicas
de saúde, mostrando-se carentes de uma visão crítica da sociedade e da
saúde, com atitude pouco humanística e distanciada dos valores de
promoção da saúde. Profissionais com tal formação, em geral, mostram-se
resistentes às mudanças e tendem a defender o status quo vigente,
distanciados do conhecimento crítico em relação a aspectos políticos, sociais
e culturais estruturantes do marco teórico da Determinação Social da Saúde
(ALMEIDA FILHO, 2011).
Nesse contexto, é função do setor público, no seu processo de
planejamento e execução das ações em saúde, disponibilizar, através da
educação continuada e da EPS, o desenvolvimento de habilidades para a
adoção de tecnologias leves, reconhecendo a importância da continuidade do
cuidado, da relação profissional/serviço-usuário e capacidade da equipe de
compreender seu papel de gerentes de recursos, que serão fundamentais no
resultado final (BRASIL, 2011a).
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Dessa forma, percebe-se a necessidade de se promover uma
qualificação mais humanista, crítica-social e generalista dos profissionais de
saúde para o trabalho na APS, através da EPS, que trabalha com
ferramentas que buscam a reflexão crítica sobre a prática cotidiana dos
serviços de saúde e possibilita mudanças no processo de trabalho, seja
através de capacitações promovidas pelo serviço ou cursos e pós-graduações
em Saúde Coletiva, com ênfase na APS (BRASIL, 2009b; BRASIL, 2011a;
LUZ, 2010).
O reconhecimento social desses profissionais, remuneração adequada,
adoção de planos de carreira,

garantia

de direitos trabalhistas

e

previdenciários, melhoria da infraestrutura das unidades, possibilidade de
qualificação, viabilizando a formação e educação permanente das equipes e
estímulo à produção intelectual são cruciais para a fixação dos profissionais e
viabilização dos princípios da APS (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2011b).

3.3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Concomitante com as mudanças ocorridas na Educação, o Século XX
foi marcado por muitas transformações das concepções e práticas na área da
saúde no Brasil e no mundo. A visão cartesiana e fragmentada do ser
humano já disseminada há séculos, aliada à ascendência do capitalismo e do
desenvolvimento tecnológico, com aumento expressivo das desigualdades
sociais e das mudanças políticas, econômicas e demográficas culminaram em
modelos de saúde centrados na doença e excludentes de parcelas
significativas das populações (PAIM et al., 2011; RIBEIRO, 2007).
Com

uma

prática

hospitalocêntrica

e

especializada,

de

viés

privatizante, associado à grandes disparidades sociais, a atenção à saúde
tinha caráter predominantemente curativo, mostrando-se incapaz de atender
às necessidades sociais por saúde (ALMEIDA FILHO, 2011).
O reconhecimento das situações apontadas levou a Grã Bretanha em
1920 a divulgar o Relatório Dawson, um projeto de APS que apresentou uma
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estrutura organizacional baseada em diferentes níveis de atenção, sendo o
mais básico o centro de atenção primária à saúde (STARFIELD, 2002).
A OMS, entre os anos de 1950 e 1970, buscou experiências de
modelos assistenciais em saúde em todo o mundo, e direcionou seu apoio
técnico ao fortalecimento dos serviços básicos de saúde, divulgando e
promovendo conferências regionais

(1977-1978) que culminaram na

formulação dos princípios estratégicos da APS (ALMEIDA FILHO, 2013).
A Declaração de Alma Ata (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD,
1978) reafirmou a importância da APS como um princípio para todos os
sistemas de saúde do mundo (STARFIELD, 2002). Nesta, a APS foi definida
como:
“cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias
práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente
aceitáveis, colocadas ao alcance de todos os indivíduos e famílias
da comunidade, mediante a sua plena participação, e a um custo
que a comunidade e o país possa manter em cada fase do seu
desenvolvimento, com o espírito de autoconfiança e
autodeterminação. Fazem parte integrante do sistema de saúde do
país e representam o primeiro nível de contacto dos indivíduos, da
família e da comunidade, com o sistema nacional de saúde,
devendo ser levados o mais próximo possível dos lugares onde as
pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de
um processo continuado de assistência à saúde” (ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD, 1978, Artigo VI).

O fortalecimento da APS foi estabelecido, a partir de Alma Ata, como a
principal estratégia para organização dos serviços públicos de saúde, com o
objetivo de melhorar a capacidade de resposta dos sistemas de saúde às
necessidades da população, contrapondo o modelo centrado no médico
especialista e no hospital (BRASIL, 2011a; LEÃO; CALDEIRA; OLIVEIRA,
2011).
Ao longo dos anos, diferentes interpretações da abrangência e do
escopo da atenção primária nos diversos países e continentes, sua
complexidade conceitual e a evolução de sua implementação levaram à
derivações que indicaram avanço ou especificidade em relação à proposta
original e à utilização de diferentes termos para nomear essa forma de
organização dos sistemas de serviços de saúde (BRASIL, 2011a).
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No Brasil, a APS está em consonância com as diretrizes do SUS e
objetiva um sistema de saúde voltado a enfatizar a equidade social, a
corresponsabilidade entre população e setor público, a solidariedade, a partir
de um conceito de saúde amplo, sendo a principal porta de entrada ao
sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde
dos indivíduos, suas famílias e da população, ao longo do tempo (BRASIL,
2011a).
No processo histórico brasileiro também são apresentadas diferentes
interpretações para a APS. A noção de que “os cuidados primários de saúde,
ao assumirem, na primeira metade dos anos de 1980, um caráter de
programa de medicina simplificada para os pobres, em vez de uma
estratégia de reorientação do sistema de serviços de saúde”, levou o MS a
adotar a nomenclatura de Atenção Básica para diferenciar da APS (CASTRO,
2009; GIL, 2006).
Apesar do termo Atenção Básica ser muito utilizado no país,
atualmente, para o Departamento de Atenção Básica do MS, ambos têm
significados muito semelhantes. No entanto, a terminologia Atenção Primária
à Saúde representa melhor a proposta da ESF, e sendo um termo definido e
consagrado internacionalmente, facilita as traduções para outros idiomas,
agregando valor às publicações brasileiras e/ou em português e por esses
motivos será adotado neste estudo (CASTRO, 2009).
Atualmente, a concepção de APS que vem sendo utilizada no Brasil,
através da ESF, coloca o país em posição de vanguarda da discussão no
mundo, por propor uma estratégia de reorientação do modelo assistencial
tendo como princípios a família como foco de abordagem, território definido,
adscrição

de

clientela,

corresponsabilização,

trabalho

integralidade,

em

equipe

resolutividade

e

interdisciplinar,
intersetorialidade

(BRASIL, 2011a).
Entretanto mesmo considerando uma Atenção Primária ampliada,
abrangente e inclusiva, pode-se ver, em alguns locais, a APS focalizada ou
excludente acontecendo, onde se observa uma enorme gama de práticas sob
a designação de Atenção Básica ou Saúde da Família (BRASIL, 2011a).
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As evidências demonstram que a APS tem capacidade para responder
a 85% das necessidades em saúde da população, ao realizar serviços
preventivos, curativos, reabilitadores e de promoção da saúde; integrar os
cuidados quando existe mais de um problema; lidar com o contexto de vida;
e influenciar as respostas das pessoas a seus problemas de saúde (BRASIL,
2011a).
No Brasil, a ESF é considerada a principal vertente e estratégia
organizativa da APS (BRASIL, 2011b). Evidencia-se, paralelamente ao
aumento de sua cobertura, crescente associação entre melhores desfechos
de saúde e maior presença e extensão dos atributos da APS.
A pesquisa Saúde da Família no Brasil, baseada na evolução de
indicadores de saúde de 1998 a 2004, mostrou que a ESF é um fator de
geração de equidade social, com redução de indicadores relacionados à
morbi- mortalidade (BRASIL, 2006).
Estudos de Macinko, Guanais e Souza; Roncalli e Lima (2006);
Macinho et al. (2007) e Aquino, Oliveira e Barreto (2008), em todas as
Regiões do país, no período de 1990 e 2004, indicaram que o aumento da
cobertura da ESF esteve relacionado com a redução da mortalidade infantil,
em graus variados mas significativos.
Assim, a APS se consolidou como uma das formas mais equitativas e
eficientes de organizar um sistema de saúde. Diante dos avanços da APS,
torna-se relevante avaliar os resultados alcançados em relação à organização
e oferta dos serviços, e também no que se refere aos possíveis impactos
produzidos na saúde da população (HAUSER et al., 2013).

3.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Um dos principais referenciais em avaliação de serviços de saúde,
Donabedian (1990), propôs que a qualidade de um serviço pode ser medida
e, portanto, avaliada, através de três eixos, os quais estão intimamente
interligados

-

estrutura,

processo

e

resultado

-

e

demonstra

ser
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imprescindível uma estrutura adequada para se alcançar processos
assistenciais e, consequentemente, resultados em saúde satisfatórios.
Diferentes modelos conceituais foram desenvolvidos para avaliar a
qualidade da atenção à saúde, muitos a partir de Donabedian e também
incluindo os atributos da APS. O crescente interesse na avaliação e melhoria
da gestão, do planejamento e da qualidade na atenção à saúde tem
estimulado o desenvolvimento de um grande número de instrumentos para
avaliar os serviços de saúde na perspectiva dos usuários, profissionais de
saúde e gestores (FIGUEIREDO, 2011; HAUSER et al., 2013).
A APS possui aspectos únicos, próprios dela, que a caracterizam e
diferenciam dos demais níveis de atenção. Starfield (2002), a partir do
referencial de Donabedian, propõe um modelo conceitual para a medida da
qualidade do dos serviços prestados à uma pessoa ou população na APS, a
partir de quatro atributos essenciais (acesso de primeiro

contato,

longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado) e três atributos
derivados (orientação familiar, orientação comunitária e competência
cultural).
O acesso de primeiro contato aborda o papel da APS como a porta de
entrada para o sistema de saúde, exceto em situações de emergência.
Significa acesso e utilização do serviço de saúde para cada novo evento de
saúde ou novo episódio de um mesmo evento, sendo o primeiro recurso a
ser buscado quando há uma necessidade/problema de saúde (BRASIL,
2011a; CASTRO, 2009; OLIVEIRA et al., 2013).

A longitudinalidade ou atendimento continuado é uma relação de
vínculo e responsabilização que se estabelece ao longo do tempo, entre
indivíduos e um profissional ou uma equipe de saúde, propiciando o
acompanhamento dos diversos momentos do ciclo de vida dos indivíduos, de
suas famílias, da própria comunidade, como fonte regular de atenção
(BRASIL, 2011b; CASTRO, 2009; OLIVEIRA et al., 2013).

O cuidado integral ou integralidade é a capacidade da equipe de
saúde em lidar com a ampla gama de necessidades em saúde do indivíduo,
da família ou das comunidades, seja resolvendo-os, ou fazendo arranjos para
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que possam receber qualquer tipo de atenção necessária, percebidas ou não
pelas pessoas (BRASIL, 2011b; CASTRO, 2009; OLIVEIRA et al., 2013).
A coordenação do cuidado, cuja essência é a informação, é
fundamental para o sucesso dos demais atributos, pois permite a
identificação das várias necessidades dos indivíduos, suas famílias e
comunidades e que uma equipe multidisciplinar entre em ação para
responder a essas necessidades, com coordenação das ações e respostas
(BRASIL, 2011b; OLIVEIRA et al., 2013).
Com relação aos atributos derivados da APS, a orientação familiar ou

enfoque na família aborda a medida com que a APS se concentra na saúde
dos indivíduos no contexto da família, considerando seu potencial de cuidado
e, também, de ameaça à saúde, incluindo o uso de ferramentas de
abordagem familiar. Já a orientação comunitária reconhece as necessidades
em saúde da comunidade por meio do contato direto e de dados
epidemiológicos, promovendo o planejamento e a avaliação conjunta dos
serviços. Por fim, a competência cultural aborda os relacionamentos com
pessoas de diferentes grupos e culturas, buscando valorizar as características
culturais, crenças e valores da população na relação e comunicação entre
profissionais e comunidade (BRASIL, 2010d; OLIVEIRA et al., 2013).
A operacionalização do conceito de APS em atributos permite
identificar o grau de orientação à APS, que propicia a comparabilidade entre
sistemas ou tipos de serviços, além da associação entre a presença dos
atributos e a efetividade da atenção, tanto em nível individual, quanto
populacional (HARZHEIM et al., 2013).
Nessa perspectiva, Barbara Starfield e colaboradores, na Johns

Hopkins University, entre 1997 e 2001, desenvolveram o Primary Care
Assessment Tool (PCATool), um conjunto de instrumentos de avaliação da
atenção primária que mede a extensão dos atributos da APS mediante a
análise dos aspectos de estrutura e processo. O PCATool é apresentado em
duas versões destinadas aos usuários crianças e adultos e uma terceira
destinada aos profissionais de saúde (CHOMATAS, et al., 2013).
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No instrumento, alguns atributos são formados por mais de um
componente, com vários itens. Por exemplo, o atributo integralidade é
formado pelo componente ‘serviços disponíveis’ e pelo componente ‘serviços
prestados’ (HAUSER et al., 2013).
O PCATool foi traduzido e adaptado em vários países, com diferentes
sistemas de saúde, incluindo o Brasil, a Espanha, o Canadá, a Coreia do Sul,
Hong Kong e a Argentina (HAUSER et al., 2013).
No Brasil, particularmente, foram realizadas duas adaptações distintas
do PCATool, denominado Instrumento de Avaliação da Atenção Primária,
bem como processos diferentes de avaliação da validade e fidedignidade. A
adaptação realizada por Harzheim et al. (2013), no Grupo de Pesquisa em
APS, do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de
Medicina do Rio Grande do Sul, foi aplicada em Porto Alegre, mantendo o
formato original do instrumento e avaliou a validade e a fidedignidade das
versões usuários crianças e usuários adultos. Por outro lado, uma adaptação
realizada por Almeida e Macinko (2006) foi utilizada em Petrópolis, Rio de
Janeiro, e resultou na validação das versões usuários crianças, usuários
adultos e profissionais de saúde (HAUSER et al., 2013).
Para profissionais de saúde, é usual a utilização de uma versão
espelho da versão para usuários adultos, isto é, os itens que estão presentes
na versão usuários adultos, acrescida de alguns itens da versão para
usuários crianças, estão presentes na versão profissionais de saúde (BRASIL,
2010d). Em 2013, Hauser e colaboradores concluíram a tradução, adaptação
e avaliação da validade e da fidedignidade da versão original do instrumento
de avaliação da qualidade na APS, para profissionais de saúde (HAUSER et
al., 2013).
Mesmo considerando as diferenças regionais e o grande número de
itens (119), o PCATool- Brasil versão profissionais captou os principais
atributos da APS e apresentou, de modo geral, medidas de fidedignidade
aceitáveis, diante da realidade na qual o instrumento foi aplicado.
Assim, o PCATool- Brasil pode ser considerado um instrumento válido
e fidedigno para avaliar a presença e extensão dos atributos da APS na
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experiência dos profissionais de saúde. Por conseguinte, é um importante
instrumento para avaliar serviços de saúde, subsidiando gestores sobre a
presença e extensão dos atributos da APS. Para minuciosa avaliação local da
presença e extensão dos atributos da APS, sugere-se a utilização do
PCATool- Brasil versão profissionais de saúde cuja validade e fidedignidade
foram averiguadas por Hauser e colaboradores (2013). Embora seja um
instrumento um pouco extenso, permite identificar especificamente possíveis
indicadores

de

baixa

qualidade

que

necessitam

de

ações

e/ou

monitoramento (HAUSER et al., 2013).
No âmbito nacional, o MS publicou em 2010 o Manual do Instrumento
de Avaliação da Atenção Primária à Saúde – PCATool- Brasil (BRASIL,
2010d), reconhecendo sua importância e confiabilidade nos processos
avaliativos na APS. Também propôs critérios acerca de elementos de
estrutura e de processo com o intuito de garantir qualidade nos serviços de
APS, através da Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde
da Família - AMQ e posteriormente do Programa para a Melhoria do Acesso e
da Qualidade - PMAQ (HARZHEIM, et al. 2013).
A AMQ, um instrumento de auto-avaliação, que se baseia nos
pressupostos avaliativos de Donabedian, surgiu em 2008 e teve como
finalidade reforçar a prática da avaliação contínua como instrumento para a
tomada de decisão em busca da melhoria da qualidade. Estudo de Figueiredo
(2011), que analisou a concordância entre os instrumentos PCATool e AMQ
no município de Curitiba/ Paraná, sugere, em função da ausência de estudos
de estudos de validação da AMQ e a baixa concordância entre ambos, que o
PCATool seja a ferramenta preferencial de avaliação da APS.
Atualmente o MS adota em seu processo de monitoramento e
avaliação de processos e resultados, a Autoavaliação para Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ), através do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ)
(BRASIL, 2012; BRASIL, 2013b).
O PMAQ tem como propósito de induzir a ampliação do acesso e a
melhoria da qualidade da atenção primária, com garantia de um padrão de
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qualidade comparável nacional, regional e localmente, permitindo maior
transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à APS
(BRASIL, 2012; BRASIL, 2013b).
Entre seus objetivos específicos, está a institucionalização de uma
cultura de avaliação da APS no SUS e de gestão com base na indução e
acompanhamento de processos e resultados, bem como estimular o foco da
APS no usuário, promovendo a transparência dos processos de gestão, a
participação e controle social e a responsabilidade sanitária dos profissionais
e gestores de saúde com a melhoria das condições de saúde e satisfação dos
usuários. Está organizado em quatro fases que se complementam, formando
um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da APS, que
perpassam a autoavaliação, monitoramento, educação permanente, e apoio
institucional. Também há uma fase de avaliação externa, o qual deverá
oferecer certificação para as equipes de APS e gestões municipais, com base
em seu desempenho, além da avaliação da satisfação dos usuários (BRASIL,
2012; BRASIL, 2013b).
Avaliar a qualidade dos serviços de APS no Brasil é fundamental, pois
a rápida ampliação destes serviços, especialmente por meio da ESF, tem sido
associada a vários desfechos favoráveis, tais como a redução da mortalidade
infantil, redução de internações por condições sensíveis à APS e avanços na
integração com a rede assistencial. Apesar disso, ainda existem fragilidades
no acesso e integralidade do cuidado, tornando-se imprescindível maior
investimento financeiro e ampliação dos serviços, identificando onde a rede
ainda precisa ser ampliada e quais as adequações necessárias à estrutura já
existente (HARZHEIM, et al. 2013).
Nas últimas décadas, a APS vem sendo avaliada de diversas formas
em vários países. Uma comparação, entre 12 países industrializados indicou
que aqueles com uma orientação mais forte para a APS possuem maior
probabilidade de ter melhores níveis de saúde e custos mais baixos neste
setor (STARFIELD, 2002).
Estudo de Shi (1994) em 50 estados dos Estados Unidos mostrou que
quanto maior o número de médicos de atenção primária e menor o número
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de especialistas, menores são as taxas de morbi-mortalidade e melhor
expectativa de vida da população estudada.
Outros estudos nacionais revelam que um melhor resultado dos
atributos da APS está relacionado, entre outros fatores, com a melhor
formação e qualificação de seus profissionais na APS (CASTRO, 2012;
CHOMATAS, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013).
Em estudo de Kolling (2008), que avaliou fatores associados a
qualidade dos serviços de APS em 32 municípios de pequeno porte do Rio
Grande do Sul, na percepção de 198 médicos e enfermeiros e identificou que
a percepção de capacidade em habilidades específicas da APS, tais como
trabalho multidisciplinar, visita domiciliar, abordagem familiar e comunitária
estão fortemente ligados à uma melhor qualidade dos serviços, sugerindo a
importância da EPS na qualificação dos profissionais para o trabalho na APS.
No estudo para medir a presença e a extensão dos atributos da APS,
em Curitiba, no ano de 2008, Chomatas e colaboradores (2013) aplicaram o
PCATool

com

490

profissionais

médicos

e

enfermeiros

em

2008.

Apresentaram- se como variáveis significativas na associação com o Alto
Escore de APS a formação em Medicina de Família e Comunidade ou
enfermagem Comunitária e o tipo de unidade (se ESF ou unidade
tradicional).
Estudo de Tesser e colaboradores (2011), realizado em Florianópolis
entre 2007 e 2009 com profissionais das equipes de Saúde da Família,
através de entrevistas semi-estruturadas, aponta a importância da educação
permanente para a ampliação do entendimento e da prática da promoção da
saúde na APS.
Considerando-se a importância da APS e a expressiva expansão da
ESF, faz-se necessário acelerar os processos de mudanças na formação e no
desenvolvimento

dos

trabalhadores

de

saúde,

sendo

uma

questão

diretamente relacionada à qualidade da APS e que exige o estabelecimento
de parcerias sólidas e duradouras com as instituições formadoras. Compete
aos gestores apontar demandas que reflitam as reais necessidades dos
serviços de saúde e que expressem os interesses da sociedade, rompendo
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com práticas onde o mercado e os interesses coorporativos dirigem o
processo de formação e de especialização dos profissionais de saúde
(BRASIL, 2011a).
Para que essas mudanças aconteçam, tanto na formação quanto nas
práticas em APS, a política de educação permanente deve contribuir para
aprimorar o processo de conhecimento e análise da realidade social, bem
como para aumentar a resolubilidade, a longitudinalidade, a humanização, a
coordenação do cuidado e a competência pedagógica e cultural na atenção à
saúde (TESSER et al., 2011).
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4 OBJETIVO(S)

4.1 OBJETIVO GERAL
Analisar a qualidade dos serviços de Atenção Primária frente à
formação e a qualificação dos profissionais de saúde da região noroeste de
Goiânia.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar o perfil de formação e de qualificação dos profissionais
da Estratégia Saúde da Família;
- Verificar a qualidade dos serviços de Atenção Primária a partir de
seus atributos essenciais e não essenciais, na percepção dos profissionais da
Estratégia Saúde da Família;
- Analisar os fatores relacionados à formação e qualificação dos
profissionais da Estratégia Saúde da Família associados à qualidade dos
serviços de Atenção Primária.
- Elaborar relatório técnico do estudo.
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5 METODOLOGIA

5.1 TIPO DE ESTUDO
Estudo do tipo transversal.

5.2 LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi desenvolvido em Goiânia, capital do estado de Goiás, que
tem uma população estimada de 1.412.364 habitantes (IBGE, 2014), com a
Rede de Atenção à Saúde organizada em sete regiões, denominadas Distritos
Sanitários. Em 2012, a população do município era de aproximadamente
1.302.001 habitantes e na região noroeste de 164.283 habitantes (IBGE,
2012), o que corresponde a 12,6% da população do município na época. Sua
Rede de Atenção à Saúde é composta por 18 Centros de Saúde da Família
(CSF), três Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), uma Maternidade,
uma unidade técnica e administrativa (Distrito Sanitário), três NASFs e uma
Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar, todos cadastradas no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). A região possui
89% de cobertura da ESF, com 51 equipes de Saúde da Família compostas
por 53 médicos, 50 enfermeiros, 21 cirurgiões dentistas, além de auxiliares
de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem.

5.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO
A

população do estudo foi constituída

inicialmente por 103

profissionais médicos e enfermeiros vinculados às equipes de Saúde da
Família da região noroeste do município de Goiânia.
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Foram incluídos no estudo profissionais médicos e enfermeiros
vinculados à ESF da região noroeste de Goiânia, com cadastro ativo no CNES
e em serviço em CSF no período da coleta de dados. Foram excluídos os
profissionais em férias ou licença por qualquer motivo, no período da coleta
de dados, resultando em 101 indivíduos.

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas. Foram
utilizados dois questionários estruturados, sendo:
 Questionário
qualificação

sobre

o

profissional

perfil
e

de

formação

características

acadêmica,
ocupacionais,

baseado nos estudos de Castro (2009; 2013), Chomatas
(2009), Leão e Caldeira (2011) e elaborado pela pesquisadora
responsável (Apêndice 1).
 Questionário PCA-Tool- Instrumento de Avaliação da Atenção
Primária,

versão

para

profissionais,

validada

no

Brasil

(BRASIL, 2010d; HAUSER et al., 2013) (Anexo 1).
O PCA Tool permite a obtenção de escores para os atributos da APS,
em dimensões (acesso de primeiro contato, atendimento continuado/
longitudinalidade, coordenação e integralidade), subdimensões (abordagem/
orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural) e escore
geral (Quadro 1).
As dimensões do instrumento tem as respostas estruturadas seguindo
uma escala do tipo Likert, que atribui escores de 1 a 4 para o atributo (1 =
com certeza não, 2 = provavelmente não, 3 = provavelmente sim, 4 = com
certeza sim). Os escores de cada atributo são produzidos por meio da média
aritmética dos itens que o compõem e convertidos em uma escala de zero a
dez. Escore igual ou maior a 6,6, que compreende o tercil superior do
escore, foi considerado alto escore de APS (BRASIL, 2010d, HAUSER et al.,
2013).
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Quadro 1: Escores e Atributos da Atenção Primária à Saúde

Escore

Atributos

Descrição

Essencial

Acesso de primeiro
contato ou
acessibilidade

Porta de entrada para o sistema de saúde,
primeiro recurso a ser buscado quando há uma
necessidade/problema de saúde

Longitudinalidade ou
atendimento continuado

Relação de vínculo e responsabilização que se
estabelece ao longo do tempo, entre indivíduos e
a equipe de saúde, acompanhamento dos diversos
momentos do ciclo de vida, como fonte regular de
atenção

Coordenação do cuidado
Coordenação
Coordenação
(sistemas de
informação)

Pautada na informação e identificação das
necessidades
da
população,
atuação
multidisciplinar e coordenação das ações e
respostas para tender a essas necessidades.

Integralidade
Serviços disponíveis
Serviços prestados

Capacidade em lidar com a ampla gama de
necessidades em saúde da população, seja
resolvendo-os, ou fazendo arranjos para que
possam receber qualquer tipo de atenção
necessária.

Orientação familiar ou
enfoque na família

Aborda a medida com que a APS se concentra na
saúde dos indivíduos no contexto da família,
considerando seu potencial de cuidado e, também,
de ameaça à saúde, incluindo o uso de
ferramentas de abordagem familiar

Orientação comunitária

Reconhece as necessidades em saúde da
comunidade por meio do contato direto e de
dados
epidemiológicos,
promovendo
o
planejamento e a avaliação conjunta dos serviços.

Competência cultural

aborda os relacionamentos com pessoas de
diferentes grupos e culturas, buscando valorizar as
características culturais, crenças e valores da
população na relação e comunicação entre
profissionais e comunidade

Todos

Considera todos os atributos e reflete a qualidade
dos serviços de APS prestados à população.

Não
essencial ou
derivado

Geral

5.5 COLETA DE DADOS
A organização da coleta de dados se deu a partir do levantamento do
quadro de profissionais das unidades, gestores, turnos de trabalho,

47

telefones, endereços, localização via GPS, definição de rotas e cronograma
de entrevistas, viabilização de transporte e meios de comunicação.
As entrevistas foram agendadas à priori por telefone, e quando este
meio não era suficiente, presencialmente. Foram realizadas de uma até cinco
tentativas de agendamento, com cada profissional. A coleta de dados foi
realizada no período de agosto a novembro de 2013.
Para a coleta dos dados foi elaborado manual do entrevistador
(Apêndice 2) com orientações gerais e específicas para a realização das
entrevistas, bem como treinamento das entrevistadoras, que foram duas
acadêmicas do curso de Nutrição da UFG e a pesquisadora. Posteriormente
foi realizado o estudo piloto com profissional de uma Equipe de Saúde da
Família da região sudoeste de Goiânia para testagem do processo e
instrumentos da coleta de dados. Tal estudo contribuiu para adaptações na
forma e linguagem do questionário sobre o perfil profissiográfico dos
entrevistados, mantendo-se o PCATool no formato original.

5.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO
Foram consideradas como variáveis independentes do estudo sexo,
idade, profissão, tempo de formado (graduação), realização e tipo de pósgraduação, tempo de trabalho na ESF e na equipe; oferta, participação e
percepção de capacitação pelos profissionais (Quadro 2). A variável de
desfecho é a qualidade dos serviços de APS, cujo valor igual ou maior a 6,6 é
considerado alto escore de APS (BRASIL, 2010d).
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Quadro 2: Variáveis independentes do estudo
Categoria

Variável

Descrição da dicotomização

Sócio
demográfico

Sexo

Masculino ou Feminino

Idade

Mediana em anos
< 30 anos ou ≥ 30 anos

Profissão

Por categoria profissional (médico, enfermeiro)

Tempo de formado

Mediana em anos
< 5 anos ou ≥ 5 anos

Tipo de Instituição de Ensino

Pública ou Privada

Possui Pós Graduação

Sim ou Não

Tipo de Pós Graduação

Níveis de pós graduação latu e strictu senso
(especialização, residência, mestrado e
doutorado)

Área da Pós Graduação

Relacionada à APS: Sim ou Não, onde Sim:
saúde da família, saúde pública, saúde coletiva,
medicina de família e comunidade, clínica geral,
pediatria, ginecologia-obstetrícia.

Tempo de experiência na ESF

Mediana em anos
< 2 anos ou ≥ 2 anos

Tempo de serviço na equipe

Mediana em anos
< 1 ano ou ≥ 1 ano

Participação em capacitação

Sim ou Não (nos últimos 12 meses, relacionadas
às atividades na ESF)

Tipo de capacitação realizada

Modalidades de capacitação:
Cursos de curta e média duração (até 60 h),
Capacitação em serviço
Eventos (Congressos, Seminários, Fóruns,
Mostras, etc)

Aperfeiçoamento profissional

Conversão de escala Likert em categoria Sim ou
Não, onde:
Sim: pouco, muito, extremamente
Não: nada, neutro

Formação
Acadêmica

Pós Graduação

Experiência
Profissional

Participação em
Capacitação

Contribuição das
capacitações para

Mudanças na prática
profissional

5.7 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram digitados em dupla entrada no software EPI INFO
(versão 6.04), com checagem de consistência dos bancos de dados por meio
do validate. O processamento dos dados foi realizado em programa
estatístico Stata versão SE.64.
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O teste de Swilk foi utilizado para verificação da distribuição dos
dados. Após identificar as variáveis que não apresentavam distribuição
normal, optou-se por aplicar o teste U de Man-Whitney para variáveis
contínuas e pelos testes qui-quadrado ou de Fischer para variáveis
categóricas. O teste t de Student foi utilizado para comparar médias dos
escores dos atributos entre médicos e enfermeiros.
A partir do perfil dos profissionais e dos resultados do PCATool- Brasil,
buscou-se identificar as variáveis que poderiam estar relacionadas com uma
melhor qualidade do serviço, na percepção dos entrevistados. Nesse sentido
o grupo foi dicotomizado não só em relação à categoria profissional, mas
também em relação ao escore obtido, considerado o Alto Escore Geral de
APS (≥6,6).
Com esses resultados e tendo como nível de significância de até 30%
(p<0,30), realizou-se uma análise de regressão múltipla (Regressão de
Poisson) para definir um modelo explicativo final, com o valor de p com o
nível de significância de 5%.

5.8 ASPECTOS ÉTICOS
Esta pesquisa considerou em todas as suas etapas, os princípios
éticos fundamentais que norteiam pesquisas envolvendo seres humanos,
descritos e estabelecidos pela Resolução Conselho Nacional de Saúde nº 466
de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013a).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da UFG, sob o Parecer consubstanciado nº 336.524/2013 (Anexo 2).
Para aqueles que confirmaram a sua participação no estudo foi entregue o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura e assinatura
(Apêndice 3), ficando uma via com o entrevistado.
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6 ARTIGO

Conforme previsto nas normas do MEPES, esta dissertação apresenta
o artigo intitulado “Formação e qualificação de profissionais de saúde:
fatores associados à qualidade da atenção primária”, submetido à
Revista Brasileira de Educação Médica, cuja normas de submissão e
publicação encontram-se no Anexo 3.
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RESUMO
As mudanças que aconteceram nos setores da Educação e da Saúde no século XX influenciaram
as concepções e práticas dos profissionais de saúde, em especial na Atenção Primária à Saúde.
Esta pesquisa buscou analisar o perfil de formação e qualificação dos profissionais da Estratégia
Saúde da Família (ESF) e os fatores associados com a qualidade dos serviços de Atenção
Primária à Saúde da região noroeste de Goiânia. Trata-se de um estudo transversal, realização
por entrevista, incluindo a aplicação do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária - PCA-Tool.
Participaram do estudo 92 profissionais (48 médicos e 44 enfermeiros) das equipes da ESF. Os
dados foram analisados por meio dos testes U de Man-Whitney, qui-quadrado, Fischer, teste t de
Student e regressão de Poisson. Os resultados apontaram diferenças significativas (p<0,05) entre
o perfil de formação e qualificação de médicos e enfermeiros. A avaliação dos atributos da APS
resultou em alto escore geral de APS (6,7). Conclui-se que a qualidade dos serviços de Atenção
Primária possui relação com a formação e a qualificação dos profissionais de saúde da região
noroeste de Goiânia.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Avaliação de Serviços de Saúde, Educação
Permanente, Saúde da Família
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ABSTRACT
The changes that occurred in the sectors of education and health in the twentieth century
influenced the concepts and practices of health professionals, particularly in primary health care.
This research aimed to examine the profile of training and qualification of the Family Health
Strategy (ESF) and the factors associated with the quality of primary care services to the northwest
region of Goiânia Health. It is a cross-sectional study, conducting the interviews, including the
application of the Instrument for Assessment of Primary - PCA-Tool. The study included 48 doctors
and 44 nurses from the ESF teams. Data were analyzed using the Mann-Whitney U test, chisquare or Fischer, Student's t test and Poisson regression. The results showed significant
differences (p <0.05) between the profile of training and qualifications of doctors and nurses. The
evaluation of the attributes of APS resulted in High Score General of APS (≥ 6.6). It is concluded
that the quality of primary care services has little relation to the training and qualification of health
professionals in the northwestern region of Goiânia.
Key-words: Permanent Education in Health, Primary Health Care, Family Health, Health Services
Evaluation

INTRODUÇÃO
A noção e proposta da educação na saúde para formação e qualificação dos profissionais, é
um processo histórico que vem sofrendo atualizações ao longo dos tempos (COSTA, 2006).
Nessa trajetória, o século XX foi marcado por marcos legais e movimentos de mudanças na
formação dos profissionais de saúde, com o objetivo de superar os modelos de educação superior
em saúde que se mantêm ainda presos a um modelo de prática hospitalocêntrica e fragmentada,
de viés privatizante, e mostram-se deficientes em atender às necessidades sociais por saúde,
apresentando pouca ou nenhuma relação com a realidade social e epidemiológica da população
(BRASIL, 2007a).
Embora não se tenha atingido todos os objetivos propostos com esses movimentos, muito
se caminhou na direção de um ensino e de uma assistência mais adequada à realidade da
sociedade, na perspectiva da Atenção Primária à Saúde (APS) de qualidade (GONZÁLEZ;
ALMEIDA, 2010).
Da mesma forma, no campo da qualificação dos profissionais inseridos no Sistema Único
de Saúde (SUS), a preocupação com a educação dos profissionais de saúde vem sendo referendada
através de movimentos sociais, legislações e políticas públicas que defendem que o Sistema de
Saúde deve exigir uma reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde,
com definição de diretrizes para o setor e fortalecimento da integração ensino- serviçocomunidade (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 8ª, 1987).
Nesse sentido, a Educação Permanente em Saúde (EPS) foi defendida como uma
estratégia fundamental para a reorganização das práticas de formação, atenção, gestão, formulação
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de políticas e controle social no setor da saúde, através de ações intersetoriais e mudanças no ensino
da saúde, constituindo assim um quadrilátero formado por diferentes atores do processo de trabalho:
atenção, ensino, gestão e controle social (CECCIM; FERLA, 2008; CECCIM; FEURWERKER, 2004;
COSTA, 2006).
A APS é uma forma de organização dos serviços de saúde, uma estratégia para integrar
todos os aspectos desses serviços, tendo como perspectiva as necessidades em saúde da
população (BRASIL, 2011a).
O conceito de APS e seus princípios se consolidaram no século XX, que foi marcado pelo
desenvolvimento de diversas experiências de modelos assistenciais em saúde em todo o mundo.
Essas experiências serviram de base para o estabelecimento dos princípios da APS propostos na
Declaração de Alma Ata, em 1978. A partir de então, o fortalecimento da APS foi estabelecido
como a principal estratégia para organização dos serviços públicos de saúde (LEÃO; CALDEIRA;
OLIVEIRA, 2011).
No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada a principal vertente da APS
e visa à implementação e fortalecimento do SUS, propondo reorganizar a prática da atenção à
saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das
famílias e com isso melhorar a qualidade de vida da população (BRASIL, 2010c).
A APS é definida por meio de seus atributos, que são reconhecidos mundialmente como
eixos estruturantes do processo de atenção, associados à qualidade dos serviços, à efetividade e
eficiência de suas intervenções, assim denominados: o acesso de primeiro contato ao SUS, a
longitudinalidade, a integralidade da atenção, a coordenação da assistência, a orientação familiar
e comunitária e a competência cultural (STARFIELD, 2002; ZILS et al., 2009).
A formação e a qualificação na APS estão associadas à busca pela garantia da
universalidade e integralidade do SUS, uma vez que, além de compreender um território adstrito a
partir do enfoque familiar e comunitário, a APS é considerada espaço de construção coletiva, onde
os diversos sujeitos estão envolvidos nos cuidados em saúde (D'AVILA, 2014).
Os estudos de Kolling (2008); Castro (2012); Chomatas; Vitória (2013), que avaliaram, na
percepção de profissionais médicos e enfermeiros, em cidades da Região Sul do Brasil, a
qualidade dos serviços de APS por meio de seus atributos, utilizando o Instrumento de Avaliação
da Atenção Primária (PCATool) (BRASIL, 2010d), revelam que um melhor resultado dos atributos
da APS está relacionado, entre outros fatores, com a melhor formação e qualificação de seus
profissionais. Contudo, mesmo após avanços nas políticas e práticas de APS no Brasil nos últimos
anos, existem obstáculos à sua consolidação, tanto sociopolíticos e estruturais como os
relacionados ao processo de trabalho (FIGUEIREDO; NASCIMENTO, 2011).
Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vêm implementando ações da
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), que atualmente é coordenada
pela Escola Municipal de Saúde Pública, da Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação em
Saúde.
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A PNEPS, instituída pela Portaria Ministerial no198 de fevereiro de 2004, afirma que a
gestão da educação na saúde, por intermédio da formação e do desenvolvimento de
trabalhadores em saúde, constitui-se em questão fundamental para a qualidade da atenção em
saúde prestada à população e em estratégia de qualificação da gestão dos serviços e sistemas de
saúde (BRASIL, 2004a).
A atuação na região noroeste no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e
Residência em Medicina de Família e Comunidade despertou na pesquisadora questionamentos
sobre a efetiva contribuição da formação acadêmica e dos cursos e capacitações de qualificação
profissional sobre as práticas e concepções de Atenção Primária à Saúde, que ainda são muito
fragmentadas e dentro da perspectiva ambulatorial, biomédica, bem como seus reflexos na
qualidade dos serviços prestados à população.
A escolha da região noroeste para realização do presente estudo se deu por ser lócus de
projetos pilotos em educação permanente, o distrito sanitário que possui maior cobertura da ESF
do município (89%) e a única, atualmente, que possui NASFs e Residência em Medicina de
Família e Comunidade.
Anualmente são desenvolvidos capacitações e eventos, bem como parcerias em pósgraduações, no sentido de disseminar o conhecimento e qualificar os profissionais de saúde para
o trabalho na APS. Contudo, não há registros de estudos que analisam a efetividade das
estratégias de formação e qualificação dos profissionais com a qualidade dos serviços de APS no
município.
Esse estudo propõe-se a analisar a qualidade dos serviços de Atenção Primária frente à
formação e a qualificação dos profissionais de saúde da região noroeste de Goiânia.
METODOLOGIA

Tipo de Estudo
Trata-se de estudo do tipo transversal.
Local do Estudo
Goiânia tem uma população estimada de 1.302.001 habitantes, com a Rede de Atenção à
Saúde organizada em sete regiões, denominadas Distritos Sanitários. A região noroeste possui
aproximadamente 164.283 habitantes (IBGE, 2012), o que corresponde a 12,6% da população do
município. Sua Rede de Atenção à Saúde é composta por 18 Centros de Saúde da Família (CSF),
três Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), uma Maternidade, uma unidade técnica e
administrativa (Distrito Sanitário), três NASFs e uma Equipe Multiprofissional de Atendimento
Domiciliar, todos cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). A
região possui 89% de cobertura da ESF, com 51 equipes de Saúde da Família compostas por 53
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médicos, 50 enfermeiros, 21 cirurgiões dentistas, além de auxiliares de saúde bucal, agentes
comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem.
População de Estudo
Foram incluídos no estudo profissionais médicos e enfermeiros vinculados à ESF da região
noroeste de Goiânia, com cadastro ativo no CNES e em serviço em CSF no período da coleta de
dados, totalizando 101 participantes. Foram excluídos os profissionais em férias ou licença por
qualquer motivo no período da coleta de dados.
Coleta de Dados
A organização da coleta de dados se deu a partir do levantamento do quadro de
profissionais das unidades, gestores, turnos de trabalho, telefones, endereços, localização via
GPS, definição de rotas e cronograma de entrevistas, viabilização de transporte e meios de
comunicação.
As entrevistas foram agendadas à priori por telefone, e quando este meio não era
suficiente, presencialmente. Foram realizadas de uma até cinco tentativas de agendamento, com
cada profissional. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a novembro de 2013.
Para a entrevista foram utilizados dois questionários:
- Questionário sobre o perfil profissiográfico, baseado nos estudos de Castro (2009; 2013),
Chomatas (2009), Leão e Caldeira (2011) e elaborado pela pesquisadora responsável.
- Questionário PCA-Tool- Instrumento de Avaliação da Atenção Primária, versão para
profissionais, validada no Brasil (BRASIL, 2010d; HAUSER et al., 2013).
O PCA Tool permite a obtenção de escores para os atributos da APS, em dimensões
(acesso de primeiro contato, atendimento continuado/ longitudinalidade, coordenação e
integralidade), subdimensões (abordagem/ orientação familiar, orientação comunitária e
competência cultural) e escore geral. As dimensões do instrumento tem a maioria das respostas
estruturadas seguindo uma escala do tipo Likert, que atribui escores de 1 a 4 para o atributo (1 =
com certeza não, 2 = provavelmente não, 3 = provavelmente sim, 4 = com certeza sim). Os
escores de cada atributo foram produzidos por meio da média aritmética dos itens que o
compõem e convertidos em uma escala de zero a dez. Escore igual ou maior a 6,6, que
compreende o tercil superior do escore, foi considerado alto escore de APS (BRASIL, 2010d,
HAUSER et al., 2013).
Para a coleta dos dados foi elaborado manual do entrevistador com orientações gerais e
específicas para a realização das entrevistas, bem como treinamento das entrevistadoras, que
foram duas acadêmicas do curso de Nutrição da UFG e a pesquisadora. Posteriormente foi
realizado o estudo piloto com profissional de uma Equipe de Saúde da Família da região sudoeste
de Goiânia para validação do processo e instrumentos da coleta de dados. Tal estudo contribuiu
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para adaptações na forma e linguagem do questionário sobre o perfil profissiográfico dos
entrevistados, mantendo-se o PCATool no formato original.
Variáveis do Estudo
Foram consideradas como variáveis independentes do estudo sexo, idade, profissão, tempo de
formado (graduação), realização e tipo de pós-graduação, tempo de trabalho na ESF e na equipe;
oferta, participação e percepção de capacitação pelos profissionais (Quadro 1). A variável de
desfecho é a qualidade dos serviços de APS, cujo valor igual ou maior a 6,6 foi considerado alto
escore de APS (BRASIL, 2010d).
Análise dos Dados
Os dados foram digitados em dupla entrada no software EPI INFO (versão 6.04), com
checagem de consistência dos bancos de dados por meio do validate. O processamento dos
dados foi realizado em programa estatístico Stata versão SE.64.
O teste de Swilk foi utilizado para verificação da distribuição dos dados. Após identificar as
variáveis que não apresentavam distribuição normal, optou-se por aplicar o teste U de ManWhitney para variáveis contínuas e pelos testes qui-quadrado ou de Fischer para variáveis
categóricas. O teste t de Student foi utilizado para comparar médias dos escores dos atributos
entre médicos e enfermeiros.
A partir do perfil dos profissionais e dos resultados do PCATool- Brasil, buscou-se
identificar as variáveis que poderiam estar relacionadas com uma melhor qualidade do serviço, na
percepção dos entrevistados. Nesse sentido o grupo foi dicotomizado não só em relação à
categoria profissional, mas também em relação ao escore obtido, considerado o alto escore geral
de APS (≥6,6).
Com esses resultados e tendo como nível de significância de até 30% (p<0,30), realizou-se
uma análise de regressão múltipla (Regressão de Poisson) para definir um modelo explicativo
final, com o valor de p com o nível de significância de 5%.
Aspectos Éticos
Esta pesquisa considerou em todas as suas etapas, os princípios éticos fundamentais que
norteiam pesquisas envolvendo seres humanos, descritos e estabelecidos pela Resolução
Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013a).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG,
sob o Parecer consubstanciado nº 336.524/2013. Para aqueles que confirmaram a sua
participação no estudo foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para
leitura e assinatura, ficando uma via com o entrevistado.
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RESULTADOS
Entre os 101 profissionais elegíveis, 92 (91,1%) participaram do estudo, sendo 48 médicos
e 44 enfermeiros, representando 52,2% e 47,8%, respectivamente. Foram consideradas como
perdas 9 (8,9%) entrevistas por motivo de recusa espontânea dos profissionais ou após cinco
tentativas de aplicação, sem sucesso.
As características profissiográficas, como perfil de formação, experiência profissional e
qualificação dos profissionais entrevistados, podem ser observados na Tabela 1.
O grupo em estudo foi composto por 67 (72,8%) mulheres, com predominância desse perfil
em ambas as categorias profissionais, especialmente, entre os enfermeiros (n=41; 93,2%).
A idade mediana (intervalo interquartil 25-75) dos profissionais foi de 35,4 (28,4-41,7) anos,
sendo 28,9 (26,4-36,7) anos para médicos e 38,2 (32,9-43,9) anos para enfermeiros (p<0,001).
Considerando as faixas etárias, 58 (63,0%) profissionais tinham 30 anos ou mais de idade, tendo
maior distribuição entre os enfermeiros (n=36;81,8%) do que em relação aos médicos
(n=22;45,8%) (p<0,001).
O tempo mediano de formação acadêmica foi de 6,1 (1,9-13,7) anos. Entre os médicos foi
de 2,3 (0,9-5,9) anos, enquanto que para os enfermeiros foi de 12,3 (6,8-15,6) anos, com
diferença estatisticamente significante (p<0,001). A proporção de enfermeiros com mais de cinco
anos de formados (n=38; 86,4%) também é significativamente superior à de médicos (n=13;
27,1%), (p < 0,001).
Com relação à instituição de formação acadêmica, 21 (43,8%) médicos e 19 (43,2)%
enfermeiros referiram que a formação foi em instituição pública, não apresentando diferença
significativa entre as categorias profissionais.
Além da formação acadêmica, 55 (59,8%) profissionais referiram possuir alguma
especialização, sendo 17 (35,4%) médicos e 38 (86,4%) enfermeiros, indicando a predominância
significativa de pós- graduação entre os enfermeiros (p<0,001). Sobre a área de especialização,
dos profissionais que realizaram a pós- graduação, 37 (67,3%) referiram ter especialidade na área
de APS, não havendo diferença significativa entre as categorias profissionais.
O tempo de trabalho na ESF e na mesma equipe também foi identificado com os
profissionais, apresentando medianas globais de 3,4 (0,8-8,5) e 1,5 (0,5-4,5) anos, para
enfermeiros e médicos, respectivamente. Ambos significativamente maiores para enfermeiros em
relação aos médicos (p<0,001). Mais da metade dos médicos têm menos de um ano de atuação
na ESF, ao contrário dos enfermeiros (p< 0,001).
Dentre os entrevistados, 78 (84,8%) indicaram ter realizado alguma capacitação
relacionada às suas atividades na ESF no último ano, com percentual semelhante entre médicos e
enfermeiros.
Dos 78 profissionais que fizeram capacitações, 72 (92,3%) referiram os cursos com carga
horária de até 60 horas como a principal estratégia de capacitação, seguida pela capacitação em
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serviço (n=54; 69,3%) e participação em eventos, como congressos, seminários, simpósios, etc.
(n=46; 59%), sem diferenças estatisticamente significativas entre as categorias profissionais.
Em relação à percepção da contribuição das capacitações, os profissionais que
participaram afirmaram que as mesmas contribuíram tanto para o aperfeiçoamento profissional
(n=75; 96,2%), quanto para mudanças na prática profissional e/ou na qualidade do serviço (n=69;
88,5%).
A presença e a extensão dos atributos da APS considerando os escores médios e a
presença de alto escore de APS (≥6,6) para cada atributo, escore essencial, escore derivado ou
não essencial e escore geral da APS são apresentados na Tabela 2.
O escore geral de APS médio estimado pelo PCATool- Brasil resultou em 6,7 (±1,0), sendo
considerado um alto escore de APS, porém próximo do ponto de corte (≥6,6). Para o alto escore
de APS, em um total de 52 (56,5%) profissionais contribuíram, sendo 29 (60,4%) médicos e 23
(52,3) enfermeiros.
O escore essencial médio de APS foi de 6,5 (±0,9), identificado como baixo escore de
APS. O escore para o Acesso de primeiro contato teve a pontuação mais baixa, com 4,6 (±1,0), e
o mais alto foi o de Integralidade- serviços prestados (8,0±1,4). A proporção de alto escore
essencial de APS foi de 44 (47,8%) profissionais, sendo 26 (54,2%) médicos e 18 (40,9%)
enfermeiros.
A análise dos atributos derivados resultou em um alto escore não essencial de 6,9 (±1,4),
onde somente o atributo Orientação comunitária apresentou baixo escore de APS (6,5±1,4). A
opinião de 77 (83,7%) profissionais, dos quais 41 (85,4%) são médicos e 36 (81,8%) são
enfermeiros resultou em alto escore não essencial de APS.
Após análise das medias dos escores entre médicos e enfermeiros através do teste t de
Student não foram identificadas diferenças significativas entre as categorias profissionais. O perfil
de alto escore de APS também foi semelhante entre as categorias, com exceção da Coordenação
do cuidado, que apresentou diferença estatisticamente significativa, indicando uma maior
proporção de alto escore de APS para médicos neste atributo.
Na Tabela 3 é possível observar que não houve associação significativa entre a presença
de alto escore de APS e o perfil de formação e qualificação dos profissionais. Contudo, em análise
por categoria profissional (dados não demonstrados), foi identificado que, para os médicos,
trabalhar na mesma equipe por um período igual ou superior a um ano e a percepção de que as
capacitações contribuíram para o aperfeiçoamento profissional estão associados a um alto escore
de APS (p<0,05).
A Tabela 4 mostra o modelo explicativo final, que foi realizada com as variáveis que
obtiveram nível de significância de até 30% (p<0,30), através de regressão múltipla (Regressão de
Poisson), considerando-se valor de p com o nível de significância de 5%. Após a análise
multivariável, não foi evidenciada associação entre as variáveis selecionadas e o alto escore de
APS.
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DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo evidenciam que, na região noroeste de Goiânia, na percepção
dos profissionais médicos e enfermeiros, que a qualidade dos serviços de APS na ESF é
satisfatória, os enfermeiros apresentam maior experiência e qualificação profissional e vínculo
com a ESF do que os médicos, as capacitações contribuem para o aperfeiçoamento e mudanças
na prática profissional e que o perfil profissiográfico dos profissionais têm pouca relação com a
qualidade da APS.
A proporção de perdas da amostra (8,9%) acorreu abaixo dentro do esperado,
considerando que é bastante variável em estudos semelhantes, que descrevem o perfil dos
profissionais e analisam a qualidade dos serviços através do PCATool, versão para profissionais:
7,9% (CASTRO, 2012; HAUSER, 2013); 15% (VITÓRIA, 2013) e 30% (CHOMATAS, 2013).
A identificação do perfil dos profissionais demonstrou que os médicos são mais jovens, tem
menos tempo de formados, com menor proporção de realização de pós- graduação e menor
tempo de trabalho na ESF e na equipe. Esse perfil é semelhante ao encontrado em outros
estados e regiões do Brasil (MACHADO, 1999; TOMASI, et al., 2008).
A predominância de mulheres na área da saúde é uma questão confirmada na maioria dos
estudos, em especial, entre os enfermeiros (HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; MACHADO, 1999;
ROCHA, 2008; TOMASI, et al., 2008). Alguns estudos sobre o perfil dos profissionais de saúde no
Brasil concluem que a medicina da atualidade experimenta grandes mudanças na prática
profissional. Neste cenário, salientam-se o rejuvenescimento e a rápida e irreversível feminilização
da área médica (FERRARI, 2005; MACHADO, 1999). Pode-se constatar no presente estudo que,
os médicos que possuem menos de 30 anos de idade e são do sexo feminino, representam mais
da metade de toda classe médica.
Os resultados também sugerem uma alta rotatividade de médicos na ESF, com inserção de
profissionais recém-egressos das universidades. A literatura demonstra a dificuldade de inserção
de novos profissionais na proposta de APS, pois a maioria que atua no sistema, ainda é formada
para um modelo assistencial privatista, hospitalocêntrico e superespecializado, levando à
desvalorização política e social da APS, que enfrenta muitos desafios para se tornar hegemônica
como uma proposta capaz de enfrentar o modelo fragmentado existente (BRASIL, 2011a).
O dinamismo de oportunidades no mercado de trabalho para os médicos nas regiões
economicamente mais ativas pode contribuir para a demissão voluntária dos médicos, que
facilmente se realocam no mercado (NEGRI, 2002).
Estudo realizado no Canadá por Geneau et al. (2007) demonstrou que as possíveis causas
da alta rotatividade dos médicos que atuam como porta de entrada no sistema de saúde estão
relacionadas à insatisfação no trabalho, como aumento da carga horária, pressões diárias e a
retirada da autonomia profissional.
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Em Curitiba, Paraná, o perfil dos médicos da ESF parece diferenciado do que se observa
neste estudo e na literatura nacional, em geral. Os médicos da ESF são aparentemente mais
experientes que os enfermeiros, com idade média de 46,6 anos, apresentando baixa rotatividade
e longo tempo de formado (17,8 anos) (CHOMATAS, 2013) enquanto neste estudo foi de 2,3
anos.
Quanto à pós-graduação, verifica-se, que em geral a realização de especialização em
áreas diversas e relacionada à área de APS é coerente com o observado na literatura (CASTRO,
2012; CHOMATAS, 2013; KOLLING, 2008; HAUSER, 2013; ROCHA, 2008; VITÓRIA, 2013). A
diferença expressiva de realização de especialização entre médicos e enfermeiros pode estar
relacionada à menor idade e tempo de formado dos médicos, que, em grande parte, recémegressos das universidades, ainda não iniciaram ou concluíram a pós- graduação.
Observa-se uma tendência à especialização na área da Saúde, que tem sido apontada,
entre outros fatores, como um dos responsáveis pela elevação dos custos assistenciais e pela má
distribuição geográfica de profissionais nessa área, em detrimento da APS. Não se pretende
negar a importância da especialização, porém, é essencial procurar um equilíbrio na relação
especialistas/ generalistas, sem prejuízo da qualidade da atenção dispensada (BRASIL, 2007a).
No estudo de Tomasi (2008) pouco mais de um terço dos médicos e enfermeiros
vinculados à ESF tinha especialização na área de APS, demonstrando que a formação de
recursos humanos para a atenção primária tem sido objeto de preocupação, tanto na esfera da
gestão, quanto da produção científica que, reconhecendo a importância do mercado de trabalho
em saúde, destaca a necessidade de qualificação dos profissionais e de sua adequação aos
novos modelos assistenciais.
Os desafios da consolidação da APS têm raízes desde o processo de formação dos
profissionais, que apesar dos esforços de mudanças e dos avanços nas concepções e programas
de formação superior em saúde no Brasil ainda continua distante das necessidades do SUS, em
especial da ESF. Na formação tradicional em saúde, os currículos são mais fechados, tendem a
ser menos interdisciplinares e mais especializados, conduzindo ao estudo fragmentado dos
problemas de saúde das pessoas e das sociedades e dificultando um eficiente trabalho em
equipe. Quanto ao enfoque pedagógico, frequentemente limita-se às metodologias tradicionais
baseadas na transmissão de conhecimentos, que não privilegiam a formação crítica do estudante
(ALMEIDA FILHO, 2013; BRASIL, 2007a; BRASIL, 2011a; CARDOSO et al., 2005).
Para superar essas deficiências, a formação profissional em APS pode ser estimulada
através de programas de fortalecimento e reorientação do processo de formação e
desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde, como o PRO-Saúde e o PET-Saúde,
projetos interligados, que tem como objetivo a integração ensino-serviço-comunidade, por meio da
inserção de docentes e estudantes da graduação na rede pública de saúde, visando à a formação
profissional com uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção
básica (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2010b).

61
No âmbito da Pós- Graduação, as Residências e as especializações multiprofissionais em
Saúde da Família representam o foco do MS e do MEC para a qualificação de profissionais de
saúde para o trabalho na APS (BRASIL, 2011a). O Plano Nacional de Pós-Graduação para o
período de 2011-2020 enfatiza a importância de se reconhecer as demandas do SUS e o papel
dos atores extra- acadêmicos na formação de recursos humanos, com ênfase na pesquisa
aplicada às necessidades do sistema (BRASIL, 2010a).
Maciel et al. (2010) ao avaliarem a contribuição da especialização em Saúde da Família
para a reorientação das práticas em saúde na ESF, no Espírito Santo, na percepção de alunos
egressos deste curso, puderam destacar a importância da pós-graduação para a qualificação
profissional e mudanças na prática na ESF, com reflexos na melhoria dos serviços prestados à
população.
Vale ressaltar que em Goiânia, algumas Instituições de Ensino Superior (IES), em parceria
com a SMS, por meio dos Ministérios da Saúde e Educação, tem proporcionado os profissionais
de saúde do município, cursos gratuitos, alguns até remunerados, na área da APS, como as
Especializações e Residências Multiprofissionais em Saúde da Família (UFG) e a Residência de
Medicina de Família e Comunidade (Pontifícia Universidade Católica de Goiàs – PUC Goiás)
(ROCHA, 2008).
Embora reconheça a importância das especializações, Minayo (2010) afirma que é muito
difícil distinguir a contribuição específica da pós-graduação na consolidação do SUS, porque esta
envolve vários atores, como docentes, pesquisadores, e seus alunos, de forma pessoal e
institucional, e também os que formulam políticas e os que são responsáveis pela sua gestão.
A oferta de capacitações foi evidenciada como um aspecto positivo na ESF da região
noroeste de Goiânia, pois a maioria dos profissionais referiu ter participado de capacitações
relacionadas às suas atividades no último ano, semelhante ao estudo de Curitiba (CHOMATAS,
2013), que tem sido referência de modelo de APS neste trabalho.
Os resultados indicam ainda que as capacitações têm contribuído significativamente para o
aperfeiçoamento profissional dos entrevistados, e que isto refletiu na sua prática profissional ou
em uma melhor qualidade do serviço, na percepção dos profissionais.
No estudo de Kolling (2008), que mediu a experiência de médicos e enfermeiros com a
ESF de 32 municípios de do Rio Grande do Sul, a autoavaliação positiva em habilidades
específicas da APS (trabalho multidisciplinar, visita domiciliar, abordagem familiar e comunitária),
associou-se significativamente com alto escore geral de APS atribuído, indicando que o
aperfeiçoamento nessas habilidades, orientadas pelos atributos da APS, pode ser útil para atingir
maior orientação dos profissionais nessa proposta.
Entretanto fazem-se necessários outros estudos que esclareçam quais são os princípios e
estratégias de ensino- aprendizagem que orientam essas capacitações, na perspectiva de
contribuir para a implementação da PNEPS. Para Tesser (2011), a EPS constitui-se em instrumento
privilegiado de análise da realidade, construção de ações de promoção da saúde, cuidado na ESF e
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na superação da visão hierárquica e autoritária dos processos de educação e de trabalho, qualificando
assim, a formação e as práticas dos profissionais de saúde da APS.
Nessa perspectiva, os resultados deste estudo demonstram expressiva participação dos
profissionais em capacitações e que estas são consideradas importantes para o aperfeiçoamento
profissional e mudanças na prática nos serviços. Embasados pelo referencial teórico sobre
qualificação dos profissionais, sugere-se que o investimento nas capacitações, com ênfase nos
princípios da educação permanente, pode ser uma estratégia de qualificação da APS.
Com relação aos atributos da APS, na avaliação do escore geral, o estudo apresentou um
resultado satisfatório, mas próximo do ponto de corte para alto escore de APS, sendo inferior à
maioria dos estudos semelhantes realizados na Região Sul do Brasil (CASTRO, 2012;
CHOMATAS, 2013; HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013). Um aspecto importante
que desperta atenção, é que quase a metade dos profissionais referiu baixo escore geral de APS,
demonstrando que ainda há muito que melhorar na qualidade desses serviços, no sentido de
garantir não só a presença, mas uma ampla extensão dos atributos.
A avaliação da qualidade dos serviços da ESF na região noroeste de Goiânia demonstra
um processo satisfatório em relação a alguns atributos da APS, em especial em
Integralidade/serviços prestados e enfoque na família, mas frágil tanto em acesso de primeiro
contato, quanto na Coordenação/sistemas de informação, Integralidade/serviços disponíveis e
Orientação comunitária.
Na maioria dos estudos similares, o acesso de primeiro contato ou acessibilidade é o
atributo com menor escore médio (CASTRO, 2012; CHOMATAS, 2013; HAUSER, 2013;
KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013). No presente estudo, além do resultado do atributo acesso ser
baixo e contribuir para a redução do escore geral, apenas 5% dos profissionais referiram que o
serviço possui uma acessibilidade satisfatória.
O atributo acessibilidade é avaliado, no PCATool, em alguns itens, considerando a
disponibilidade da equipe para o atendimento de usuários em horários fora do atendimento normal
da Unidade de Saúde, como períodos noturnos e finais de semana, principalmente relacionados à
eventos agudos. No entanto, isso não corresponde a realidade do modelo de atenção primária
aplicado no Brasil, e mesmo em Goiânia, que ampliou em 2013 o horário de atendimento da ESF
para 12 horas diárias, inclusive aos sábados. Esses dados faz refletir sobre a necessidade de uma
mudança no modelo de atenção, aumentando a disponibilidade do serviço ao cidadão, mantendo
o vínculo e diminuindo a procura por serviços de pronto-atendimento.
No estudo com usuários e profissionais de saúde realizado em Petrópolis (RJ), os
resultados obtidos dos profissionais de saúde foram superiores no quesito do acesso quando
comparados aos usuários, sugerindo que na percepção dos profissionais o acesso é melhor do
que na opinião dos usuários, que vivenciam cotidianamente as barreiras do primeiro contato com
o sistema de saúde (MACINKO; ALMEIDA; SÁ, 2007).
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O atributo Integralidade, relacionado aos serviços prestados, obteve um alto escore de
APS na percepção da maioria dos entrevistados, coincidindo com a maioria dos estudos
(CASTRO, 2012; CHOMATAS, 2013; HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013) e
indicando que os profissionais se sentem preparados e sensíveis à abordagem dos mais diversos
problemas de saúde, considerando seus fatores de risco e determinantes sociais. Contudo, este
resultado se contrapõe com os resultados de outro aspecto da Integralidade, os serviços
disponíveis, cujo escore foi baixo. Observando-se as questões do PCATool que apresentaram
maior e menor pontuação, os resultados demonstram que os profissionais possuem uma boa
autoavaliação de abordagem, na perspectiva da integralidade, mas sugerem que a gestão não
oferece condições de trabalho e uma carteira de serviços adequada, no sentido de garantir a
integralidade através dos serviços disponíveis.
Ao discutir a integralidade relativa a maneira como se organizam as práticas de saúde,
questiona-se como a gestão quer estabelecer uma assistência integral se a base da produção dos
serviços de saúde hoje corresponde à programas verticalizados que não respondem às
necessidades e à realidade local. Essa questão problema torna-se um elemento chave, uma vez
que, na perspectiva da integralidade, os serviços devem dar conta das necessidades ampliadas
de saúde da população (BONFADA et al., 2012).
Por outro lado, segundo Mattos (2004) o desenvolvimento de protocolos e rotinas, com
ampla carteira de serviços, não garantem a integralidade. É necessário conhecer o contexto de
cada pessoa, adotando uma postura que identifique as necessidades de prevenção e de
assistência, e assim propor as intervenções a serem ofertadas. Esta forma de intervenção é
denominada de clínica ampliada, que é o foco da atuação do NASF na região noroeste de
Goiânia, junto às equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2010c).
O atributo Coordenação do cuidado apresentou melhores resultados entre os médicos.
Este resultado pode ter sido obtido porque as questões que refletem este atributo referem-se
principalmente ao conhecimento, ações e coordenação do fluxo das consultas especializadas,
como referência e contra- referência, que embora seja atribuição de médicos e enfermeiros, no
município de Goiânia é realizada principalmente pelos médicos, que se autoavaliaram como bons
coordenadores do cuidado. Contudo, sabe-se que o enfermeiro tem papel fundamental na
coordenação das Unidades de Saúde da Família, tanto nos aspectos administrativo, técnico,
pedagógico e assistencial, constatado no estudo sobre o perfil dos enfermeiros da ESF de Goiânia
realizado por Rocha em 2008.
A análise do perfil de formação e qualificação dos profissionais com a qualidade dos
serviços da ESF não mostrou associação, no modelo geral (médicos e enfermeiros), mesmo após
análise multivariável. Porém um dado chama a atenção, ao realizar a análise estratificada por
categoria profissional, isto é para os médicos, verifica-se que trabalhar na mesma equipe por um
período igual ou superior a um ano e percepção que

as capacitações contribuem para o

aperfeiçoamento profissional associaram à alto escore de APS. Essa análise trás novamente à
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tona os questionamentos sobre o impacto da rotatividade desses profissionais na qualidade dos
serviços e ressalta a importância da qualificação dos profissionais em APS, na perspectiva da
EPS,

para

a

obtenção

de

melhores desfechos na avaliação

de

seus atributos e

consequentemente, reflexos positivos na qualidade dos serviços prestados à população
(CASTRO, 2012; CHOMATAS; 2013; HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013).
Cabe ressaltar que o presente estudo é o primeiro, no município de Goiânia, que relaciona
o perfil de formação e qualificação dos profissionais de saúde com qualidade dos serviços de
APS, utilizando um método de avaliação validado nacional e internacionalmente e referendado
pelo MS e literatura mundial. Contudo, podem-se reconhecer limitações no presente estudo,
algumas delas são próprias desse tipo de pesquisa, avaliativa e transversal e que poderiam ser
minimizadas a partir de estudos complementares, com enfoque qualitativo, e/ou que
considerassem a avaliação estrutural do serviço, como sugere Vitória (2013). Por outro lado, a
percepção do profissional costuma superestimar a orientação à APS em relação a estudos com
usuários, pois medida do grau de orientação para a APS utilizada neste estudo considerou a
avaliação apenas a experiência dos profissionais, não tendo sido realizada nenhuma medida da
percepção dos usuários em relação aos atributos (CASTRO, 2012; CHOMATAS, 2013;.
KOLLING, 2008).

CONCLUSÃO
Em relação ao perfil dos profissionais, na região noroeste de Goiânia, a maioria são
mulheres, os médicos são mais jovens, tem menos tempo de formados, com menor proporção de
realização de pós- graduação e menor tempo de trabalho na ESF e na equipe do que os
enfermeiros, que por sua vez apresentam maior experiência e qualificação profissional, bem como
maior vínculo com a ESF. A maioria participa das capacitações em sua área de atuação e estas
têm contribuído para o aperfeiçoamento e mudanças na prática profissional.
A avaliação da qualidade dos serviços da APS demonstra um processo satisfatório em
relação ao escore não essencial, mas frágil no escore essencial, resultando em um alto escore
geral de APS (≥ 6,6), mas com indicações de que há muito que melhorar na qualidade desses
serviços.
O estudo concluiu ainda que não houve associação entre o perfil de formação e
qualificação dos profissionais com a qualidade dos serviços da APS no modelo geral (médicos e
enfermeiros). Contudo, para os médicos, trabalhar na mesma equipe por um período igual ou
superior a um ano e a percepção que as capacitações contribuem para o aperfeiçoamento
profissional associaram-se à alto escore de APS, que reflete qualidade satisfatória dos serviços.
.
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Quadro 1: Variáveis independentes do estudo
Categoria
Sócio
demográfico

Formação
Acadêmica

Pós Graduação

Experiência
Profissional

Participação
em
Capacitação

Contribuição
das
capacitações
para

Variável
Sexo

Descrição
Masculino ou Feminino

Idade

Mediana em anos
< 30 anos ou ≥ 30 anos

Profissão

Por categoria profissional (médico, enfermeiro)

Tempo de formado

Mediana em anos
< 5 anos ou ≥ 5 anos

Tipo de Instituição de
Ensino

Pública ou Privada

Possui Pós Graduação

Sim ou Não

Tipo de Pós Graduação

Níveis de pós graduação latu e strictu senso
(especialização, residência, mestrado e doutorado)

Área da Pós Graduação

Relacionada à APS: Sim ou Não, onde Sim: saúde
da família, saúde pública, saúde coletiva, medicina
de família e comunidade, clínica geral, pediatria,
ginecologia-obstetrícia.

Tempo de experiência
na ESF

Mediana em anos
< 2 anos ou ≥ 2 anos

Tempo de serviço na
equipe

Mediana em anos
< 1 ano ou ≥ 1 ano

Participação em
capacitação

Sim ou Não (nos últimos 12 meses, relacionadas
às atividades na ESF)

Tipo de capacitação
realizada

Modalidades de capacitação:
Cursos de curta e média duração (até 60 h),
Capacitação em serviço
Eventos (Congressos, Seminários, Fóruns,
Mostras, etc)

Aperfeiçoamento
profissional

Conversão de escala Likert em categoria Sim ou
Não, onde:
Sim: pouco, muito, extremamente
Não: nada, neutro

Mudanças na prática
profissional
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Tabela 1. Características demográficas, perfil de formação, experiência profissional e qualificação
dos profissionais médicos e enfermeiros das unidades da Estratégia Saúde da Família da região
noroeste de Goiânia, 2013.
Variáveis

†

Sexo
Masculino
Feminino
†
Idade (anos)
Idade (faixa etária)
< 30 anos
≥ 30 anos
Formação Acadêmica
Tempo de formado (anos) †
Tempo de formado
< 5 anos
≥ 5 anos
Tipo de instituição de ensino
Pública
Privada
Pós Graduação
Possui Especialização
Sim
Não
Especialização Relacionada à APS ††
Sim
Não
Experiência Profissional
Tempo na ESF (anos) †
Tempo na ESF
< 2 anos
≥ 2 anos
Tempo na Equipe (anos) †
Tempo na Equipe
< 1 ano
≥ 1 ano
Participação em Capacitação
Participou de capacitação
Sim
Não
Participação Cursos (até 60 h) †††
†††
Participação Capacitação em serviço
†††
Participação Eventos
Contribuição das capacitações
†††
para:
Aperfeiçoamento profissional
Mudanças na prática profissional
†

Médicos
48 (52,2%)
n (%)

Enfermeiros
44 (47,8%)
n (%)

P-valor

25 (27,2)
67 (72,8)
35,4 (28,4-41,7)

22 (45,8)
26 (54,2)
28,9 (26,4-36,7)

3 (6,8)
41 (93,2)
38,2 (32,9-43,9)

<0,001

34 (37,0)
58 (63,0)

26 (54,2)
22 (45,8)

8 (18,2)
36 (81,8)

<0,001

6,1 (1,9-13,7)

2,3 (0,9-5,9)

12,3 (6,8-15,6)

<0,001

41 (44,6)
51 (55,4)

35 (72,9)
13 (27,1)

6 (13,6)
38 (86,4)

<0,001

40 (43,5)
52 (56,5)

21 (43,8)
27 (56,2)

19 (43,2)
25 (56,8)

0,956

55 (59,8)
37 (40,2)

17 (35,4)
31 (64,6)

38 (86,4)
6 (13,6)

<0,001

27 (71,0)
11 (29,0)

0,372

<0,001

37 (67,3)
18 (32,7)

10 (58,8)
7 (41,2)

3,4 (0,8-8,5)

1,35 (0,6-3,9)

7,3 (2,4-10,3)

<0,001

39 (42,4)
53 (57,6)
1,5 (0,5-4,5)

29 (60,4)
19 (39,6)
0,6 (0,3-1,5)

10 (22,74)
34 (77,3)
3,6 (1,3-5,5)

<0,001

38 (41,3)
54 (58,7)

30 (62,5)
18 (37,5)

8 (18,2)
36 (81,8)

<0,001
<0,001

78 (84,8)
14 (15,2)
72 (92,3)
54 (69,3)
46 (59,0)

40 (83,3)
8 (16,7)
38 (95,0)
26 (65,0)
23 (60,5)

38 (86,4)
6 (13,6)
34 (89,5)
28 (73,7)
23 (57,5)

0,686

75 (96,2)
69 (88,5)

38 (95,0)
34 (85,0)

37(97,4)
35 (92,1)

1,000
0,482

0,425
0,406
0,786

As variáveis contínuas são apresentadas como mediana e intervalo Interquartil (p25- p75).
Obtido pelo teste U de Man-Whitney para variáveis contínuas e pelos testes qui-quadrado ou de
Fischer para variáveis categóricas.
††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma pós- graduação (médicos n=17;
enfermeiros n=38, total n=55).
†††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma capacitação (médicos n=40;
enfermeiros n=38, total n=78). Diferentes tipos de capacitação podem ter sido realizados no
período pelo mesmo profissional.
‡

‡

Total
92 (100%)
n (%)
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Tabela 2. Escores† médios (DP) dos atributos e dos escores essencial, não essencial e geral de
atenção primária à saúde e frequência (%) de alto escore (≥ 6,6) na avaliação dos profissionais
médicos e enfermeiros das unidades da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de
Goiânia, 2013.
Atributos
Primeiro contato – acesso
Longitudinalidade
Coordenação
Coordenação (sistemas informação)
Integralidade (serviços disponíveis)
Integralidade (serviços prestados)
Escore Essencial
Enfoque na família
Orientação comunitária
Competência cultural
Escore Derivado (Não Essencial)
Escore Geral
†

Escores Médios
(DP)
n=92
4,6±1,0
6,8±1,2
6,9±1,3
6,5±1,4
6,5±1,4
8,0±1,4
6,5±0,9
7,6±1,6
6,5±1,4
6,6±2,0
6,9±1,4
6,7±1,0

Total
n (%)
92 (100)
5 (5,4)
53 (57,6)
57 (62,0)
50 (54,4)
49 (53,3)
78 (84,8)
44 (47,8)
67 (72,8)
45 (48,9)
44 (47,8)
77 (83,7)
52 (56,5)

Escore alto (≥6,6)
Médico
Enfermeiro
n (%)
n (%)
48 (52,2)
44 (47,8)
3 (6,3)
2 (4,5)
29 (60,4)
24 (54,5)
36 (75,0)
21 (47,7)
29 (60,4)
21 (47,7)
26 (54,2)
23 (52,3)
39 (81,3)
39 (88,6)
26 (54,2)
18 (40,9)
36 (75,0)
31 (70,5)
24 (50,0)
21 (47,7)
22 (45,8)
22 (50,0)
41 (85,4)
36 (81,8)
29 (60,4)
23 (52,3)

p-valor‡‡

1,000
0,569
0,007
0,222
0,856
0,324
0,204
0,624
0,828
0,689
0,641
0,431

Os escores assumem valores de 0 a 10, onde valores ≥ 6,6 indicam alto escore de Atenção
Primária à Saúde.
‡‡
Obtido pelo teste do qui- quadrado ou de Fischer.
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Tabela 3. Associação entre a presença de alto escore geral da APS com seus preditores entre
profissionais médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da Família da região Noroeste de Goiânia,
Goiás.
Preditores
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
< 30 anos
≥ 30 anos
Formação Acadêmica
Profissão
Médico (a)
Enfermeiro (a)
Tempo de Formado
< 5 anos
≥ 5 anos
Tipo instituição de formação
Pública
Privada
Possui Especialização
Não
Sim
Especialização Relacionada à APS††
Não
Sim
Experiência Profissional
Tempo de trabalho na ESF
< 2 anos
≥ 2 anos
Tempo de trabalho na Equipe
< 1 ano
≥ 1 ano
Capacitação
Participou de capacitação
Não
Sim
Cursos (até 60 h) †††
Não
Sim
Capacitação em serviço†††
Não
Sim
†††
Eventos
Não
Sim
Contribuição das capacitações para: †††
Aperfeiçoamento profissional
Mudanças na prática

Baixo Escore
n=40 (43,5%)

Alto Escore
n=52 (56,5%)

p- valor

11 (27,5)
29 (72,5)

14 (26,9)
38 (73,1)

0,951

15 (37,5)
25 (62,5)

19 (36,5)
33 (63,5)

0,925

19 (39,6)
21 (47,7)

29 (60,4)
23 (52,3)

0,431

15 (37,5)
25 (62,5)

22 (42,3)
30 (57,7)

0,641

19 (47,5)
21 (52,5)

21 (40,4)
31 (59,6)

0,495

13 (32,5)
27 (67,5)

24 (46,2)
28 (53,8)

0,185

9 (33,3)
18 (66,7)

9 (32,1)
19 (67,9)

0,925

15 (37,5)
25 (62,5)

24 (46,2)
28 (51,8)

0,405

18 (45,0)
22 (55,0)

20 (38,5)
32 (61,5)

0,528

8 (20,0)
32 (80,0)

6 (11,5)
46 (88,5)

0,263

3 (9,4)
29 (90,6)

3 (6,5)
43 (93,5)

0,645

11 (34,4)
21 (65,6)

13 (28,3)
33 (71,7)

0,565

14 (43,8)
18 (56,2)

18 (39,1)
28 (60,9)

0,683

29 (90,6)
27 (84,4)

46 (100,0)
42 (91,3)

0,065
0,475

†

Abreviatura: APS- Atenção Primária à Saúde
†
Teste do qui-quadrado ou de Fischer.
††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma pós- graduação (médicos n=17;
enfermeiros n=38, total n=55).
†††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma capacitação (médicos n=40;
enfermeiros n=38, total n=78). Diferentes tipos de capacitação podem ter sido realizados no
período pelo mesmo profissional.
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Tabela 4. Modelo Ajustado† do alto valor geral da APS, entre profissionais médicos e enfermeiros
da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de Goiânia, 2013.
Variáveis
RP (IC 95%)
p-valor
Especialização
Não
Sim
Realização de capacitação
Não
Sim
Aperfeiçoamento Profissional
Não
Sim

1
0,59 (0,29-1,20)
1
1,76 (0,81-3,81)
1
0,78 (0,56-1,09)

Abreviatura: APS- Atenção Primária à Saúde
†
Regressão de Poisson.

0,143
0,153
0,151
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação da qualidade dos serviços de Atenção Primária frente à
formação e a qualificação dos profissionais de saúde da região noroeste de
Goiânia trouxe algumas contribuições para gestão de recursos humanos, com
vistas a garantir a melhor qualidade desses serviços.
Entretanto fazem-se necessários outros estudos que esclareçam quais
são os princípios e estratégias de ensino-aprendizagem que orientam as
capacitações realizadas, na perspectiva de contribuir para a implementação
da PNEPS, entendendo que o investimento nas capacitações, com ênfase nos
princípios da educação permanente, pode ser uma estratégia de qualificação
da APS.
Por outro lado, sugere-se a realização de novas avaliações que
contemplem a percepção dos usuários, por exemplo, por meio do PCAToolBrasil, versão para usuários.
Como produto técnico desta pós- graduação, foi elaborado um
relatório técnico, com a contextualização do tema e resultados do estudo,
para divulgação à gestão e controle social, que será apresentado à Secretaria
Municipal de Saúde (Gabinete do Secretário, Diretoria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Primária, Escola Municipal de Saúde Pública e
Distrito Sanitário Noroeste) e ao Conselho Municipal de Saúde, na forma
impressa e através de exposições em reuniões de grupos de trabalho em
Educação Permanente e APS e plenárias.
A apresentação deste relatório técnico poderá instrumentalizar
gestores, trabalhadores e instâncias do controle social a nortear tomadas de
decisões no planejamento de ações que objetivem melhorar a qualidade e a
resolubilidade da APS no município.
Da mesma forma, como autora deste trabalho e profissional da região
noroeste na ESF por meio do NASF, onde atuo diretamente no apoio
matricial e educação permanente das equipes de Saúde da Família, a
pesquisadora se coloca como agente de mudanças, ao contribuir para a
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qualificação dos profissionais da ESF da região, especialmente pela melhora
a atenção primária à saúde prestada à população.
Por fim, é importante o reconhecimento do apoio financeiro da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás para a realização deste
trabalho, através do Programa Concessão de Bolsas de Formação de
Mestrado

e

Doutorado,

chamada

nº

003/

2013,

processo

201310267000397, que viabilizou o desenvolvimento deste trabalho.

n°
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PREFÁCIO

O presente relatório consiste em produto técnico da dissertação de
mestrado intitulada “Perfil de formação e qualificação dos profissionais de

saúde: fatores associados à qualidade dos serviços de Atenção Primária à
Saúde”, apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ensino na Saúde,
nível Mestrado Profissional (MEPES), da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás (UFG).
Este relatório técnico poderá instrumentalizar gestores, trabalhadores
e instâncias do controle social a nortear tomadas de decisões no
planejamento de ações que objetivem

melhorar a qualidade e a

resolubilidade da Atenção Primária a Saúde (APS) no município, com ênfase
na Educação Permanente em Saúde (EPS).
O documento é apresentado em quatro partes, sendo:
1) Introdução, que traz a contextualização sobre o tema, os conceitos
que o permeiam e sua importância, a justificativa e objetivo principal
do estudo.
2) Metodologia, com a descrição de como foi desenvolvido o estudo.
3) Resultados e Discussão, que traz os principais resultados do estudo e
considerações da autora à luz da literatura.
4) Conclusões e recomendações, com a síntese dos resultados e
sugestões para a gestão da APS.
Pretende-se, com este relatório, apresentar o trabalho desenvolvido, à
gestão e controle social, à Secretaria Municipal de Saúde (Gabinete do
Secretário, Diretoria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Primária, Escola Municipal de Saúde Pública, Distrito Sanitário Noroeste e ao
Conselho Municipal de Saúde, na forma impressa e por meio de exposições
em reuniões de grupos de trabalho em educação permanente e APS e
plenária do Conselho Municipal de Saúde.
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RESUMO
As mudanças que aconteceram nos setores da Educação e da Saúde no
século XX influenciaram as concepções e práticas dos profissionais de saúde,
em especial na Atenção Primária à Saúde, destacando-se a importância da
formação e da qualificação profissional para o aperfeiçoamento do cuidado
em saúde, a partir das realidades sociais e das necessidades da população.
Esta pesquisa buscou analisar o perfil de formação e qualificação dos
profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e os fatores associados
com a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde da região
noroeste de Goiânia. Trata-se de um estudo transversal, onde a coleta de
dados ocorreu pela realização de entrevista estruturada, incluindo a
aplicação do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária - PCA-Tool.
Participaram do estudo 48 médicos e 44 enfermeiros das equipes da ESF. Os
dados foram analisados por meio dos testes U de Man-Whitney, quiquadrado ou de Fischer, teste t de Student e regressão de Poisson, com nível
de significância de 5%. Os resultados apontaram diferenças significativas
(p<0,05) entre o perfil de formação e qualificação de médicos e enfermeiros,
sendo que os médicos apresentaram maior rotatividade no serviço e os
enfermeiros maior experiência e qualificação profissional, bem como maior
vínculo com a ESF. A avaliação dos atributos da APS indicou baixo escore
essencial (6,5) e alto escore não essencial (6,9), resultando em Alto Escore
Geral de APS (6,7). A análise do perfil dos profissionais com a qualidade dos
serviços da APS indicou que a menor rotatividade de médicos e a
contribuição positiva das capacitações para o aperfeiçoamento profissional
associou-se à melhor qualidade dos serviços. Contudo, essa associação não
permaneceu no modelo explicativo final. Conclui-se que os enfermeiros
possuem um perfil profissional mais favorável ao trabalho na APS e que a
formação e qualificação dos profissionais de saúde da região noroeste de
Goiânia possuem relação com a qualidade dos serviços de Atenção Primária.
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SIGLAS E ABREVIATURAS

APS

Atenção Primária à Saúde

CNES

Código Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CSF

Centro de Saúde da Família
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Educação Permanente em Saúde
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Estratégia Saúde da Família
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Núcleo de Apoio à Saúde da Família

PCATool

Primary Care Assessment Tool - Instrumento de Avaliação
da Atenção Primária

PNEPS

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

SMS

Secretaria Municipal de Saúde

UFG

Universidade Federal de Goiás
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1 INTRODUÇÃO
A e proposta da educação na saúde para formação e qualificação dos
profissionais é um processo histórico que vem sofrendo mudanças ao longo dos
tempos (COSTA, 2006).
Nessa trajetória, No século XX destacam-se marcos legais e movimentos
de mudanças na formação dos profissionais de saúde, com o objetivo de
superar os modelos de educação superior em saúde que se mantêm ainda
presos a um modelo de prática hospitalocêntrica e fragmentada, de viés
privatizante, e mostram-se deficientes em atender às necessidades sociais
por saúde (BRASIL, 2007a).
Embora não se tenha atingido todos os objetivos propostos com esses
movimentos, muito se caminhou na direção de um ensino e de uma
assistência mais adequada à realidade da sociedade, na perspectiva da
Atenção Primária à Saúde (APS) de qualidade (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).
Da mesma forma, no campo da qualificação dos profissionais inseridos
no Sistema Único de Saúde (SUS), a preocupação com a educação dos
profissionais de saúde vem sendo referendada através de movimentos sociais,
legislações e políticas públicas que defendem que o Sistema de Saúde deve
exigir uma reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na
saúde, com definição de diretrizes para o setor e fortalecimento da
integração ensino – serviço - comunidade (CONFERÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE, 8ª, 1987).
Nesse sentido, a Educação Permanente em Saúde (EPS) é defendida
como uma estratégia fundamental para a reorganização das práticas de
formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social no setor da
saúde, através de ações intersetoriais e mudanças no ensino da saúde
(CECCIM; FERLA, 2008; COSTA, 2006).
De forma semelhante, a APS é uma forma de organização dos serviços
de saúde, uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços,
tendo como perspectiva as necessidades em saúde da população (BRASIL,
2011a).
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No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada a
principal vertente da APS e visa à implementação e fortalecimento do SUS,
propondo reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e
substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias
e com isso melhorar a qualidade de vida da população (BRASIL, 2010c).
A APS é definida por meio de seus atributos, que são reconhecidos
mundialmente como eixos estruturantes do processo de atenção, associados
à qualidade dos serviços, à efetividade e eficiência de suas intervenções,
assim

denominados:

o

acesso

de

primeiro

contato

ao

SUS,

a

longitudinalidade, a integralidade da atenção, a coordenação da assistência,
a orientação familiar e comunitária e a competência cultural (STARFIELD,
2002).
Os estudos de Kolling (2008); Castro (2012); Chomatas; Vitória
(2013), que avaliaram, na percepção de profissionais médicos e enfermeiros,
em cidades da Região Sul do Brasil, a qualidade dos serviços de APS por
meio de seus atributos, utilizando o Instrumento de Avaliação da Atenção
Primária (PCATool) (BRASIL, 2010d), revelam que um melhor resultado dos
atributos da APS está relacionado, entre outros fatores, com a melhor
formação e qualificação de seus profissionais.
Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da
Escola Municipal de Saúde Pública e com apoio do Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF), vêm implementando ações da Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde (PNEPS), voltadas para a APS.
Assim, a escolha da região noroeste para realização do presente
estudo se deu por ser lócus de projetos pilotos em educação permanente, o
distrito sanitário que possui maior cobertura da ESF do município (89%) e a
única, atualmente, que possui NASFs e Residência em Medicina de Família e
Comunidade.
Esse relatório propõe–se a divulgar o estudo que analisou a qualidade
dos serviços de atenção primária frente à formação e a qualificação dos
profissionais de saúde da região noroeste de Goiânia e contribuir com a
gestão e instância de controle social para gestores, trabalhadores e
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instâncias do controle social na implementação de ações que objetivem
melhorar a qualidade e a resolubilidade da APS no município, com ênfase na
educação permanente.
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2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo transversal, desenvolvido na região
noroeste de Goiânia, capital do estado de Goiás, que na época de sua
realização possuía 89% de cobertura da ESF, com 51 equipes de Saúde da
Família compostas por 53 médicos, 50 enfermeiros, 21 cirurgiões dentistas,
além de auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e
auxiliares de enfermagem.
A população do estudo foi constituída pelos profissionais médicos e
enfermeiros vinculados às equipes de Saúde da Família da região, com
cadastro ativo no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e
em serviço em Centro de Saúde da Família (CSF) no período da coleta de
dados e excluídos os profissionais em férias ou licença por qualquer motivo,
no período da coleta de dados, resultando em 101 indivíduos.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, através da
aplicação de dois questionários estruturados, sendo um questionário sobre o
perfil de formação acadêmica, qualificação profissional e características
ocupacionais (Apêndice A) e o PCA-Tool- Instrumento de Avaliação da
Atenção Primária, versão para profissionais, (HAUSER et al., 2013) (Anexo
A).
O PCA Tool permite a obtenção de escores para os atributos da APS,
em dimensões (acesso de primeiro contato, atendimento continuado/
longitudinalidade, coordenação e integralidade), subdimensões (abordagem/
orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural) e escore
geral (Quadro 1).
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Quadro 1: Escores e Atributos da Atenção Primária à Saúde
Escore

Atributos

Descrição

Essencial

Acesso de primeiro
contato ou
acessibilidade

Porta de entrada para o sistema de saúde,
primeiro recurso a ser buscado quando há uma
necessidade/problema de saúde

Longitudinalidade ou
atendimento continuado

Relação de vínculo e responsabilização que se
estabelece ao longo do tempo, entre indivíduos e
a equipe de saúde, acompanhamento dos diversos
momentos do ciclo de vida, como fonte regular de
atenção

Coordenação do cuidado
Coordenação
Coordenação
(sistemas de
informação)

Pautada na informação e identificação das
necessidades
da
população,
atuação
multidisciplinar e coordenação das ações e
respostas para tender a essas necessidades.

Integralidade
Serviços disponíveis
Serviços prestados

Capacidade em lidar com a ampla gama de
necessidades em saúde da população, seja
resolvendo-os, ou fazendo arranjos para que
possam receber qualquer tipo de atenção
necessária.

Orientação familiar ou
enfoque na família

Aborda a medida com que a APS se concentra na
saúde dos indivíduos no contexto da família,
considerando seu potencial de cuidado e, também,
de ameaça à saúde, incluindo o uso de
ferramentas de abordagem familiar

Orientação comunitária

Reconhece as necessidades em saúde da
comunidade por meio do contato direto e de
dados
epidemiológicos,
promovendo
o
planejamento e a avaliação conjunta dos serviços.

Competência cultural

aborda os relacionamentos com pessoas de
diferentes grupos e culturas, buscando valorizar as
características culturais, crenças e valores da
população na relação e comunicação entre
profissionais e comunidade

Todos

Considera todos os atributos e reflete a qualidade
dos serviços de APS prestados à população.

Não
essencial ou
derivado

Geral

A estratégia de coleta de dados e agendamento das entrevistas foram
organizadas previamente e elaborado manual do entrevistador, bem como
treinamento das entrevistadoras e estudo piloto com profissional da região
sudoeste. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a novembro
de 2013.
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Foram consideradas como variáveis independentes do estudo sexo,
idade, profissão, tempo de formado (graduação), realização e tipo de pósgraduação, tempo de trabalho na ESF e na equipe; oferta, participação e
percepção de capacitação pelos profissionais. A variável de desfecho é a
qualidade dos serviços de APS, cujo valor igual ou maior a 6,6 é considerado
alto escore de APS (BRASIL, 2010d).
Os dados foram digitados no software EPI INFO (versão 6.04), com
checagem de consistência e processamento dos dados foi realizado em
programa estatístico Stata versão SE.64.
O teste de Swilk foi utilizado para verificação da distribuição dos
dados, que foi não normal. Assim, foram utilizados os testes Man-Whitney
para variáveis contínuas e qui-quadrado ou de Fischer para variáveis
categóricas. O teste t de Student foi utilizado para comparar médias dos
escores dos atributos entre médicos e enfermeiros.
A partir do perfil dos profissionais e dos resultados do PCATool- Brasil,
buscou-se identificar as variáveis que poderiam estar relacionadas com uma
melhor qualidade do serviço, na percepção dos entrevistados. Com esses
resultados e tendo como nível de significância de até 30% (p<0,30),
realizou-se uma análise de regressão múltipla (Regressão de Poisson) para
definir um modelo explicativo final, com o valor de p com o nível de
significância de 5%.
A pesquisa considerou em todas as suas etapas, os princípios éticos
fundamentais que norteiam pesquisas envolvendo seres humanos, descritos
e estabelecidos pela Resolução Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de
dezembro de 2012 (BRASIL, 2013a) e aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG, sob o Parecer consubstanciado nº
336.524/2013.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os 101 profissionais elegíveis, 92 (91,1%) participaram do
estudo, sendo 48 médicos e 44 enfermeiros, representando 52,2% e 47,8%,
respectivamente.
As perdas representaram 9 (8,9%) das entrevistas por motivo de
recusa espontânea dos profissionais ou após cinco tentativas de aplicação,
sem sucesso, consideradas abaixo do esperado.
As

características

profissiográficas,

como

perfil

de

formação,

experiência profissional e qualificação dos profissionais entrevistados, podem
ser observados na Tabela 1.
Pode-se constatar no presente estudo que, os médicos que possuem
menos de 30 anos de idade ou que são do sexo feminino, representam mais
da metade de toda classe médica (54,2%).
Além da formação acadêmica, 55 (59,8%) profissionais referiram
possuir alguma especialização, indicando a predominância significativa de
pós- graduação entre os enfermeiros (p<0,001).

Sobre a área de

especialização, dos profissionais que realizaram a pós- graduação, 37
(67,3%) referiram ter especialidade na área de APS, não havendo diferença
significativa entre as categorias profissionais.
A diferença expressiva de realização de especialização entre médicos e
enfermeiros pode estar relacionada à menor idade e tempo de formado dos
médicos, que, em grande parte, recém- egressos das universidades, ainda
não iniciaram ou concluíram a pós- graduação.
O tempo de trabalho na ESF e na mesma equipe também foi
identificado com os profissionais, apresentando medianas globais de 3,4
(0,8-8,5) e 1,5 (0,5-4,5) anos, para enfermeiros e médicos, respectivamente.
Ambos significativamente maiores para enfermeiros em relação aos médicos
(p<0,001). Mais da metade dos médicos têm menos de um ano de atuação
na ESF, ao contrário dos enfermeiros (p< 0,001), o que sugere uma alta
rotatividade de médicos na ESF, com inserção de profissionais recémegressos das universidades.
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Assim, a identificação do perfil dos profissionais demonstrou que os
médicos são mais jovens, tem menos tempo de formados, com menor
proporção de realização de pós- graduação e menor tempo de trabalho na
ESF e na equipe. Esse perfil é semelhante ao encontrado em outros estados
e regiões do Brasil (MACHADO, 1999; TOMASI, et al., 2008).
Dentre os entrevistados, 78 (84,8%) indicaram ter realizado alguma
capacitação relacionada às suas atividades na ESF no último ano, com
percentual semelhante entre médicos e enfermeiros.
Dos 78 profissionais que fizeram capacitações, 72 (92,3%) referiram
os cursos com carga horária de até 60 horas como a principal estratégia de
capacitação, seguida pela capacitação em serviço (n=54; 69,3%) e
participação em eventos, como congressos, seminários, simpósios, etc.
(n=46; 59%), sem diferenças estatisticamente significativas entre as
categorias profissionais.
Em relação à percepção da contribuição das capacitações, os
profissionais que participaram afirmaram que as mesmas contribuíram tanto
para o aperfeiçoamento profissional (n=75; 96,2%), quanto para mudanças
na prática profissional e/ou na qualidade do serviço (n=69; 88,5%).
A oferta de capacitações foi evidenciada como um aspecto positivo na
ESF da região noroeste de Goiânia, pois a maioria dos profissionais referiu
ter participado de capacitações relacionadas às suas atividades no último
ano, semelhante ao estudo de Curitiba (CHOMATAS, 2013), que tem sido
referência de modelo de APS nessa área.
Os resultados indicam ainda que as capacitações têm contribuído
significativamente para o aperfeiçoamento profissional dos entrevistados, e
que isto refletiu na sua prática profissional ou em uma melhor qualidade do
serviço, na percepção dos profissionais.
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Tabela 1. Características demográficas, perfil de formação, experiência
profissional e qualificação dos profissionais médicos e enfermeiros das
unidades da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de Goiânia,
2013.
Variáveis†

Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos) †
Idade (faixa etária)
< 30 anos
≥ 30 anos

Formação Acadêmica

Tempo de formado (anos) †
Tempo de formado
< 5 anos
≥ 5 anos
Tipo de instituição de ensino
Pública
Privada

Pós Graduação

Possui Especialização
Sim
Não
Especialização
Relacionada à APS ††
Sim
Não

Experiência Profissional

Tempo na ESF (anos) †
Tempo na ESF
< 2 anos
≥ 2 anos
Tempo na Equipe (anos) †
Tempo na Equipe
< 1 ano
≥ 1 ano

Participação em Capacitação
Participou de capacitação
Sim
Não
Participação Cursos (até 60 h)
†††

Participação Capacitação em
serviço†††
Participação Eventos†††

Total
92 (100%)
n (%)

Médicos
48 (52,2%)
n (%)

Enfermeiros
44 (47,8%)
n (%)

Pvalor‡

25 (27,2)
67 (72,8)
35,4 (28,441,7)

22 (45,8)
26 (54,2)
28,9 (26,436,7)

3 (6,8)
41 (93,2)
38,2 (32,943,9)

<0,001

34 (37,0)
58 (63,0)

26 (54,2)
22 (45,8)

8 (18,2)
36 (81,8)

<0,001

6,1 (1,9-13,7)

2,3 (0,9-5,9)

12,3 (6,815,6)

<0,001

41 (44,6)
51 (55,4)

35 (72,9)
13 (27,1)

6 (13,6)
38 (86,4)

<0,001

40 (43,5)
52 (56,5)

21 (43,8)
27 (56,2)

19 (43,2)
25 (56,8)

0,956

55 (59,8)
37 (40,2)

17 (35,4)
31 (64,6)

38 (86,4)
6 (13,6)

<0,001

27 (71,0)
11 (29,0)

0,372

<0,001

37 (67,3)
18 (32,7)

10 (58,8)
7 (41,2)

3,4 (0,8-8,5)

1,35 (0,6-3,9)

7,3 (2,4-10,3)

<0,001

39 (42,4)
53 (57,6)
1,5 (0,5-4,5)

29 (60,4)
19 (39,6)
0,6 (0,3-1,5)

10 (22,74)
34 (77,3)
3,6 (1,3-5,5)

<0,001

38 (41,3)
54 (58,7)

30 (62,5)
18 (37,5)

8 (18,2)
36 (81,8)

<0,001

78 (84,8)
14 (15,2)
72 (92,3)

40 (83,3)
8 (16,7)
38 (95,0)

38 (86,4)
6 (13,6)
34 (89,5)

0,686

54 (69,3)

26 (65,0)

28 (73,7)

0,406

46 (59,0)

23 (60,5)

23 (57,5)

0,786

Contribuição das capacitações para:

†††

<0,001

0,425

Aperfeiçoamento profissional
75 (96,2)
38 (95,0)
37(97,4)
1,000
Mudanças na prática
69 (88,5)
34 (85,0)
35 (92,1)
0,482
profissional
†
As variáveis contínuas são apresentadas como mediana e intervalo Interquartil (p25- p75).
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‡

Obtido pelo teste U de Man-Whitney para variáveis contínuas e pelos testes qui-quadrado
ou de Fischer para variáveis categóricas.
††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma pós- graduação (médicos
n=17; enfermeiros n=38, total n=55).
†††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma capacitação (médicos n=40;
enfermeiros n=38, total n=78). Diferentes tipos de capacitação podem ter sido realizados no
período pelo mesmo profissional.

A presença e a extensão dos atributos da APS considerando os
escores médios e a presença de alto escore de APS (≥6,6) para cada
atributo, escore essencial, escore derivado ou não essencial e escore geral
da APS são apresentados na Tabela 2.
Com relação aos atributos da APS, na avaliação do escore geral, o
estudo apresentou um resultado satisfatório (6,7), mas próximo do ponto de
corte para alto escore de APS, sendo inferior à maioria dos estudos
semelhantes realizados na Região Sul do Brasil (CASTRO, 2012; CHOMATAS,
2013; HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013). Um aspecto
importante que desperta atenção, é que quase a metade dos profissionais
referiu baixo escore geral de APS, demonstrando que ainda há muito que
melhorar na qualidade desses serviços, no sentido de garantir não só a
presença, mas uma ampla extensão dos atributos.
O escore essencial médio de APS foi de 6,5 (±0,9), identificado como
baixo escore de APS e a análise dos atributos derivados resultou em um alto
escore não essencial de 6,9 (±1,4), onde a opinião de 77 (83,7%)
profissionais resultou em alto escore não essencial de APS.
O acesso de primeiro contato ou acessibilidade é o atributo com
menor escore médio e contribui para a redução do escore geral. Destaca-se
que apenas 5% dos profissionais referiram que o serviço possui uma
acessibilidade satisfatória.
O atributo acessibilidade é avaliado, no PCATool, em alguns itens,
considerando a disponibilidade da equipe para o atendimento de usuários em
horários fora do atendimento normal da Unidade de Saúde, como períodos
noturnos e finais de semana, principalmente relacionados à eventos agudos.
No entanto, isso não corresponde a realidade do modelo de atenção primária
aplicado no Brasil, e mesmo em Goiânia, que ampliou em 2013 o horário de
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atendimento da ESF para 12 horas diárias, inclusive aos sábados. Esses
dados faz refletir sobre a necessidade de uma mudança no modelo de
atenção, aumentando a disponibilidade do serviço ao cidadão, mantendo o
vínculo e diminuindo a procura por serviços de pronto-atendimento.
O atributo Integralidade, relacionado aos serviços prestados, obteve
um alto escore de APS na percepção da maioria dos entrevistados,
coincidindo com a maioria dos estudos (CASTRO, 2012; CHOMATAS, 2013;
HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013) e indicando que os
profissionais se sentem preparados e sensíveis à abordagem dos mais
diversos problemas de saúde, considerando seus fatores de risco e
determinantes sociais. Contudo, este resultado se contrapõe com os
resultados de outro aspecto da Integralidade, os serviços disponíveis, cujo
escore foi baixo. Observando-se as questões do PCATool que apresentaram
maior e menor pontuação, os resultados demonstram que os profissionais
possuem uma boa autoavaliação de abordagem, na perspectiva da
integralidade, mas sugerem que a gestão não oferece condições de trabalho
e uma carteira de serviços adequada, no sentido de garantir a integralidade
através dos serviços disponíveis.
Após análise das médias dos escores entre médicos e enfermeiros
através do teste t de Student não foram identificadas diferenças significativas
entre as categorias profissionais. O perfil de alto escore de APS também foi
semelhante entre as categorias, com exceção da Coordenação do cuidado,
que apresentou diferença estatisticamente significativa, indicando uma maior
proporção de alto escore de APS para médicos neste atributo.
Este resultado pode ter sido obtido porque as questões que refletem
este

atributo

referem-se

principalmente

ao

conhecimento,

ações

e

coordenação do fluxo das consultas especializadas, como referência e contrareferência, que embora seja atribuição de médicos e enfermeiros, no
município de Goiânia é realizada principalmente pelos médicos, que se
autoavaliaram como bons coordenadores do cuidado. Contudo, sabe-se que
o enfermeiro tem papel fundamental na coordenação das Unidades de Saúde
da Família, tanto nos aspectos administrativo, técnico, pedagógico e
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assistencial, constatado no estudo sobre o perfil dos enfermeiros da ESF de
Goiânia realizado por Rocha em 2008.
Tabela 2. Escores† médios (DP) dos atributos e dos escores essencial, não
essencial e geral de atenção primária à saúde e frequência (%) de alto
escore (≥ 6,6) na avaliação dos profissionais médicos e enfermeiros das
unidades da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de Goiânia,
2013.
Escore alto (≥6,6)
Médico
Enfermeiro
pn (%)
n (%)
valor‡‡
48
44 (47,8)
(52,2)
Primeiro contato – acesso
4,6±1,0
5 (5,4)
3 (6,3)
2 (4,5)
1,000
Longitudinalidade
6,8±1,2
53 (57,6)
29
24 (54,5)
0,569
(60,4)
Coordenação
6,9±1,3
57 (62,0)
36
21 (47,7)
0,007
(75,0)
Coordenação (sistemas
6,5±1,4
50 (54,4)
29
21 (47,7)
0,222
informação)
(60,4)
Integralidade (serviços
6,5±1,4
49 (53,3)
26
23 (52,3)
0,856
disponíveis)
(54,2)
Integralidade (serviços
8,0±1,4
78 (84,8)
39
39 (88,6)
0,324
prestados)
(81,3)
Escore Essencial
6,5±0,9
44 (47,8)
26
18 (40,9)
0,204
(54,2)
Enfoque na família
7,6±1,6
67 (72,8)
36
31 (70,5)
0,624
(75,0)
Orientação comunitária
6,5±1,4
45 (48,9)
24
21 (47,7)
0,828
(50,0)
Competência cultural
6,6±2,0
44 (47,8)
22
22 (50,0)
0,689
(45,8)
Escore Derivado (Não
6,9±1,4
77 (83,7)
41
36 (81,8)
0,641
Essencial)
(85,4)
Escore Geral
6,7±1,0
52 (56,5)
29
23 (52,3)
0,431
(60,4)
†
Os escores assumem valores de 0 a 10, onde valores ≥ 6,6 indicam alto escore de APS.
‡‡
Obtido pelo teste do qui- quadrado ou de Fischer.
Atributos

Escores Médios
(DP)
Total
n=92
n (%)
92 (100)

Nas Tabelas 3 e 4 é possível observar que, na análise do perfil de
formação e qualificação dos profissionais com a qualidade dos serviços da
ESF não mostrou associação, no modelo geral (médicos e enfermeiros),
mesmo após análise multivariável. Porém um dado chama a atenção, ao
realizar a análise estratificada por categoria profissional, isto é para os
médicos, verifica-se que trabalhar na mesma equipe por um período igual ou
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superior a um ano e percepção que as capacitações contribuem para o
aperfeiçoamento profissional associaram à alto escore de APS. Essa análise
trás novamente à tona os questionamentos sobre o impacto da rotatividade
desses profissionais na qualidade dos serviços e ressalta a importância da
qualificação dos profissionais em APS, na perspectiva da EPS, para a
obtenção de melhores desfechos na avaliação de seus atributos e
consequentemente, reflexos positivos na qualidade dos serviços prestados à
população (CASTRO, 2012; CHOMATAS; 2013; HAUSER, 2013; KOLLING,
2008; VITÓRIA, 2013).
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Tabela 3. Associação entre a presença de Alto Escore Geral da APS com seus
preditores entre profissionais médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da
Família da região Noroeste de Goiânia, Goiás.
Preditores
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
< 30 anos
≥ 30 anos

Formação Acadêmica

Profissão
Médico (a)
Enfermeiro (a)
Tempo de Formado
< 5 anos
≥ 5 anos
Tipo instituição de formação
Pública
Privada
Possui Especialização
Não
Sim
Especialização Relacionada à APS††
Não
Sim

Experiência Profissional

Tempo de trabalho na ESF
< 2 anos
≥ 2 anos
Tempo de trabalho na Equipe
< 1 ano
≥ 1 ano

Capacitação

Baixo Escore
n=40 (43,5%)

Alto Escore
n=52 (56,5%)

p- valor †

11 (27,5)
29 (72,5)

14 (26,9)
38 (73,1)

0,951

15 (37,5)
25 (62,5)

19 (36,5)
33 (63,5)

0,925

19 (39,6)
21 (47,7)

29 (60,4)
23 (52,3)

0,431

15 (37,5)
25 (62,5)

22 (42,3)
30 (57,7)

0,641

19 (47,5)
21 (52,5)

21 (40,4)
31 (59,6)

0,495

13 (32,5)
27 (67,5)

24 (46,2)
28 (53,8)

0,185

9 (33,3)
18 (66,7)

9 (32,1)
19 (67,9)

0,925

15 (37,5)
25 (62,5)

24 (46,2)
28 (51,8)

0,405

18 (45,0)
22 (55,0)

20 (38,5)
32 (61,5)

0,528

Participou de capacitação
Não
8 (20,0)
6 (11,5)
0,263
Sim
32 (80,0)
46 (88,5)
Cursos (até 60 h) †††
Não
3 (9,4)
3 (6,5)
0,645
Sim
29 (90,6)
43 (93,5)
Capacitação em serviço†††
Não
11 (34,4)
13 (28,3)
0,565
Sim
21 (65,6)
33 (71,7)
Eventos†††
Não
14 (43,8)
18 (39,1)
0,683
Sim
18 (56,2)
28 (60,9)
Contribuição das capacitações para: †††
Aperfeiçoamento profissional
29 (90,6)
46 (100,0)
0,065
Mudanças na prática
27 (84,4)
42 (91,3)
0,475
†
Teste do qui-quadrado ou de Fischer.
††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma pós- graduação (médicos
n=17; enfermeiros n=38, total n=55).
†††
Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma capacitação (médicos
n=40; enfermeiros n=38, total n=78). Diferentes tipos de capacitação podem ter sido
realizados no período pelo mesmo profissional.
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Tabela 4. Modelo Ajustado† do Alto Valor Geral da APS, entre profissionais
médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de
Goiânia, 2013.
Variáveis
Especialização
Não
Sim
Realização de capacitação
Não
Sim
Aperfeiçoamento
Profissional
Não
Sim
†

Regressão de Poisson.

RP (IC 95%)
1
0,59 (0,29-1,20)
1
1,76 (0,81-3,81)
1
0,78 (0,56-1,09)

p-valor
0,143
0,153
0,151
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Através deste estudo, pode-se concluir que, em relação ao perfil dos
profissionais, na região noroeste de Goiânia, a maioria são mulheres, os
médicos são mais jovens, tem menos tempo de formados, com menor
proporção de realização de pós- graduação e menor tempo de trabalho na
ESF e na equipe do que os enfermeiros, que por sua vez apresentam maior
experiência e qualificação profissional, bem como maior vínculo com a ESF.
A maioria dos profissionais participa das capacitações em sua área de
atuação e estas são consideradas importantes para o aperfeiçoamento
profissional e mudanças na prática nos serviços.
A avaliação da qualidade dos serviços da APS demonstra um processo
satisfatório em relação ao escore não essencial, mas frágil no escore
essencial, resultando em um alto escore geral de APS (≥ 6,6), mas com
indicações de que há muito que melhorar na qualidade desses serviços.
O estudo concluiu ainda que não houve associação entre o perfil de
formação e qualificação dos profissionais com a qualidade dos serviços da
APS no modelo geral (médicos e enfermeiros). Contudo, para os médicos,
trabalhar na mesma equipe por um período igual ou superior a um ano e a
percepção que as capacitações contribuem para o aperfeiçoamento
profissional associaram-se à alto escore de APS, que reflete qualidade
satisfatória dos serviços.
A avaliação da qualidade dos serviços de atenção primária frente à
formação e a qualificação dos profissionais de saúde da região noroeste de
Goiânia pode contribuir para gestão de recursos humanos e da educação
permanente, com vistas a garantir a melhor qualidade desses serviços.
Entretanto fazem-se necessários outros estudos que esclareçam quais
são os princípios e estratégias de ensino-aprendizagem que orientam as
capacitações realizadas, na perspectiva de contribuir para a implementação
da PNEPS, entendendo que o investimento nas capacitações, com ênfase nos
princípios da educação permanente, pode ser uma estratégia de qualificação
da APS.
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O estudo também pode contribuir para a ampliação da oferta de
cursos de pós- graduação na área da APS, em parceria com algumas
Instituições de Ensino Superior (IES) e Ministérios da Saúde e Educação, que
têm proporcionado os profissionais de saúde do município, cursos gratuitos,
alguns

até

remunerados,

como

as

Especializações

e

Residências

Multiprofissionais em Saúde da Família (UFG) e a Residência de Medicina de
Família e Comunidade (Pontifícia Universidade Católica de Goiàs – PUC
Goiás).
Por outro lado, sugere-se a realização de novas avaliações que
contemplem a percepção dos usuários, por exemplo, por meio do PCAToolBrasil, versão para usuários.
Como autora deste trabalho e profissional da região noroeste na ESF
por meio do NASF, onde atuo diretamente no apoio matricial e educação
permanente das equipes de Saúde da Família, a pesquisadora se coloca
como agente de mudanças, ao contribuir para a qualificação dos profissionais
da ESF da região, especialmente pela melhora a atenção primária à saúde
prestada à população.
Por fim, é importante o reconhecimento do apoio financeiro da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) para a
realização deste trabalho, através do Programa Concessão de Bolsas de
Formação de Mestrado e Doutorado, chamada nº 003/ 2013, processo n°
201310267000397, que viabilizou o desenvolvimento deste trabalho.
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ANEXOS E APÊNDICES
Anexo A – Questionário PCA-Tool- Primary Care Assessment Tool Instrumento de Avaliação da Atenção Primária, versão para profissionais
Apêndice A- Questionário profissiográfico e do perfil dos profissionais

Anexo A- Questionário PCA-Tool- Instrumento de Avaliação da Atenção Primária, versão para profissionais

C. PRIMEIRO CONTATO – ACESSO
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

C1. Seu serviço de saúde está aberto sábado
ou domingo?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C1

I__I

C2. Seu serviço de saúde está aberto, pelo
menos em alguns dias da semana até as 20hs?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C2

I__I

C3. Quando seu serviço de saúde está aberto e
algum paciente adoece, alguém do seu serviço
o atenderia no mesmo dia?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C3

I__I

C4. Quando o serviço de saúde está aberto, os
pacientes conseguem aconselhamento rápido
pelo telefone quando julgam ser necessário?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C4

I__I

C5. Quando seu serviço de saúde está fechado
existe um número de telefone para o qual os
pacientes possam ligar quando adoecem?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C5

I__I

C6. Quando seu serviço de saúde está fechado
aos sábados e domingos e algum paciente seu
fica doente, alguém do seu serviço poderia
atendê-lo naquele dia?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C6

I__I

C7 Quando seu serviço de saúde está fechado
à noite e algum paciente adoece, alguém de
seu serviço poderia atendê-lo naquela noite?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C7

I__I

C8. É fácil para um paciente conseguir marcar
hora para uma consulta de revisão de saúde
(check-up) no seu serviço de saúde?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C8

I__I

C9. Na média, os pacientes têm de esperar
mais de 30 minutos para serem atendidos pelo
médico ou pela enfermeira (sem contar a
triagem ou o acolhimento)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C9

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

D. ATENDIMENTO CONTINUADO
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
não
sim

D1. No seu serviço de saúde, os pacientes são
sempre atendidos pelo mesmo
médico/enfermeira ?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D1

I__I

D2. Você consegue entender as perguntas que
seus pacientes lhe fazem?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D2

I__I

D3. Você acha que seus pacientes entendem o
quê você diz ou pergunta a eles?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D3

I__I

D4. Se os pacientes tem uma pergunta, podem
telefonar e falar com o médico ou enfermeira
que os conhece melhor?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D4

I__I

D. ATENDIMENTO CONTINUADO
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

D5. Você acha que dá aos pacientes tempo
suficiente para discutirem seus problemas ou
preocupações?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D5

I__I

D6. Você acha que seus pacientes se sentem
confortáveis ao lhe contar suas preocupações
ou problemas?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D6

I__I

D7. Você acha que conhece "muito bem" os
pacientes de seu serviço de saúde?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D7

I__I

D8. Você sabe quem mora com cada um de
seus pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D8

I__I

D9. Você acha que entende quais problemas
são os mais importantes para os pacientes que
você atende?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D9

I__I

D10. Você acha que conhece o histórico médico
completo de cada paciente?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D10

I__I

D11. Você acha que sabe qual o trabalho ou
emprego de cada paciente?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D11

I__I

D12 Você teria conhecimento caso seus
pacientes não conseguissem as medicações
receitadas ou tivessem dificuldades de pagar
por elas?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D12

I__I

D13. Você sabe todos os medicamentos que
seus pacientes estão tomando?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D13

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

E. COORDENAÇÂO
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

E1. O serviço de saúde em que você trabalha
comunica ou entrega todos os resultados dos
exames laboratoriais aos seus pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E1

I__I

E2. Você tem conhecimento de todas as
consultas que seus pacientes fazem a
especialistas ou serviços especializados?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E2

I__I

E3. Quando seus pacientes necessitam um
encaminhamento, você discute com os
pacientes sobre diferentes serviços onde eles
poderiam ser atendidos?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E3

I__I

E4. Alguém de seu serviço de saúde ajuda o
paciente a marcar a consulta encaminhada?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E4

I__I

E5. Quando seus pacientes são encaminhados,
você lhes fornece informação escrita para levar
ao especialista?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E5

I__I

E. COORDENAÇÂO
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

E6. Você recebe do especialista ou serviço
especializado informações úteis sobre o
paciente encaminhado?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E6

I__I

E7. Após a consulta com o especialista ou
serviço especializado, você fala com seu
paciente sobre os resultados desta consulta?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E7

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

F.COORDENAÇÃO (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

F1. Você solicita aos pacientes que tragam seus
registros médicos recebidos no passado (ex.:
boletins de atendimento de emergência ou
nota de alta hospitalar)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F1

I__I

F2. Você permitiria aos pacientes examinar
seus prontuários médicos se assim quisessem?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F2

I__I

F3. Os prontuários médicos estão disponíveis
quando você atende os pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F3

I__I

F4. Fluxogramas dos resultados dos exames
laboratoriais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F4

I__I

F5. "Guidelines"/protocolos impressos junto
aos prontuários dos pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F5

I__I

F6. Auditorias periódicas dos prontuários
médicos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F6

I__I

F7. Listas de problemas nos prontuários dos
pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F7

I__I

F8. Listas de medicamentos em uso nos
prontuários dos pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F8

I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

F9

I__I

Você usa os seguintes métodos para assegurar
que os serviços indicados estão sendo
fornecidos?

F9. Outros (Favor especificar)

G.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS DISPONÍVEIS)
Se um paciente tem necessidade de qualquer
dos seguintes serviços poderia obtê-los in loco
no seu serviço de saúde?

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

G1. Aconselhamento nutricional

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G1

I__I

G2. Imunizações

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G2

I__I

G3. Verificação das famílias que podem
participar de algum programa ou benefício da
assistência social

G3
4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I__I

G.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS DISPONÍVEIS)
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Se um paciente tem necessidade de qualquer
dos seguintes serviços poderia obtê-los in loco
no seu serviço de saúde?
G4. Exame dentário

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G4

I__I

G5. Tratamento dentário

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G5

I__I

G6. Planejamento familiar ou métodos
anticoncepcionais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G6

I__I

G7. Aconselhamento ou tratamento para o uso
prejudicial de drogas (lícitas ou ilícitas)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G7

I__I

G8. Aconselhamento para problemas de saúde
mental

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G8

I__I

G9. Sutura de um corte que necessite de
pontos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G9

I__I

G10. Aconselhamento e solicitação de teste
anti-HIV

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G10 I__I

G11. Identificação (Algum tipo de avaliação) de
problemas auditivos (para escutar)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G11 I__I

G12. Identificação (Algum tipo de avaliação) de
problemas visuais (para enxergar)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G12 I__I

G13. Colocação de tala para tornozelo torcido

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G13 I__I

G14. Remoção de verrugas

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G14 I__I

G15. Exame preventivo para câncer de colo de
útero (Teste de Papanicolaou)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G15 I__I

G16. Aconselhamento sobre como parar de
fumar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G16 I__I

G17. Cuidados pré-natais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G17 I__I

G18. Remoção de unha encravada

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G18 I__I

G19. Orientações sobre cuidados em saúde
caso o paciente fique incapacitado e não possa
tomar decisões (ex: coma).

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G19 I__I

G20. Aconselhamento sobre as mudanças que
acontecem com o envelhecimento (ex:
diminuição da memória, risco de cair)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G20 I__I

G21. Orientações sobre cuidados no domicílio
para alguém da família do paciente como
curativos, troca de sondas, banho na cama

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G21 I__I

G22. Inclusão em programa de suplementação
de leite e alimentos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G22 I__I

H. INTEGRALIDADE (SERVIÇOS PRESTADOS)
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Os seguintes assuntos são discutidos com o
paciente?
H1. Alimentos saudáveis ou sono adequado

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H1

I__I

H2. Segurança no lar, como armazenagem
segura de medicamentos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H2

I__I

H3. Uso de cintos de segurança

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H3

I__I

H4. Abordagem de conflitos familiares

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H4

I__I

H5. Aconselhamento sobre exercícios físicos
apropriados

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H5

I__I

H6. Níveis de colesterol

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H6

I__I

H7. Medicações em uso

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H7

I__I

H8. Exposição a substâncias nocivas em casa,
no trabalho ou na vizinhança

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H8

I__I

H9. Disponibilidade, armazenamento e
segurança de armas de fogo

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H9

I__I

H10. Prevenção de queimaduras por água
quente

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H10 I__I

H11. Prevenção de quedas

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H11 I__I

H12. Prevenção de osteoporose em mulheres

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H12 I__I

H13. Cuidado de problemas comuns relativos a
menstruação ou a menopausa

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H13 I__I

H14. Maneiras de lidar com os problemas de
comportamento das crianças

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H14 I__I

H15. Mudanças do crescimento e
desenvolvimento da criança esperadas para
cada faixa etária

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H15 I__I

H16. Tópicos de segurança para crianças
menores de 6 anos: ensiná-las a atravessar a
rua em segurança e uso de assentos de
segurança para crianças nos carros.

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H16 I__I

H17 Tópicos de segurança para crianças entre 6
e 12 anos de idade: manter distância das
armas, uso de cintos de segurança e capacetes
para ciclistas.

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H17 I__I

H18. Tópicos de segurança para crianças acima
de 12 anos: sexo seguro, dizer não às drogas,
não beber e dirigir

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H18 I__I

Os seguintes assuntos são discutidos com a
criança e pais/responsável?

I. ENFOQUE NA FAMÍLIA
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

I1. Você ou alguém do seu serviço de saúde
pergunta aos pacientes quais suas ideias e
opiniões ao planejar o tratamento e cuidado do
paciente ou membro da família?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I1

I__I

I2. Você ou alguém do seu serviço de saúde
pergunta sobre doenças e problemas de saúde
que possam ocorrer nas famílias dos pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I2

I__I

I3. Você ou alguém do seu serviço de saúde
está disposto e capaz de atender membros da
família dos pacientes para discutir um
problema de saúde ou familiar?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I3

I__I

I4. Uso de genogramas e/ou outros
instrumentos de avaliação do funcionamento
familiar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I4

I__I

I5. Discussão sobre fatores de risco familiares,
ex. genéticos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I5

I__I

I6. Discussão sobre recursos econômicos da
família dos pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I6

I__I

I7. Discussão sobre fatores de risco sociais, ex.
perda de emprego

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I7

I__I

I8. Discussão sobre condições de vida, ex.
refrigerador em condições de funcionamento

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I8

I__I

I9. Discussão sobre estado de saúde de outros
membros da família

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I9

I__I

I10. Discussão sobre as funções parentais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I10

I__I

I11. Avaliação de sinais de abuso infantil

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I11

I__I

I12. Avaliação de sinais de crise familiar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I12

I__I

I13. Avaliação do impacto da saúde do paciente
sobre o funcionamento da família

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I13

I__I

I14. Avaliação do nível de desenvolvimento
familiar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I14

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Os seguintes itens são incluídos como parte
rotineira de sua avaliação de saúde?

J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

J1. Você ou alguém do seu serviço de saúde faz
visitas domiciliares?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J1

I__I

J2. Você crê que seu serviço de saúde tem
conhecimento adequado dos problemas de
saúde da comunidade que atende?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J2

I__I

J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

J3. Seu serviço de saúde obtém opiniões de
usuários que possam ajudar no fornecimento
de melhores cuidados de saúde?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J3

I__I

J4. Seu serviço de saúde pode adaptar serviços
ou programas de saúde em resposta a
problemas específicos de saúde da
comunidade?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J4

I__I

J5. Informações de mortalidade (dados sobre
óbitos)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J5

I__I

J6. Dados de doenças de notificação
compulsória (ex., DSTs, TB)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J6

I__I

J7. Taxas de imunização da comunidade

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J7

I__I

J8. Dados secundários sobre saúde e riscos
ocupacionais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J8

I__I

J9. Informações clínicas do próprio serviço (nº
de gestantes, nº de pacientes hipertensos, nº
de pacientes c/ TB)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J9

I__I

J10

I__I

Seu serviço de saúde usa os seguintes tipos de
dados para determinar que programas/serviços
são necessários à comunidade que atende?

J10. Outros (Favor especificar)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Seu serviço de saúde usa os seguintes métodos
para monitorar e/ou avaliar a efetividade dos
serviços/programas?
J11. Pesquisas com os seus pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J11

I__I

J12. Pesquisas na sua comunidade

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J12

I__I

J13. "Feedback" (retorno das informações) de
organizações comunitárias ou conselhos
gestores de saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J13

I__I

J14. "Feedback" (retorno das informações) da
equipe de saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J14

I__I

J15. Análise de dados de saúde locais ou
estatísticas vitais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J15

I__I

J16. Avaliações sistemáticas de seus programas
e serviços prestados

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J16

I__I

J17. Atuação dos Agentes Comunitários de
Saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J17

I__I

J18. Presença de usuários no Conselho Gestor
ou Conselho Distrital de Saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J18

I__I

J19

I__I

J19. Outros (Favor especificar)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Seu serviço de saúde utiliza alguma das
seguintes atividades para alcançar as
populações da comunidade que atende?
J20. Atuar em rede com agências estatais e
locais envolvidas com grupos culturalmente
diversos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J20

I__I

J21. Vínculos com serviços/organizações
religiosas

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J21

I__I

J22. Envolvimento com associações de
moradores/lideranças comunitárias

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J22

I__I

J23. Agentes comunitários ou membros do
conselho gestor/conselho distrital de saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J23

I__I

J24

I__I

J24. Outros (Favor especificar)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

K.COMPETÊNCIA CULTURAL
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

K1. Se necessário você leva em consideração
as crenças familiares sobre cuidados de saúde
ou uso de medicina tradicional/popular, tais
como ervas/medicamentos caseiros?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K1

I__I

K2. Se necessário você considera o pedido de
uma família para usar tratamentos
complementares, tais como homeopatia ou
acupuntura?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K2

I__I

K3. Treinamento da equipe por instrutores
externos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K3

I__I

K4. Treinamento em serviço apresentado pela
própria equipe

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K4

I__I

K5. Uso de materiais/panfletos culturalmente
sensíveis (cartazes, linguagem apropriada,
costumes religiosos)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K5

I__I

K6. Equipe refletindo a diversidade cultural da
população atendida

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K6

I__I

K7. Planejamento de serviços que reflitam
diversidade cultural

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K7

I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

K8

I__I

Seu serviço de saúde usa algum dos seguintes
métodos para abordar a diversidade cultural de
sua população?

K8. Outros (Favor especificar)

Apêndice 1- Questionário profissiográfico e do perfil dos profissionais

PESQUISA: PERFIL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Bloco 1: Informações Preliminares
1.1)Abordagem:
“Bom dia/ Boa tarde, meu nome é ______. Sou/ Somos da Universidade Federal de Goiás. Esta é uma
pesquisa sobre a relação entre o perfil de formação e qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde
da Família e a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde da região noroeste de Goiânia. A
entrevista vai durar em torno de 60 minutos. Farei uma série de questões objetivas, mas você tem toda a
liberdade para manifestar suas opiniões. Inicialmente vou ler o TCLE e caso você concorde em participar
da pesquisa, daremos continuidade”.
1.2) Em caso de recusa, qual o motivo?_____________________________________________________
1.3) Entrevistador(a) _____________ 1.4) Hora Início: ___:___ Hora Término: ___:___ Duração: ___min
Bloco 2. Identificação:
2.1) Data da entrevista (dd/ mm/ aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _

2.1 DATAPL I__I__I__I__I__I__I__I__I

2.2) Nº Registro: _________

2.2 NR I__I__I__I

2.3) Unidade de Saúde:___________________________________

2.3 US I__I__I

2.4) Qual o seu nome completo? _______________________________________ 2.4 NOME I__I__I__I__I
2.5) Sexo: (1) Masculino

(2) Feminino

2.5 SEXO I__I

2.6) Qual a sua data de nascimento?
(dd/mm/ aaaa) _ _ / _ _ / _ _ _ _

2.6 DATNAS I__I__I__I__I__I__I__I__I

Bloco 3. Formação Acadêmica:
3.1) Qual a sua profissão?
(1) cirurgiã(o)-dentista

(2) enfermeiro(a)

(3) médico(a)

3.1 PROF I__I

3.2) Qual a data de conclusão do curso? (mm/ aaaa) _ _ / _ _ _ _
3.3) A instituição de sua formação/ graduação é: (1) Pública

3.2 DATACC I__I__I__I__I__I__I

(2) Privada

Bloco 4. Pós- graduação:
4.1) Você possui alguma pós- graduação?
(1) Sim

(2) Não

3.3 INSTGD I__I

4.1 FEZPG I__I

(3) Em andamento

Se "Não", pule para a questão 5.1

Se “Sim”, continue:

4.2) Qual o(s) tipo(s) de pós- graduação realizada(s)?
(1) Especialização

4.2 TIPPGA I__I__I

(2) Residência

4.2 TIPPGB I__I__I

(3) Mestrado

4.2 TIPPGC I__I__I

(4) Doutorado

4.2 TIPPGD I__I__I

(5) Outra, qual? ____________________________________________________

4.2 TIPPGE I__I__I

(88) Não se aplica
4.3) Em qual(is) área (s) você realizou a(s) pós- graduação(ões) referidas?
(1) Medicina de Família e Comunidade

4.3 AREAPA I__I__I

(2) Clínica Médica

4.3 AREAPB I__I__I

(3) Pediatria

4.3 AREAPC I__I__I

(4) Saúde Pública/ Saúde Coletiva

4.3 AREAPD I__I__I

(5) Saúde da Família

4.3 AREAPE I__I__I

(6) Enfermagem Comunitária

4.3 AREAPF I__I__I

(7) Medicina Preventiva e Social

4.3 AREAPG I__I__I

(8) Saúde Mental

4.3 AREAPH I__I__I

(9) Outra, qual? ________________________________________________________________________
(88) Não se aplica

Bloco 5. Experiência Profissional:
5.1) Há quanto tempo você trabalha na ESF? (aa/mm) _ _ / _ _

5.1 TMPESF I__I__I,I__I

5.2) Há quanto tempo você trabalha nesta equipe? (aa/mm) _ _ / _ _

5.1 TMPEQP I__I__I,I__I

Bloco 6. Capacitação profissional:
6.1) Nos últimos 12 meses, você realizou algum tipo de capacitação relacionada às suas atividades na
Estratégia Saúde da Família? (1) Sim
Se "Não", encerrar.

(2) Não

6.1 FEZCAP I__I

Se “Sim”, continue:

6.2) Qual(is) tipo (s) de capacitação você realizou?

6.2 TIPCPA I__I__I

(1) Curso/ capacitação de curta duração (até 15 horas)

6.2 TIPCPB I__I__I

(2) Curso/ capacitação de média duração (16 a 60 horas)

6.2 TIPCPC I__I__I

(3) Capacitação em serviço

6.2 TIPCPD I__I__I

(4) Oficina (inclui produção técnica e/ ou teórica do grupo)

6.2 TIPCPE I__I__I

(5) Congresso, Seminário, Encontro, Fórum, Simpósio, Workshop

6.2 TIPCPF I__I__I

(6) EAD – Ensino a Distância

6.2 TIPCPG I__I__I

(7) Curso Introdutório da Estratégia Saúde da Família

6.2 TIPCPH I__I__I

(8) Outro(s), qual(is)? _____________________________________________________________
(88) Não se aplica

Bloco 7. Percepção de Capacitação:
7.1 Em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “não contribuíram nada”; 2 significa “contribuíram pouco”; 3
significa “indiferente/ neutro”; 4 significa “contribuíram muito” e 5 significa “contribuíram extremamente”, o
quanto as capacitações realizadas no último ano contribuíram para seu aperfeiçoamento profissional?
(1) Não contribuíram nada
(2) Contribuíram pouco
(3) Indiferente/ neutro
(4) Contribuíram muito
(5) Contribuíram extremamente
7.1 APERF I__I
7.2) Considerando a mesma escala utilizada na questão anterior, o quanto as capacitações realizadas no
último ano contribuíram para mudanças na sua prática profissional/ qualidade do serviço?
(1) Não contribuíram nada

(2) Contribuíram pouco

(4) Contribuíram muito

(5) Contribuíram extremamente

(3) Indiferente/ neutro
7.2 MUDANÇ I__I
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ANEXOS
Anexo 1 – Questionário PCA-Tool- Primary Care Assessment Tool - Instrumento
de Avaliação da Atenção Primária, versão para profissionais
Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética

Anexo 3 – Normas de publicação do respectivo periódico

Anexo A- Questionário PCA-Tool- Instrumento de Avaliação da Atenção Primária, versão para profissionais

C. PRIMEIRO CONTATO – ACESSO
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

C1. Seu serviço de saúde está aberto sábado
ou domingo?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C1

I__I

C2. Seu serviço de saúde está aberto, pelo
menos em alguns dias da semana até as 20hs?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C2

I__I

C3. Quando seu serviço de saúde está aberto e
algum paciente adoece, alguém do seu serviço
o atenderia no mesmo dia?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C3

I__I

C4. Quando o serviço de saúde está aberto, os
pacientes conseguem aconselhamento rápido
pelo telefone quando julgam ser necessário?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C4

I__I

C5. Quando seu serviço de saúde está fechado
existe um número de telefone para o qual os
pacientes possam ligar quando adoecem?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C5

I__I

C6. Quando seu serviço de saúde está fechado
aos sábados e domingos e algum paciente seu
fica doente, alguém do seu serviço poderia
atendê-lo naquele dia?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C6

I__I

C7 Quando seu serviço de saúde está fechado
à noite e algum paciente adoece, alguém de
seu serviço poderia atendê-lo naquela noite?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C7

I__I

C8. É fácil para um paciente conseguir marcar
hora para uma consulta de revisão de saúde
(check-up) no seu serviço de saúde?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C8

I__I

C9. Na média, os pacientes têm de esperar
mais de 30 minutos para serem atendidos pelo
médico ou pela enfermeira (sem contar a
triagem ou o acolhimento)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

C9

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

D. ATENDIMENTO CONTINUADO
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
não
sim

D1. No seu serviço de saúde, os pacientes são
sempre atendidos pelo mesmo
médico/enfermeira ?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D1

I__I

D2. Você consegue entender as perguntas que
seus pacientes lhe fazem?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D2

I__I

D3. Você acha que seus pacientes entendem o
quê você diz ou pergunta a eles?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D3

I__I

D4. Se os pacientes tem uma pergunta, podem
telefonar e falar com o médico ou enfermeira
que os conhece melhor?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D4

I__I

D. ATENDIMENTO CONTINUADO
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

D5. Você acha que dá aos pacientes tempo
suficiente para discutirem seus problemas ou
preocupações?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D5

I__I

D6. Você acha que seus pacientes se sentem
confortáveis ao lhe contar suas preocupações
ou problemas?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D6

I__I

D7. Você acha que conhece "muito bem" os
pacientes de seu serviço de saúde?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D7

I__I

D8. Você sabe quem mora com cada um de
seus pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D8

I__I

D9. Você acha que entende quais problemas
são os mais importantes para os pacientes que
você atende?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D9

I__I

D10. Você acha que conhece o histórico médico
completo de cada paciente?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D10

I__I

D11. Você acha que sabe qual o trabalho ou
emprego de cada paciente?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D11

I__I

D12 Você teria conhecimento caso seus
pacientes não conseguissem as medicações
receitadas ou tivessem dificuldades de pagar
por elas?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D12

I__I

D13. Você sabe todos os medicamentos que
seus pacientes estão tomando?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

D13

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

E. COORDENAÇÂO
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

E1. O serviço de saúde em que você trabalha
comunica ou entrega todos os resultados dos
exames laboratoriais aos seus pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E1

I__I

E2. Você tem conhecimento de todas as
consultas que seus pacientes fazem a
especialistas ou serviços especializados?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E2

I__I

E3. Quando seus pacientes necessitam um
encaminhamento, você discute com os
pacientes sobre diferentes serviços onde eles
poderiam ser atendidos?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E3

I__I

E4. Alguém de seu serviço de saúde ajuda o
paciente a marcar a consulta encaminhada?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E4

I__I

E5. Quando seus pacientes são encaminhados,
você lhes fornece informação escrita para levar
ao especialista?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E5

I__I

E. COORDENAÇÂO
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

E6. Você recebe do especialista ou serviço
especializado informações úteis sobre o
paciente encaminhado?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E6

I__I

E7. Após a consulta com o especialista ou
serviço especializado, você fala com seu
paciente sobre os resultados desta consulta?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

E7

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

F.COORDENAÇÃO (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

F1. Você solicita aos pacientes que tragam seus
registros médicos recebidos no passado (ex.:
boletins de atendimento de emergência ou
nota de alta hospitalar)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F1

I__I

F2. Você permitiria aos pacientes examinar
seus prontuários médicos se assim quisessem?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F2

I__I

F3. Os prontuários médicos estão disponíveis
quando você atende os pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F3

I__I

F4. Fluxogramas dos resultados dos exames
laboratoriais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F4

I__I

F5. "Guidelines"/protocolos impressos junto
aos prontuários dos pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F5

I__I

F6. Auditorias periódicas dos prontuários
médicos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F6

I__I

F7. Listas de problemas nos prontuários dos
pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F7

I__I

F8. Listas de medicamentos em uso nos
prontuários dos pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

F8

I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

F9

I__I

Você usa os seguintes métodos para assegurar
que os serviços indicados estão sendo
fornecidos?

F9. Outros (Favor especificar)

G.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS DISPONÍVEIS)
Se um paciente tem necessidade de qualquer
dos seguintes serviços poderia obtê-los in loco
no seu serviço de saúde?

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

G1. Aconselhamento nutricional

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G1

I__I

G2. Imunizações

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G2

I__I

G3. Verificação das famílias que podem
participar de algum programa ou benefício da
assistência social

G3
4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I__I

G.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS DISPONÍVEIS)
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Se um paciente tem necessidade de qualquer
dos seguintes serviços poderia obtê-los in loco
no seu serviço de saúde?
G4. Exame dentário

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G4

I__I

G5. Tratamento dentário

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G5

I__I

G6. Planejamento familiar ou métodos
anticoncepcionais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G6

I__I

G7. Aconselhamento ou tratamento para o uso
prejudicial de drogas (lícitas ou ilícitas)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G7

I__I

G8. Aconselhamento para problemas de saúde
mental

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G8

I__I

G9. Sutura de um corte que necessite de
pontos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G9

I__I

G10. Aconselhamento e solicitação de teste
anti-HIV

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G10 I__I

G11. Identificação (Algum tipo de avaliação) de
problemas auditivos (para escutar)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G11 I__I

G12. Identificação (Algum tipo de avaliação) de
problemas visuais (para enxergar)?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G12 I__I

G13. Colocação de tala para tornozelo torcido

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G13 I__I

G14. Remoção de verrugas

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G14 I__I

G15. Exame preventivo para câncer de colo de
útero (Teste de Papanicolaou)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G15 I__I

G16. Aconselhamento sobre como parar de
fumar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G16 I__I

G17. Cuidados pré-natais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G17 I__I

G18. Remoção de unha encravada

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G18 I__I

G19. Orientações sobre cuidados em saúde
caso o paciente fique incapacitado e não possa
tomar decisões (ex: coma).

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G19 I__I

G20. Aconselhamento sobre as mudanças que
acontecem com o envelhecimento (ex:
diminuição da memória, risco de cair)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G20 I__I

G21. Orientações sobre cuidados no domicílio
para alguém da família do paciente como
curativos, troca de sondas, banho na cama

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G21 I__I

G22. Inclusão em programa de suplementação
de leite e alimentos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

G22 I__I

H. INTEGRALIDADE (SERVIÇOS PRESTADOS)
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Os seguintes assuntos são discutidos com o
paciente?
H1. Alimentos saudáveis ou sono adequado

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H1

I__I

H2. Segurança no lar, como armazenagem
segura de medicamentos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H2

I__I

H3. Uso de cintos de segurança

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H3

I__I

H4. Abordagem de conflitos familiares

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H4

I__I

H5. Aconselhamento sobre exercícios físicos
apropriados

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H5

I__I

H6. Níveis de colesterol

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H6

I__I

H7. Medicações em uso

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H7

I__I

H8. Exposição a substâncias nocivas em casa,
no trabalho ou na vizinhança

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H8

I__I

H9. Disponibilidade, armazenamento e
segurança de armas de fogo

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H9

I__I

H10. Prevenção de queimaduras por água
quente

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H10 I__I

H11. Prevenção de quedas

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H11 I__I

H12. Prevenção de osteoporose em mulheres

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H12 I__I

H13. Cuidado de problemas comuns relativos a
menstruação ou a menopausa

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H13 I__I

H14. Maneiras de lidar com os problemas de
comportamento das crianças

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H14 I__I

H15. Mudanças do crescimento e
desenvolvimento da criança esperadas para
cada faixa etária

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H15 I__I

H16. Tópicos de segurança para crianças
menores de 6 anos: ensiná-las a atravessar a
rua em segurança e uso de assentos de
segurança para crianças nos carros.

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H16 I__I

H17 Tópicos de segurança para crianças entre 6
e 12 anos de idade: manter distância das
armas, uso de cintos de segurança e capacetes
para ciclistas.

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H17 I__I

H18. Tópicos de segurança para crianças acima
de 12 anos: sexo seguro, dizer não às drogas,
não beber e dirigir

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

H18 I__I

Os seguintes assuntos são discutidos com a
criança e pais/responsável?

I. ENFOQUE NA FAMÍLIA
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

I1. Você ou alguém do seu serviço de saúde
pergunta aos pacientes quais suas ideias e
opiniões ao planejar o tratamento e cuidado do
paciente ou membro da família?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I1

I__I

I2. Você ou alguém do seu serviço de saúde
pergunta sobre doenças e problemas de saúde
que possam ocorrer nas famílias dos pacientes?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I2

I__I

I3. Você ou alguém do seu serviço de saúde
está disposto e capaz de atender membros da
família dos pacientes para discutir um
problema de saúde ou familiar?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I3

I__I

I4. Uso de genogramas e/ou outros
instrumentos de avaliação do funcionamento
familiar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I4

I__I

I5. Discussão sobre fatores de risco familiares,
ex. genéticos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I5

I__I

I6. Discussão sobre recursos econômicos da
família dos pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I6

I__I

I7. Discussão sobre fatores de risco sociais, ex.
perda de emprego

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I7

I__I

I8. Discussão sobre condições de vida, ex.
refrigerador em condições de funcionamento

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I8

I__I

I9. Discussão sobre estado de saúde de outros
membros da família

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I9

I__I

I10. Discussão sobre as funções parentais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I10

I__I

I11. Avaliação de sinais de abuso infantil

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I11

I__I

I12. Avaliação de sinais de crise familiar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I12

I__I

I13. Avaliação do impacto da saúde do paciente
sobre o funcionamento da família

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I13

I__I

I14. Avaliação do nível de desenvolvimento
familiar

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

I14

I__I

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Os seguintes itens são incluídos como parte
rotineira de sua avaliação de saúde?

J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

J1. Você ou alguém do seu serviço de saúde faz
visitas domiciliares?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J1

I__I

J2. Você crê que seu serviço de saúde tem
conhecimento adequado dos problemas de
saúde da comunidade que atende?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J2

I__I

J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

J3. Seu serviço de saúde obtém opiniões de
usuários que possam ajudar no fornecimento
de melhores cuidados de saúde?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J3

I__I

J4. Seu serviço de saúde pode adaptar serviços
ou programas de saúde em resposta a
problemas específicos de saúde da
comunidade?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J4

I__I

J5. Informações de mortalidade (dados sobre
óbitos)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J5

I__I

J6. Dados de doenças de notificação
compulsória (ex., DSTs, TB)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J6

I__I

J7. Taxas de imunização da comunidade

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J7

I__I

J8. Dados secundários sobre saúde e riscos
ocupacionais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J8

I__I

J9. Informações clínicas do próprio serviço (nº
de gestantes, nº de pacientes hipertensos, nº
de pacientes c/ TB)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J9

I__I

J10

I__I

Seu serviço de saúde usa os seguintes tipos de
dados para determinar que programas/serviços
são necessários à comunidade que atende?

J10. Outros (Favor especificar)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Seu serviço de saúde usa os seguintes métodos
para monitorar e/ou avaliar a efetividade dos
serviços/programas?
J11. Pesquisas com os seus pacientes

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J11

I__I

J12. Pesquisas na sua comunidade

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J12

I__I

J13. "Feedback" (retorno das informações) de
organizações comunitárias ou conselhos
gestores de saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J13

I__I

J14. "Feedback" (retorno das informações) da
equipe de saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J14

I__I

J15. Análise de dados de saúde locais ou
estatísticas vitais

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J15

I__I

J16. Avaliações sistemáticas de seus programas
e serviços prestados

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J16

I__I

J17. Atuação dos Agentes Comunitários de
Saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J17

I__I

J18. Presença de usuários no Conselho Gestor
ou Conselho Distrital de Saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J18

I__I

J19

I__I

J19. Outros (Favor especificar)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Com
certeza,
sim

Por favor, indique a melhor opção

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

Seu serviço de saúde utiliza alguma das
seguintes atividades para alcançar as
populações da comunidade que atende?
J20. Atuar em rede com agências estatais e
locais envolvidas com grupos culturalmente
diversos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J20

I__I

J21. Vínculos com serviços/organizações
religiosas

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J21

I__I

J22. Envolvimento com associações de
moradores/lideranças comunitárias

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J22

I__I

J23. Agentes comunitários ou membros do
conselho gestor/conselho distrital de saúde

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

J23

I__I

J24

I__I

J24. Outros (Favor especificar)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

K.COMPETÊNCIA CULTURAL
Por favor, indique a melhor opção

Com
certeza,
sim

Provavel- Provavelmente,
mente,
sim
não

Com
certeza,
não

Não sei/
não
lembro

K1. Se necessário você leva em consideração
as crenças familiares sobre cuidados de saúde
ou uso de medicina tradicional/popular, tais
como ervas/medicamentos caseiros?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K1

I__I

K2. Se necessário você considera o pedido de
uma família para usar tratamentos
complementares, tais como homeopatia ou
acupuntura?

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K2

I__I

K3. Treinamento da equipe por instrutores
externos

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K3

I__I

K4. Treinamento em serviço apresentado pela
própria equipe

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K4

I__I

K5. Uso de materiais/panfletos culturalmente
sensíveis (cartazes, linguagem apropriada,
costumes religiosos)

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K5

I__I

K6. Equipe refletindo a diversidade cultural da
população atendida

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K6

I__I

K7. Planejamento de serviços que reflitam
diversidade cultural

4 I__I

3 I__I

2 I__I

1 I__I

9 I__I

K7

I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

K8

I__I

Seu serviço de saúde usa algum dos seguintes
métodos para abordar a diversidade cultural de
sua população?

K8. Outros (Favor especificar)
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Apêndice 1- Questionário profissiográfico e do perfil dos profissionais

PESQUISA: PERFIL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Bloco 1: Informações Preliminares
1.1)Abordagem:
“Bom dia/ Boa tarde, meu nome é ______. Sou/ Somos da Universidade Federal de Goiás. Esta é uma
pesquisa sobre a relação entre o perfil de formação e qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde
da Família e a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde da região noroeste de Goiânia. A
entrevista vai durar em torno de 60 minutos. Farei uma série de questões objetivas, mas você tem toda a
liberdade para manifestar suas opiniões. Inicialmente vou ler o TCLE e caso você concorde em participar
da pesquisa, daremos continuidade”.
1.2) Em caso de recusa, qual o motivo?_____________________________________________________
1.3) Entrevistador(a) _____________ 1.4) Hora Início: ___:___ Hora Término: ___:___ Duração: ___min
Bloco 2. Identificação:
2.1) Data da entrevista (dd/ mm/ aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _

2.1 DATAPL I__I__I__I__I__I__I__I__I

2.2) Nº Registro: _________

2.2 NR I__I__I__I

2.3) Unidade de Saúde:___________________________________

2.3 US I__I__I

2.4) Qual o seu nome completo? _______________________________________ 2.4 NOME I__I__I__I__I
2.5) Sexo: (1) Masculino

(2) Feminino

2.5 SEXO I__I

2.6) Qual a sua data de nascimento?
(dd/mm/ aaaa) _ _ / _ _ / _ _ _ _

2.6 DATNAS I__I__I__I__I__I__I__I__I

Bloco 3. Formação Acadêmica:
3.1) Qual a sua profissão?
(1) cirurgiã(o)-dentista

(2) enfermeiro(a)

(3) médico(a)

3.1 PROF I__I

3.2) Qual a data de conclusão do curso? (mm/ aaaa) _ _ / _ _ _ _
3.3) A instituição de sua formação/ graduação é: (1) Pública

3.2 DATACC I__I__I__I__I__I__I

(2) Privada

Bloco 4. Pós- graduação:
4.1) Você possui alguma pós- graduação?
(1) Sim

(2) Não

3.3 INSTGD I__I

4.1 FEZPG I__I

(3) Em andamento

Se "Não", pule para a questão 5.1

Se “Sim”, continue:

4.2) Qual o(s) tipo(s) de pós- graduação realizada(s)?
(1) Especialização

4.2 TIPPGA I__I__I

(2) Residência

4.2 TIPPGB I__I__I

(3) Mestrado

4.2 TIPPGC I__I__I

(4) Doutorado

4.2 TIPPGD I__I__I

(5) Outra, qual? ____________________________________________________

4.2 TIPPGE I__I__I

(88) Não se aplica
4.3) Em qual(is) área (s) você realizou a(s) pós- graduação(ões) referidas?
(1) Medicina de Família e Comunidade

4.3 AREAPA I__I__I

(2) Clínica Médica

4.3 AREAPB I__I__I

(3) Pediatria

4.3 AREAPC I__I__I

(4) Saúde Pública/ Saúde Coletiva

4.3 AREAPD I__I__I

(5) Saúde da Família

4.3 AREAPE I__I__I

(6) Enfermagem Comunitária

4.3 AREAPF I__I__I

(7) Medicina Preventiva e Social

4.3 AREAPG I__I__I

(8) Saúde Mental

4.3 AREAPH I__I__I

(9) Outra, qual? ________________________________________________________________________
(88) Não se aplica

Bloco 5. Experiência Profissional:
5.1) Há quanto tempo você trabalha na ESF? (aa/mm) _ _ / _ _

5.1 TMPESF I__I__I,I__I

5.2) Há quanto tempo você trabalha nesta equipe? (aa/mm) _ _ / _ _

5.1 TMPEQP I__I__I,I__I

Bloco 6. Capacitação profissional:
6.1) Nos últimos 12 meses, você realizou algum tipo de capacitação relacionada às suas atividades na
Estratégia Saúde da Família? (1) Sim
Se "Não", encerrar.

(2) Não

6.1 FEZCAP I__I

Se “Sim”, continue:

6.2) Qual(is) tipo (s) de capacitação você realizou?

6.2 TIPCPA I__I__I

(1) Curso/ capacitação de curta duração (até 15 horas)

6.2 TIPCPB I__I__I

(2) Curso/ capacitação de média duração (16 a 60 horas)

6.2 TIPCPC I__I__I

(3) Capacitação em serviço

6.2 TIPCPD I__I__I

(4) Oficina (inclui produção técnica e/ ou teórica do grupo)

6.2 TIPCPE I__I__I

(5) Congresso, Seminário, Encontro, Fórum, Simpósio, Workshop

6.2 TIPCPF I__I__I

(6) EAD – Ensino a Distância

6.2 TIPCPG I__I__I

(7) Curso Introdutório da Estratégia Saúde da Família

6.2 TIPCPH I__I__I

(8) Outro(s), qual(is)? _____________________________________________________________
(88) Não se aplica

Bloco 7. Percepção de Capacitação:
7.1 Em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “não contribuíram nada”; 2 significa “contribuíram pouco”; 3
significa “indiferente/ neutro”; 4 significa “contribuíram muito” e 5 significa “contribuíram extremamente”, o
quanto as capacitações realizadas no último ano contribuíram para seu aperfeiçoamento profissional?
(1) Não contribuíram nada
(2) Contribuíram pouco
(3) Indiferente/ neutro
(4) Contribuíram muito
(5) Contribuíram extremamente
7.1 APERF I__I
7.2) Considerando a mesma escala utilizada na questão anterior, o quanto as capacitações realizadas no
último ano contribuíram para mudanças na sua prática profissional/ qualidade do serviço?
(1) Não contribuíram nada

(2) Contribuíram pouco

(4) Contribuíram muito

(5) Contribuíram extremamente

(3) Indiferente/ neutro
7.2 MUDANÇ I__I

APÊNDICE 2- Manual do Entrevistador(a)
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1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o perfil de formação e qualificação dos
profissionais da Estratégia Saúde da Família com a qualidade dos serviços de Atenção
Primária à Saúde da região noroeste de Goiânia.
Os participantes do estudo deverão atender os seguintes critérios de inclusão: ser
profissional de saúde de nível superior (médico, enfermeiro ou cirurgião dentista),
vinculado à ESF da região noroeste de Goiânia, com cadastro ativo no CNES, em serviço
em Unidade de Saúde da Família no período da coleta de dados, selecionado para o
estudo. Em contrapartida, serão inaptos a participar desde estudo os profissionais em
férias ou licença por qualquer motivo no período da coleta de dados.
Logo, a fim de padronizar a coleta de dados foi desenvolvido este Manual do
Entrevistador, o qual apresenta os procedimentos padronizados para a realização
completa da entrevista, ou seja, orientações gerais para coleta de dados e para o
preenchimento do questionário, situações específicas e postura do(a) entrevistador(a).
Vale ressaltar que, todas as atividades devem ser realizadas segundo os princípios éticos,
com máximo cuidado na realização da entrevista. Dessa forma, todas as informações
obtidas são sigilosas.

2 EQUIPE

Orientadora: Profº Dra. Ida Helena Francescantonio Menezes (FANUT – UFG)
Co- orientadora: Profº Dra. Lucilene Maria de Sousa (FANUT – UFG)
Mestranda: Mariana Policena Rosa de Oliveira (MEPES/ FM/ UFG)
Entrevistadora: Acadêmica de Nutrição Marcela Ribeiro Fayad
Entrevistadora: Acadêmica de Nutrição Sara de Oliveira Santos
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3 PREPARAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS

3.1 Entrevistadores
O questionário pode ser aplicado somente por entrevistadores devidamente capacitados
a utilizá-lo, familiarizados com os itens e termos frequentemente utilizados no Sistema
Único de Saúde (SUS).

3.2 Agendamento
As entrevistas serão realizadas mediante agendamento prévio por telefone e se
necessário, presencialmente.
Esteja sempre com o material necessário em mãos no momento do agendamento:
telefone celular ou fixo, lista de telefones das unidades de Saúde da Família, planilha de
agendamento, lápis, borracha, calendário, manual do entrevistador;
Escolha um ambiente tranquilo, sem interferências, para fazer a ligação;
Ao telefonar, peça para falar inicialmente com o(a) gestor(a), e depois, se necessário,
com um dos profissionais de saúde, preferencialmente o(a) enfermeiro(a);
Abordagem - com gestor ou enfermeiro(a):
´´Bom dia/ Boa tarde, meu nome é ______. Sou da Universidade Federal de Goiás. Faço
parte de uma pesquisa de mestrado sobre a relação entre a qualificação profissional e a
qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde. O público alvo são profissionais
médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas da Estratégia Saúde da Família da região
noroeste. Gostaria de verificar a possibilidade de agendar entrevista com eles.”
Algumas situações possíveis:
 O(a) gestor(a) e/ou profissional poderá solicitar mais esclarecimentos sobre a pesquisa;
você poderá informar:
Quem está realizando a pesquisa: Mariana Policena, nutricionista do NASF – Núcleo
de Apoio à Saúde da Família, através do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde MEPES/UFG.
O objetivo da pesquisa: analisar o perfil de formação e qualificação dos profissionais
da Estratégia Saúde da Família com a qualidade dos serviços de Atenção Primária à
Saúde da região noroeste de Goiânia;
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Sua relevância: o estudo pode auxiliar gestores e trabalhadores de saúde no
planejamento de ações de educação permanente na Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), para a melhoria da qualidade da Estratégia Saúde da Família (ESF).
O público alvo: profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros e cirurgiões
dentistas) vinculados às equipes de Saúde da Família da região noroeste do município
de Goiânia.
A duração da entrevista: aproximadamente 40 minutos;
A pesquisa teve a anuência da SMS (12/06/2013 por José Calixto de Souza Pires da
Escola Municipal de Saúde Pública) e do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG
(Parecer )
Anotar e informar à coordenação da pesquisa outras dúvidas referidas pelos gestores.
Lembre-se de agradecer ao gestor/atendente pelo apoio na realização da pesquisa.
O gestor pode transferir a ligação para um dos profissionais sujeitos da pesquisa ou outro
funcionário da unidade: apresentar-se e realizar novamente a abordagem inicial.
O atendente pode referir que nenhum gestor ou profissional se encontra ou pode atender
à ligação no momento: pergunte qual o horário mais oportuno para você ligar novamente.
O atendente, gestor ou profissional pode se recusar à contribuir para a pesquisa. Insista
com educação. Saliente a importância da pesquisa. Se houver recusa devido a ligação ter
ocorrido em um momento inoportuno, combine um horário mais adequado para retornar o
contato.
O gestor ou profissional pode preferir dar a resposta posteriormente: pergunte qual dia e
horário você poderá ligar novamente.
No caso de concordância e disponibilidade imediatas para o agendamento:
Informe os dias e horários disponíveis, de acordo com o horário de trabalho de cada
profissional (matutino, vespertino ou integral).
Caso o profissional não tenha disponibilidade nos horários oferecidos, pergunte qual dia
e horário ele prefere.
Caso o dia e horário sugerido pelo profissional seja diferente dos disponíveis, informe
que verificará com um dos entrevistadores e retornará a ligação em breve para
confirmar.
Confirme data, horário, local e informe o nome do entrevistador.
Encerre a ligação com um agradecimento.
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3.3 Preparação Prévia
É preciso conhecer profundamente o questionário e o Manual do Entrevistador e não ter
dúvidas sobre o seu conteúdo, forma de aplicação, preenchimento e codificação. O
manual deve estar sempre com você no momento das entrevistas.
O instrumento traz a maioria das informações necessárias para sua aplicação. Quanto
mais familiarizado com ele você estiver, mais fluente será a sua aplicação;
As informações sobre o local da entrevista (endereço, trajeto, ponto de referência,
telefone, nome do gestor e dos profissionais) devem ser identificados com antecedência e
mantidos de fácil acesso para o entrevistador, junto com o material necessário para a
realização das entrevistas.
Antes de sair para a entrevista, que foi previamente agendada, o entrevistador deve
telefonar antes na unidade para confirmar a sua realização.
Cada entrevistador deverá ter todo material necessário para a realização das entrevistas:
Identificação como entrevistador (uso de camiseta da UFG ou SMS);
Carteira de identidade;
Lápis, borracha, apontador, caneta, prancheta e pasta;
 Questionários;
Manual do(a) Entrevistador(a);
Cartões Resposta.
Relação de unidades de saúde com endereços, telefones e contatos;
Cópia da Carta de Anuência da SMS e Parecer do CEP
Relógio

3.4 Vestimentas
O entrevistador deve usar roupas discretas, que não marquem o corpo, não
mostrem a barriga e sem decotes, garantindo o respeito e a própria integridade do
entrevistador(a). Lembre-se, o uso da identificação (uso da camiseta) é indispensável na
coleta de dados.

3.5 Apresentação do Entrevistador
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Após confirmar a entrevista por telefone, o(a) entrevistador(a) deve chegar na
unidade de saúde, fazer contato inicialmente com o(a) gestor(a) e posteriormente com
o(a) profissional à ser entrevistado(a). Apresentar-se:
Ao (À) gestor(a):
´´Bom dia/ Boa tarde, meu nome é______. Somos da Universidade Federal de Goiás.
Nós agendamos uma entrevista com o Dr(a) ______, ele(a) está?
Se o(a) gestor(a) solicitar mais esclarecimentos sobre a pesquisa, você poderá informar:
Quem está realizando a pesquisa: Mariana Policena, nutricionista do NASF – Núcleo
de Apoio à Saúde da Família, através do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde MEPES/UFG.
O objetivo da pesquisa: analisar o perfil de formação e qualificação dos profissionais
da Estratégia Saúde da Família com a qualidade dos serviços de Atenção Primária à
Saúde da região noroeste de Goiânia;
Sua relevância: o estudo pode instrumentalizar gestores, trabalhadores e instâncias
do controle social e nortear tomadas de decisões no planejamento de ações que
objetivem melhorar a qualidade e a efetividade das ações de educação permanente na
SMS, bem como a qualidade e a resolubilidade da Atenção Primária à Saúde no
município;
O público alvo: profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros e cirurgiões
dentistas) vinculados às equipes de Saúde da Família da região noroeste do município
de Goiânia.
A duração da entrevista: aproximadamente 45 minutos;
Anotar e informar à coordenação da pesquisa outras dúvidas referidas pelos gestores.
Lembre-se de agradecer ao gestor pelo apoio na realização da pesquisa.

Com o Entrevistado(a):
 Informe quem você é e diga o motivo da visita: realizar uma pesquisa sobre a relação
entre o perfil de formação e qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família
e a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde da região noroeste de Goiânia;
Diga ao entrevistado que ele tem toda a liberdade para manifestar suas opiniões, tanto
as negativas, como as positivas;
Reforçar a importância do estudo, conforme citado acima;
Diga que a entrevista vai durar em torno de 45 minutos;
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Se inicialmente a pessoa recusar, insista com educação. Saliente a importância da
pesquisa. Se houver recusa inicial devido ao horário, combine um horário mais adequado
para o entrevistado.
Identifique um local adequado para realizar a entrevista, ou seja, tranquilo e com boa
luminosidade.

4 REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

4.1 Postura dos Entrevistadores
O entrevistador(a) deve manter uma postura discreta e séria, mais sempre educado e
gentil. Deve estabelecer uma relação profissional, evitar brincadeiras e intimidades com
o(a) entrevistado(a).
Seja simpático. O instrumento é longo e seu preenchimento dependerá de sua empatia
com o entrevistado. Saliente que esta pesquisa

será importante para melhorar os

serviços de saúde da comunidade;
Todas as informações obtidas na entrevista são confidenciais, fornecidas pelo
profissional que o recebeu na Unidade de Saúde e confiou em você, portanto, o que
você observou não deverá ser comentado fora do âmbito da pesquisa.
 Nunca demonstre censura, aprovação, reprovação ou surpresa diante das respostas.
As perguntas devem ser

aplicadas

exatamente como estão escritas.

Não

induzir

respostas; não sugerir palavras, mesmo que o entrevistado esteja com dificuldade para
elaborar a resposta. Lembre- se de que o propósito da entrevista é obter informações e
não transmitir ensinamentos ou influenciar a conduta das pessoas. A postura do
entrevistador deve ser sempre neutra em relação às respostas;
Algumas pessoas podem acabar se prolongando demais na hora de responder ao
instrumento, tangenciando as respostas, contando histórias, etc. Para tornar a conversa
mais fluida e a aplicação possível operacionalmente, devemos ser ágeis e evitar que a
conversa fuja demais do instrumento. É preciso ter sensibilidade e tato para interromper
com educação e fazer as pessoas retornarem aos itens;
Tente sempre chamar o entrevistado por seu nome;

4.2 Linguagem
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 Leia as perguntas pausadamente

e

com

a

mesma

entonação,

simpatia, concentração e paciência, principalmente naqueles casos

com clareza

em

que

e

o(a)

entrevistado(a) apresenta dificuldades na compreensão. Formule os itens exatamente
como estão escritos. Se

você

perceber

que

(a) entrevistado(a)

não

entendeu

a pergunta, leia novamente a questão e com mais calma .
 Não induzir respostas, não sugerir palavras, mesmo que o(a) entrevistado(a) esteja com
dificuldade para elaborar a resposta.
Em algumas partes do instrumento, um só enunciado serve de guia para uma série de
pequenos itens. Lembre-se de repeti-lo a cada três ou quatro itens, principalmente se a
pessoa estiver com dificuldades para entendê-los;

4.3 Utilização dos Instrumentos
A entrevista deve ser iniciada com a apresentação do(a) entrevistador(a) e da pesquisa.
Após ser orientado(a) e esclarecido(a) sobre todos os procedimentos e objetivos da
pesquisa, o(a) entrevistado(a) deverá ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) e caso concorde em participar da pesquisa, assiná-lo (Apêndice B).
É importante seguir cuidadosamente as instruções que lhe forem dadas e coletar todas
as informações necessárias. Para se obter dados fidedignos da realidade estudada, é
preciso ter responsabilidade, concentração e atenção durante a realização do
procedimento.
Usar uma prancheta para apoiar o questionário, se necessário.
Utilize lápis para o registro das informações nos questionários.
Sempre mostre o Cartão Resposta. Quando indicado, leia as alternativas;
Evitar rasuras e escreva sempre com letra legível. Os registros devem ser facilmente
lidos por ocasião da digitação.
As letras e números devem ser escritos de maneira absolutamente legíveis, sem deixar
margem para dúvidas.
Não use abreviações ou siglas, a menos que tenham sido fornecidas pelo manual.
As dúvidas e/ou observações deverão ser anotadas nas margens do questionário a lápis.
Procure utilizar os números padronizados para evitar confusões. Siga os modelos:
O número 1 deve ser marcado com apenas um risco (ex.: I).
O número 7 deve vir com um risco no meio para evitar confusão com o número 4.
Sempre fechar as voltas dos números 9 e 6.
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 Nunca deixe uma resposta em branco, a não ser as dos “pulos” indicados no
instrumento;
Fique sempre atento ao PULE para questão x, e na questão posterior esses atente-se
ao NÃO SE APLICA, certificando-se de que está indo para a pergunta certa, mas sem
deixar em branco a pergunta pulada.
 Assinalar com X as opções referidas e preencher o(s) item(s) “Outro (s)”, quando for o
caso.
 Nunca ofereça como opção de resposta o item “não sei/ não lembro”. Este deverá ser
assinalado somente quando o(a) próprio(a) entrevistado(a) informar.
Nas questões do PCA Tool, se a resposta do entrevistado for “sim”, e ele tem que
escolher a resposta entre as alternativas “Com certeza sim” e “Provavelmente sim”, leia
apenas as respostas afirmativas. Se, por outro lado, a resposta for “não”, leia apenas as
opções negativas: “Provavelmente não” ou “Com certeza Não”. Se o entrevistado não
entender o termo “provavelmente”, leia as respostas “provavelmente sim” como “Acho
que sim” e “provavelmente não” como “Acho que não”;
Quando uma resposta parecer pouco confiável, repita o item de maneira mais enfática,
cuidando para não induzir a resposta. Se você perceber um certo viés nas respostas por
receio de falar a verdade, ou por você gostar demais do profissional ou lhe ter antipatia,
fale novamente sobre o caráter neutro e independente da pesquisa, e de que as
respostas devem ser sinceras;
Evitar a “influência” de outras pessoas nas respostas do(a) informante. O instrumento é
individual. Não considere as respostas que outra pessoa der aos itens que estão sendo
feitos ao entrevistado. Não podemos permitir esse tipo de viés na coleta;
Após realizar a entrevista (ainda na unidade de saúde), conferir todo o questionário.
Verificar se deixou alguma questão em branco.
Lembre-se de que no caso de pergunta sem resposta, você precisará voltar na mesma
unidade de saúde para completá-la ou obtê-la via telefone.
As informações entre parênteses são orientações para o(a) entrevistador(a), portanto,
elas não devem ser lidas para o entrevistado, somente quando este não compreender a
pergunta.
As dúvidas que surgirem no decorrer do levantamento deverão ser comunicadas e
resolvidas com os supervisores/ coordenadores da pesquisa (Mariana Policena, fones
3575-4160/ 3524-3499/ 8404-9235).
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5 PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

5.1 Bloco 1- Informações Preliminares
Abordagem
Apresentação: “Bom dia/ Boa tarde, meu nome é ______. Sou/ Somos da Universidade
Federal de Goiás. Esta é uma pesquisa sobre a relação entre o perfil de formação e
qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família e a qualidade dos serviços
de Atenção Primária à Saúde da região noroeste de Goiânia. A entrevista vai durar em
torno de 60 minutos. Farei uma série de questões objetivas, mas você tem toda a
liberdade para manifestar suas opiniões. Por favor, leia o TCLE e caso você concorde em
participar da pesquisa, daremos continuidade”.
Em caso de recusa, qual o motivo
Colocar, de forma resumida, o motivo da recusa, se esta ocorrer. Antes de considerar a
entrevista como recusada, fazer as tentativas descritas no ítem 3.5 deste Manual do
Entrevistador(a).
Ex: falta de tempo; não autorização da chefia; não tem interesse; sobrecarga de
atividades, etc.
Anotar os possíveis motivos de recusa e informar aos coordenadores da pesquisa.
Considerar o instrumento como válido, preenchendo os campos “Entrevistador(a”), “Data
da entrevista”, “Unidade de Saúde”, nome e profissão do(a) sujeito/ profissional.
Entrevistadores
Colocar o respectivo nome do(a) entrevistador(a), antes de sair para coletar os dados.

Duração da entrevista
Registrar o início e o término da entrevista. Volte e complete-a. NÃO ESQUECER!
Termo de consentimento
Pedir para o(a) entrevistado(a) Ler o TCLE e caso aceite participar da pesquisa pedir para
que ele(a) assine o TCLE que se encontra no questionário. Sendo que, uma via do TCLE
deverá ser entregue ao participante do estudo.
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5.2 Bloco 2 - Identificação
Questão 2.1 Data da entrevista:
Anotar a data da realização da entrevista, no formato DD/ MM/ AAAA.
Questão 2.2 Número de registro:
Será preenchido somente pelos supervisores, após finalizar a coleta de dados da
semana.
Os questionários deverão ser reunidos e numerados de acordo com a ordem de data e
horário de início das entrevistas.
Questão 2.3 Unidade de Saúde:
Anotar o respectivo nome da unidade de saúde. A relação padronizada com os nomes
das unidades de saúde encontra-se neste neste Manual do Entrevistador(a) (Apêndice C).
Questão 2.4 Qual o seu nome completo?
Anotar o nome completo do entrevistado, sem abreviações.
Questão 2.5 Sexo:
Assinalar a opção correspondente ao gênero do entrevistado:
Assinalar (1) Masculino para entrevistados do sexo masculino e (2) Feminino para
entrevistadas do sexo feminino. Considerar informação observada (não referida ou
referenciada).

Questão 2.6 Qual a sua data de nascimento?
Anotar a data de nascimento do(a) entrevistado(a), conforme a informação relatada, no
formato DD/ MM/ AAAA.

5.3 Bloco 3 - Formação Acadêmica
Questão 3.1 Qual a sua profissão?
Assinalar apenas uma opção de acordo com resposta do(a) entrevistado(a).
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Se o(a) entrevistado referir mais de uma profissão, assinalar somente àquela que está
relacionada ao cargo e função do profissional na unidade de saúde:
(1) cirurgiã(o)-dentista

(2) enfermeiro(a)

(3) médico(a)

Questão 3.2 Qual a data de conclusão do curso?
Anotar a data de conclusão do curso de graduação, referente à profissão assinalada na
questão acima (3.1), no formato MM/ AAAA.
Quando o(a) entrevistado(a) não souber ou não lembrar o mês de conclusão do curso,
pedir para ele identificar o ano de formatura e deixar o campo MM em branco.

Questão 3.3 A instituição de sua formação/ graduação é:
Assinalar apenas uma opção de acordo com resposta do(a) entrevistado(a).
Se a instituição de formação da graduação referida na questão 3.1 for pública, assinalar a
opção (1) Pública. Se a instituição de formação da graduação referida na questão 3.1 for
privada/ particular, assinalar a opção (2) Privada.

5.4 Bloco 4 - Pós- graduação
Questão 4.1 Você possui alguma pós- graduação?
Assinalar apenas uma opção de acordo com resposta do(a) entrevistado(a).
Se o(a) entrevistado(a) possui pós- graduação concluída, assinalar a opção (1) Sim. Se
o(a) entrevistado(a) não possui pós- graduação, assinalar a opção (2) Não. Se o(a)
entrevistado(a) não possui pós- graduação concluída mas está cursando pós- graduação,
assinalar a opção (3) Em andamento.
Caso a resposta seja (2) Não, pule para questão 5.1, mas não esqueça de assinalar o
item “não se aplica” (não deixar em branco) para as questões 4.2 e 4.3.

Questão 4.2 Qual o(s) tipo(s) de pós- graduação realizada(s)?
Esta pergunta é uma continuação da pergunta anterior. Ler as alternativas e assinalar as
opções conforme a resposta referida pelo indivíduo.
(1) Especialização; (2) Residência ;(3) Mestrado; (4) Doutorado
Em caso do(a) entrevistado(a) referir outro tipo de pós- graduação realizada que não se
encaixe nas opções 1 a 4 desta questão, assinalar a opção (5) Outra, e anotar qual tipo
de pós- graduação referida.
Assinalar a opção (88) Não se aplica caso a resposta para a questão 4.1 seja (2) Não.
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Questão 4.3 Em qual(is) área(s) você realizou a(s) pós- graduação(ões) referidas?
Esta pergunta é uma continuação da pergunta anterior. Ler as alternativas e assinalar as
opções conforme a resposta referida pelo indivíduo.
(1) Medicina de Família e Comunidade; (2) Clínica Médica; (3) Pediatria; (4) Saúde
Pública/ Saúde Coletiva; (5) Saúde da Família; (6) Enfermagem Comunitária; (7) Medicina
Preventiva e Social; (8) Saúde Mental.
Em caso do(a) entrevistado(a) referir outra área de pós- graduação realizada que não se
encaixe nas opções 1 a 8 desta questão, assinalar a opção (9) Outra, e anotar qual área
de pós- graduação referida.
Assinalar a opção (88) Não se aplica caso a resposta para a questão 4.1 seja (2) Não.

5.5 Bloco 5 - Experiência Profissional
Questão 5.1 Há quanto tempo você trabalha na Estratégia Saúde da Família?
Anotar tempo de trabalho do(a) entrevistado(a) na Estratégia Saúde da Família, conforme
a informação relatada, no formato AA/ MM.
Quando o(a) entrevistado(a) não souber ou não lembrar há quanto tempo (em anos e/ou
meses) trabalha na ESF, pedir para ele identificar o mês e ano ou pelo menos o ano em
que começou a trabalhar na ESF e converter essa informação em anos e meses , no
formato AA/ MM.
Se o entrevistado referiu trabalhar há um ano ou mais na ESF mas não sabe ou não
lembra a fração em meses do tempo de trabalho ou o mês que em que começou a
trabalhar na ESF, considerar apenas anos inteiros.
Questão 5.2 Há quanto tempo você trabalha nesta equipe?
Anotar tempo de trabalho do(a) entrevistado(a) na equipe de Saúde da Família
correspondente à unidade de saúde referida na questão 2.3 (a que trabalha atualmente) ,
conforme a informação relatada, no formato AA/ MM.
Quando o(a) entrevistado(a) não souber ou não lembrar há quanto tempo (em anos e/ou
meses) trabalha nesta equipe de SF, pedir para ele identificar o mês e ano ou pelo menos
o ano em que começou a trabalhar na equipe e converter essa informação em anos e
meses , no formato AA/ MM.
Se o entrevistado referiu trabalhar há um ano ou mais nesta equipe mas não sabe ou não
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lembra a fração em meses do tempo de trabalho ou o mês que em que começou a
trabalhar na equipe, considerar apenas anos inteiros.

5.6 Bloco 6 - Capacitação profissional
Questão 6.1 Nos últimos 12 meses, você realizou algum tipo de capacitação relacionada
às suas atividades na Estratégia Saúde da Família?
Assinalar (1) Sim ou (2) Não, conforme a informação relatada pelo(a) entrevistado(a),
somente relativos aos últimos 12 meses.
Assinalar a opção (1) Sim se o(a) entrevistado(a) realizou, nos últimos 12 meses, algum
tipo de capacitação relacionada às suas atividades na Estratégia Saúde da Família, em
qualquer instituição ou localidade.
Assinalar a opção (2) Não se o(a) entrevistado(a) não realizou, nos últimos 12 meses,
nenhum tipo de capacitação relacionada às suas atividades na Estratégia Saúde da
Família, em qualquer instituição ou localidade.
Não ofereça como opção de resposta o item “não sabe”, este deverá ser assinalado
somente quando o(a) próprio(a) entrevistado(a) informar. Caso (2) Não, encerre esta
primeira parte da entrevista e vá para o questionário PCA Tool, mas não esqueça de
assinalar o item “(88) não se aplica” para as questões 6.2, 7.1 e 7.2.
Questão 6.2 Qual(is) tipo (s) de capacitação você realizou?
Esta pergunta é uma continuação da pergunta anterior. Ler as alternativas e assinalar as
opções conforme a resposta referida pelo indivíduo:
(1) Curso/ capacitação de curta duração (até 15 horas); (2) Curso/ capacitação de média
duração (16 a 60 horas); (3) Capacitação em serviço; (4) Oficina (inclui produção técnica
e/ ou teórica do grupo); (5) Congresso, Seminário, Encontro, Fórum, Simpósio, Workshop;
(6) EAD – Ensino a Distância; (7) Curso Introdutório da Estratégia Saúde da Família.
Em caso do(a) entrevistado(a) referir outro tipo de capacitação realizada que não se
encaixa nas opções 1 a 7 desta questão, assinalar a opção (8) Outra, e anotar qual tipo
de capacitação referida.
Assinalar a opção (88) Não se aplica caso a resposta para a questão 6.1 seja (2) Não.

5.7 Bloco 7 - Percepção de Capacitação
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Questão 7.1 O quanto as capacitações realizadas no último ano contribuíram para seu
aperfeiçoamento profissional?
Pergunte: Em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “não contribuíram nada”; 2 significa
“contribuíram pouco”; 3 significa “indiferente/ neutro”; 4 significa “contribuíram muito”
e 5 significa “contribuíram extremamente”, o quanto as capacitações realizadas no último
ano contribuíram para seu aperfeiçoamento profissional?
Mostrar o cartão resposta com as alternativas.
Assinalar apenas uma opção de acordo com resposta do(a) entrevistado(a).
Assinalar a opção (88) Não se aplica caso a resposta para a questão 6.1 seja (2) Não.

Questão 7.2 O quanto as capacitações realizadas no último ano contribuíram para
mudanças na sua prática profissional/ qualidade do serviço?
Pergunte: Utilizando esta mesma escala da questão anterior (mostrar o cartão resposta),
o quanto as capacitações realizadas no último ano contribuíram para mudanças na sua
prática profissional/ qualidade do serviço?
Mostrar o cartão resposta com as alternativas.
Assinalar apenas uma opção de acordo com resposta do(a) entrevistado(a).
Assinalar a opção (88) Não se aplica caso a resposta para a questão 6.1 seja (2) Não.

6. PCA TOOL – VERSÃO PROFISSIONAIS

6.1 Descrição do Instrumento
O PCATool- Brasil, versão para profissionais,

foi validado em 2012, através do

trabalho de mestrado da pesquisadora Lisiane Hauser da UFRGS, sob orientação dos
Profº Dr. Álvaro Vigo e Erno Harzheim.
O instrumento é composto por 119 itens divididos em 8 componentes da seguinte
maneira em relação aos atributos da APS:
C - Primeiro Contato – Acesso. Constituído por 9 itens (C1, C2, C3, C4, C5 e C6, C7,
C8 e C9).
D- Atendimento Continuado. Constituída por 13 itens (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,
D8, D9, D10, D11, D12 e D13).
E- Coordenação. Constituído por 7 itens (E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7).
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F- Coordenação – Sistema de Informações. Constituído por 9 itens (F1, F2, F3, F4,
F5, F6, F7, F8 e F9).
G- Integralidade – Serviços Disponíveis. Constituído por 22 itens (G1, G2, G3, G4,
G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20,
G21 e G22).
H- Integralidade – Serviços Prestados. Constituído por 18 itens (F1, F2, F3, F4, F5,
F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17 e F18).
Enfoque na Familia. Constituído por 14 itens (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11,
I12, I13 e I14).
J- Orientação Comunitária. Constituído por 24 itens (J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9,
J10, J11, J12, J13, J14, J15 J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23 e J24).
K- Competência Cultural. Constituído por 8 itens (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 e K)
As respostas possíveis para cada um dos itens são: “com certeza sim” , “provavelmente
sim” , “provavelmente não” , “com certeza não” e “não sei/ não lembro” .
Para todos os itens do PCA Tool deve ser utilizado o Cartão Resposta (Anexo 1). No
início do instrumento, leia as alternativas indicando-as no Cartão de Resposta, para que o
entrevistado se habitue. Caso o entrevistado responda de outra maneira, repita as
alternativas possíveis.

6.2 Orientações para Elucidação de Alguns Itens
As orientações a seguir foram adaptadas do Manual do instrumento de avaliação da
atenção primária à saúde: primary care assessment tool pcatool – Brasil, versão para
profissionais (BRASIL, 2010).
6.2.1 Bloco C – Primeiro contato - acesso
Questão C5 – Quando seu serviço de saúde está fechado existe um número de telefone
para o qual os pacientes possam ligar quando adoecem?
Este item busca definir se o serviço de saúde que o entrevistado trabalha possui um meio
de comunicação para os pacientes quando o serviço está fechado, não incluindo outros
locais que o paciente possa acessar.

Questão C6 - Quando seu serviço de saúde está fechado aos sábados e domingos e
algum paciente seu fica doente, alguém do seu serviço o atende no mesmo dia?
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Este item busca definir se o médico/enfermeiro ou alguém do serviço afiliado atenderia o
paciente durante o final de semana, não incluindo outros serviços que o paciente possa
acessar.
Questão C7 – Quando seu serviço de saúde está fechado à noite e algum paciente fica
doente, alguém de seu serviço o atende naquela noite?
Este item busca definir se o médico/enfermeiro ou alguém do serviço afiliado atenderia o
paciente durante a noite, não incluindo outros serviços que o paciente possa acessar.
Questão C9 – Na média, os pacientes têm de esperar mais de 30 minutos para serem
atendidos pelo médico ou pelo enfermeiro (sem contar a triagem ou o acolhimento)?
Informações dadas na recepção ou um primeiro contato com a secretária ou técnica de
enfermagem não contam como atendimento; o item refere-se apenas a consulta prestada
pelo médico/enfermeiro do serviço identificado como prestador de cuidados primários.

6.2.2 Bloco D – Atendimento Continuado
Questão D1 – No seu serviço de saúde, os pacientes são sempre atendidos pelo mesmo
médico/enfermeiro?
Se é sempre o mesmo profissional de saúde que atende o entrevistado.
Questão D7 – Você acha que conhece “muito bem” os pacientes de seu serviço de
saúde?
É de difícil compreensão para a maioria dos entrevistados. Convém lembrar que as
respostas não devem ser induzidas por interpretações do entrevistador acerca do
significado do item, pois é necessário que todas as pessoas recebam a pergunta da
mesma forma. Desse modo, caso o entrevistado não entenda, repetir o item tal como ele
é e dizer para o entrevistado responder de acordo com o que ele entendeu.
Questão D13 – Você sabe todos os medicamentos que seus pacientes estão tomando?
O profissional conhece o paciente de maneira integral, conhecendo todos os remédios
que o paciente está em uso, mesmo os não prescritos por ele próprio.
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6.2.3 Bloco E - Coordenação
Questão E2 – Você tem conhecimento de todas as consultas que seus pacientes fazem a
especialistas ou serviços especializados?
O item refere-se a consulta a um especialista diferente do médico referido como principal
prestador de serviço, evidenciando a característica do serviço como porta de entrada para
o paciente.
Questão E3 – Quando seus pacientes necessitam um encaminhamento, você discute
com os pacientes sobre diferentes serviços onde eles poderiam ser atendidos?
O entrevistado discute com seus pacientes sobre os serviços que o paciente poderia ser
encaminhado.
Questão E4 – Alguém de seu serviço de saúde ajuda o paciente a marcar a consulta
encaminhada?
O paciente recebe auxilio do serviço do entrevistado para agendar consultas com
especialistas.

Questão E5 - Quando seus pacientes são encaminhados, você lhes fornece informação
escrita para levar ao especialista?
O entrevistado fornece informação de referência para o profissional especialista sobre o
motivo doencaminhamento.
Questão E6 – Você recebe do especialista ou do serviço especializado informações úteis
sobre o paciente encaminhado?
O especialista fornece informação de contra-referência sobre o resultado da consulta.
Questão E7 – Após a consulta com o especialista ou serviço especializado, você fala com
seu paciente sobre os resultados desta consulta?
O entrevistado explica para o paciente os resultados da consulta com o especialista.

6.2.4 Bloco G – Integralidade – Serviços Disponíveis
Nesta parte do instrumento, há uma série de itens referentes a serviços que podem ou
não estar disponíveis para o paciente no local onde o entrevistado lhe provê a atenção
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primária. Além disso, salienta-se ao entrevistado que os procedimentos devem ser
considerados como disponíveis sempre que souber que é oferecido, mesmo que ele
próprio ainda não tenha prestado o procedimento. A mesma orientação se aplica, por
exemplo, caso o entrevistado seja enfermeiro e não realiza “cirurgias ambulatoriais”, mas
sabe que tal atendimento é prestado por algum profissional da equipe.
O enunciado deve ser repetido a cada três ou quatro itens, salientando se o serviço está
disponível.

Entrevistador pergunta: Se um paciente tem necessidade de qualquer dos seguintes
serviços poderia obtê-los no seu serviço de saúde?/ obtê-los in loco no seu serviço de
saúde?
Questão

G19 – Orientações sobre cuidados em saúde caso o paciente fique

incapacitado e não possa tomar decisões (ex: coma).
Só forneça o exemplo caso o entrevistado não entenda o item após este ser repetido.
Questão G20 – Aconselhamento sobre as mudanças que acontecem com o
envelhecimento (ex: diminuição da memória, risco de cair).
Só forneça o exemplo caso o entrevistado não entenda o item após este ser repetido.

6.2.5 Bloco H – Integralidade – Serviços Prestados
Os itens desse componente visam identificar se esses assuntos são abordados pelo
profissional entrevistado em suas consultas. Por isso, é importante repetir o enunciado a
cada três ou quatro itens, enfatizando se o assunto foi abordado em consultas. Os itens
H1-H18 devem ser respondidos por profissionais que atendem pacientes de todas as
idades. Se o entrevistado atende apenas adultos, ele não deve responder as perguntas
H14 a H18.
Entrevistador, repita antes de F14 e F15: Os seguintes assuntos são discutidos com o
cuidador ou responsável pela criança?

6.2.6 Bloco I – Enfoque na família
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Questão I1 – Você ou alguém do seu serviço de saúde pergunta aos pacientes quais
suas idéias e opiniões ao planejar o tratamento e cuidado do paciente ou membro da
família?
O entrevistado busca incluir os pacientes nas decisões de seu tratamento ou de seus
familiares.
Questão I2 - Você ou alguém do seu serviço de saúde pergunta sobre doenças e
problemas de saúde que possam ocorrer nas famílias dos pacientes?
São abordadas em consulta doenças que podem ter componente familiar, como
problemas de saúde mental ou doenças de influência genética.
Questão I3 – Você ou alguém do seu serviço de saúde está disposto e capaz de atender
membros da família dos pacientes para discutir um problema de saúde ou familiar?
Haveria a possibilidade de se reunir com os familiares dos pacientes para discutir algum
assunto importante.

6.2.7 Bloco J – Orientação Comunitária
Questão J2 – Você crê que seu serviço de saúde tem conhecimento adequado dos
problemas de saúde da comunidade que atende?
O entrevistado ou alguém do serviço conhece os problemas do território em que seus
pacientes vivem.

Questão J3 - Seu serviço de saúde obtem opiniões de usuários que possam ajudar no
fornecimento de melhores cuidades de saúde?
O entrevistado ou alguém do serviço houve opiniões e idéias da comunidade adscrita
visando melhorar seus serviços.

7 FINAL DA ENTREVISTA
Anotar o horário de término da entrevista
Verificar questões (em branco, para completar, etc.)
Pedir para duas testemunhas assinarem o TCLE;
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Recolher o material
Agradecer a participação do entrevistado(a)
Despedir-se.

8 CODIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
A codificação do questinário será realizada pelo(a) entrevistador.
No final do dia de trabalho, os entrevistadores deverão revisar os questionários aplicados
e a codificação das questões deverá ser realizada, anotando os códigos correspondentes
na coluna à direita correspondente a cada questão.
Atenção, não esquecer de preencher nenhuma questão, fazer as conversões solicitadas,
etc.
Todas as respostas devem ser registradas no corpo do questionário. Nunca registrar as
respostas diretamente na coluna da direita, reservada somente para a codificação.
Sempre que o espaço definido para a resposta for insuficiente utilizar também as margens
da folha. Não anote nada na coluna da direita. Faça as anotações a LÁPIS.
Caso seja necessário fazer algum cálculo, não o faça durante a entrevista porque isso
geralmente resulta em erro. Faça-o depois da entrevista.

8.1 Aplicar os Códigos Especiais

8.1.1 Não Sabe/ Não Lembra (9)
Caso o(a) entrevistado(a) não saiba responder, assinalar “não sei/ não lembro”. Não
ofereça como opção de resposta o item “não sei/ não lembro”. Este deverá ser assinalado
somente quando o(a) próprio(a) entrevistado(a) informar.

8.1.2 Não Se Aplica (88)
O item “não se aplica” será utilizado somente nas questões posteriores aos pule a(s)
questão(ões) x, pois nenhuma questão deverá ficar em branco.
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8.1.3 Código dos Entrevistadores
CÓDIGO

ENTREVISTADORES

01

Mariana Policena Rosa de Oliveira

02

Marcela Ribeiro Fayad

03

Sara de Oliveira Santos

8.1.4 Código das Unidades de Saúde
UNIDADE DE SAÚDE

CÓDIGO

CAIS Finsocial

01

CSF Bairro da Vitória

02

CSF Bairro São Carlos

03

CSF Barra Vento

04

CSF Boa Vista

05

CSF Brisas da Mata

06

CSF Jardim Colorado

07

CSF Jardim Curitiba I

08

CSF Jardim Curitiba II

09

CSF Jardim Curitiba III

10

CSF Jardim Primavera

11

CSF Morada do Sol

12

CSF Novo Planalto

13

CSF Parque Tremendão

14

CSF Setor Estrela Dalva

15

CSF Setor Recanto do Bosque

16

CSF Vila Finsocial (VF 18)

17

UESF Vila Mutirão

18
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8.1.5 Tabela de Conversão de Meses em Anos (fração)
A Tabela de conversão da fração em meses para anos deve ser utilizada na
codificação das questões 5.1 e 5.2., que tratam sobre o tempo de trabalho da ESF e na
Equipe de SF. A informação deve ser registrada inicialmente no formato AA/MM e apenas
no campo reservado à codificação a fração em meses deve ser convertida para anos,
conforme tabela a seguir:
MESES

ANOS (FRAÇÃO)

01

0,08

02

0,17

03

0,25

04

0,33

05

0,42

06

0,50

07

0,58

08

0,67

09

0,75

10

0,83

11

0,92

8.2 Contatos dos Envolvidos na Pesquisa

Nome
Mariana Policena Rosa de
Oliveira
Marcela Ribeiro Fayad
Sara de Oliveira Santos
Profª Ida Helena
Francescantonio Menezes
Profº Lucilene Maria de
Sousa

Telefone
e-mail
(62) 3575-4160/ 3524- mariana_policena@yahoo.com.br
3499/ 84049235
(62) 32187055/
sara_o_santos@hotmail.com
85826864/99961060
(62)30912960/
marcelafayad.nutri@hotmail.com
91618238
(62) 3209-6270 idahelenamenezes@gmail.com
ramal
(62) 3209-6270 lucilenemaria.sousa@gmail.com
ramal
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APÊNDICE A - Check List da Pesquisa de Campo

Sempre antes de ir para a pesquisa de campo revise o manual do entrevistador para evitar
possíveis erros.
Atenção, não esquecer os seguintes itens:

Identificação como entrevistador uso de camiseta da UFG ou SMS);
Carteira de identidade;
Lápis, borracha, apontador, caneta, prancheta e pasta;
Questionários;
Manual do(a) Entrevistador(a);
Cartões Resposta.
Relação de unidades de saúde com endereços, telefones e contatos;
Planilha de agendamento

Qualquer dúvida entrar em contato com os coordenadores ou supervisores:
Nome

Telefone

e-mail

Mariana Policena Rosa de

(62) 3575-4160/ 3524- mariana_policena@yahoo.com.br

Oliveira

3499/ 84049235

Marcela Ribeiro Fayad

(62) 32187055/

sara_o_santos@hotmail.com

85826864/99961060
Sara de Oliveira Santos
Profª Ida Helena
Francescantonio Menezes
Profº Lucilene Maria de
Sousa

(62)30912960/91618238

marcelafayad.nutri@hotmail.com

(62) 3209-6270 –

idahelenamenezes@gmail.com

ramal
(62) 3209-6270 –
ramal

lucilenemaria.sousa@gmail.com
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Nº do Instrumento: _____________
“Perfil de formação e qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde da
Família e a qualidade dos serviços de Atenção Primária à saúde”.
Você está sendo convidado a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu
nome é Mariana Policena Rosa, sou uma das pesquisadoras responsáveis por esta
pesquisa e minhas áreas de atuação são Ensino na Saúde e Atenção Primária à Saúde.
As demais pesquisadoras responsáveis são as Profª Dra. Ida Helena Carvalho
Francescantonio Menezes e Lucilene Maria de Sousa.
Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a
seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que
está em duas vias e também será assinado por mim. Uma delas é sua e a outra é das
pesquisadoras responsáveis. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar
em contato com a pesquisadora, Mariana Policena, nos telefones: 3575-4160. Em caso
de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, em
Goiânia, Goiás, no telefone (62) 3521-1215.
O título da pesquisa é “Perfil de formação e qualificação dos profissionais da
Estratégia Saúde da Família e a qualidade dos serviços de Atenção Primária à
saúde”. Esta pesquisa irá analisar o perfil de formação e qualificação dos profissionais da
Estratégia Saúde da Família com a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde
da região noroeste de Goiânia.
Está sendo realizada por orientação do Programa de Pós- Graduação Modalidade
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MEPES/FM/UFG), sob a orientação das
pesquisadoras Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes e Lucilene Maria de
Sousa.
Farão parte do estudo os profissionais médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas
das equipes de Saúde da Família da região Noroeste de Goiânia que aceitarem
livremente participar da pesquisa, após leitura, aceitação e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Sua participação nesta pesquisa compreenderá responder, em uma entrevista, às
perguntas com alternativas de resposta para levantar o seu perfil profissional, bem como
avaliar a qualidade da atenção à saúde prestada no seu serviço de saúde. Este estudo
implica apenas na disponibilidade de tempo para responder ao instrumento, que é de
cerca de 40 minutos. A entrevista será realizada no seu ambiente de trabalho.
Ressaltamos que a concordância ou não em participar da pesquisa em nada irá alterar
sua condição profissional na Unidade de Saúde em que você trabalha e você poderá em
qualquer momento desistir da pesquisa. Para fins de pesquisa os pesquisadores
garantem que seu nome será preservado e que nenhum dado sobre sua pessoa ou do
conteúdo individual da sua entrevista será divulgado.
Informamos que a pesquisa não oferece riscos, somente possível desconforto, mas
que você tem o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua
participação na pesquisa. Você poderá ter como benefício a oportunidade de contribuir
para a melhoria das ações de formação e qualificação profissional, especialmente a
Educação Permanente na Atenção Primária à Saúde. Garantimos que os dados coletados
serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenados para estudos
futuros.

27

Esclarecemos ainda que você não terá despesas para participar da pesquisa e que
não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação.
_______________________________________________________________
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA
Eu, _________________________________ RG/ CPF ____________, abaixo
assinado, concordo em participar do estudo “Perfil de formação e qualificação dos
profissionais da Estratégia Saúde da Família e a qualidade dos serviços de Atenção
Primária à saúde”, sob a responsabilidade de Mariana Policena Rosa de Oliveira, como
sujeito voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador(a)
____________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi me
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à
qualquer penalidade.

Goiânia, _____ de __________________ de 2013.

Assinatura do entrevistado(a):
________________________________________________________________________

Assinatura da pesquisadora responsável:
________________________________________________________________________
Telefone: (62) 3575-4160

TESTEMUNHAS
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite
do sujeito em participar.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):
Nome:______________________________ Assinatura: __________________
Nome:______________________________ Assinatura: __________________
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APÊNDICE C – Relação das Unidades de Saúde

UNIDADE DE SAÚDE

CÓDIGO

CAIS Finsocial

01

CSF Bairro da Vitória

02

CSF Bairro São Carlos

03

CSF Barra Vento

04

CSF Boa Vista

05

CSF Brisas da Mata

06

CSF Jardim Colorado

07

CSF Jardim Curitiba I

08

CSF Jardim Curitiba II

09

CSF Jardim Curitiba III

10

CSF Jardim Primavera

11

CSF Morada do Sol

12

CSF Novo Planalto

13

CSF Parque Tremendão

14

CSF Setor Estrela Dalva

15

CSF Setor Recanto do Bosque

16

CSF Vila Finsocial (VF 18)

17

UESF Vila Mutirão

18
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APÊNDICE D – Tabela de Conversão de Meses em Anos (fração)

MESES

ANOS (FRAÇÃO)

01

0,08

02

0,17

03

0,25

04

0,33

05

0,42

06

0,50

07

0,58

08

0,67

09

0,75

10

0,83

11

0,92
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ANEXO 1 – Cartões Resposta

Bloco 7 – questões 7.1 e 7.2

NÃO
CONTRIBUÍRAM INDIFERENTE/ CONTRIBUÍRAM
CONTRIBUÍRAM
POUCO
MUITO
NEUTRO
NADA

CONTRIBUÍRAM
EXTREMAMENTE

Instrumento PCA Tool

COM CERTEZA,
SIM

PROVAVELMENTE,
SIM

PROVAVELMENTE
NÃO

COM CERTEZA,
NÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nº do Instrumento: _____________
“Perfil de formação e qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde da
Família e a qualidade dos serviços de Atenção Primária à saúde”.
Você está sendo convidado a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu
nome é Mariana Policena Rosa, sou uma das pesquisadoras responsáveis por esta
pesquisa e minhas áreas de atuação são Ensino na Saúde e Atenção Primária à Saúde.
As demais pesquisadoras responsáveis são as Profª Dra. Ida Helena Carvalho
Francescantonio Menezes e Lucilene Maria de Sousa.
Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a
seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está
em duas vias e também será assinado por mim. Uma delas é sua e a outra é das
pesquisadoras responsáveis. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em
contato com a pesquisadora, Mariana Policena, nos telefones: 3575-4160. Em caso de
dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, em
Goiânia, Goiás, no telefone (62) 3521-1215.
O título da pesquisa é “Perfil de formação e qualificação dos profissionais da
Estratégia Saúde da Família e a qualidade dos serviços de Atenção Primária à
saúde”. Esta pesquisa irá analisar o perfil de formação e qualificação dos profissionais da
Estratégia Saúde da Família com a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde
da região noroeste de Goiânia.
Está sendo realizada por orientação do Programa de Pós- Graduação Modalidade
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MEPES/FM/UFG), sob a orientação das
pesquisadoras Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes e Lucilene Maria de Sousa.
Farão parte do estudo os profissionais médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas
das equipes de Saúde da Família da região Noroeste de Goiânia que aceitarem livremente
participar da pesquisa, após leitura, aceitação e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
Sua participação nesta pesquisa compreenderá responder, em uma entrevista, às
perguntas com alternativas de resposta para levantar o seu perfil profissional, bem como
avaliar a qualidade da atenção à saúde prestada no seu serviço de saúde. Este estudo
implica apenas na disponibilidade de tempo para responder ao instrumento, que é de cerca
de 30 minutos. A entrevista será realizada no seu ambiente de trabalho. Ressaltamos que
a concordância ou não em participar da pesquisa em nada irá alterar sua condição
profissional na Unidade de Saúde em que você trabalha e você poderá em qualquer
momento desistir da pesquisa. Para fins de pesquisa os pesquisadores garantem que seu
nome será preservado e que nenhum dado sobre sua pessoa ou do conteúdo individual da
sua entrevista será divulgado.
Informamos que a pesquisa não oferece riscos, somente possível desconforto, mas
que você tem o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua
participação na pesquisa. Você poderá ter como benefício a oportunidade de contribuir
para a melhoria das ações de formação e qualificação profissional, especialmente a
Educação Permanente na Atenção Primária à Saúde. Garantimos que os dados coletados

serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenados para estudos
futuros.
Esclarecemos ainda que você não terá despesas para participar da pesquisa e que
não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação.
_______________________________________________________________
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA
Eu, _________________________________ RG/ CPF ____________, abaixo
assinado, concordo em participar do estudo “Perfil de formação e qualificação dos
profissionais da Estratégia Saúde da Família e a qualidade dos serviços de Atenção
Primária à saúde”, sob a responsabilidade de Mariana Policena Rosa de Oliveira, como
sujeito voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador(a)
____________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi me
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à
qualquer penalidade.

Goiânia, _____ de __________________ de 2013.

Assinatura do entrevistado(a):
________________________________________________________________________

Assinatura da pesquisadora responsável:
________________________________________________________________________
Telefone: (62) 3575-4160

TESTEMUNHAS
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite
do sujeito em participar.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):
Nome:______________________________ Assinatura: __________________
Nome:______________________________ Assinatura: __________________

