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RESUMO

A gestão dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde deve envolver a 

participação de gestores, profissionais de saúde e usuários. Percebe-se uma 

escassez de trabalhos voltados para a avaliação de Unidades de Pronto 

Atendimento, sob a ótica do usuário. Buscando preencher esta lacuna, a presente 

dissertação possui como objetivo geral elaborar e validar um instrumento de 

avaliação de estrutura, processo e qualidade de atendimento de Unidades de Pronto 

Atendimento, com ênfase nas percepções do usuário. Por meio de um estudo 

metodológico, descritivo e exploratório, são estabelecidas, em etapas distintas, a 

validação de conteúdo por meio da técnica do grupo nominal e a avaliação de 

propriedades psicométricas, considerando a confiabilidade (capacidade em 

reproduzir um resultado de forma consistente, no tempo e no espaço) e a validade 

(propriedade de um instrumento medir exatamente o que se propõe). Esta última 

etapa envolveu a entrevista de 244 usuários dos serviços envolvidos. Quanto a 

consistência interna, quando todos os itens foram avaliados conjuntamente, 

identificou-se um Alpha de Cronbach de 0,47. Identificou-se que o instrumento 

proposto não pode ser considerado uma “escala de avaliação”, mas sim um 

instrumento que avalia por meio de perguntas independentes a qualidade de 

atendimento e de infraestrutura das Unidades de Pronto Atendimento. Foi possível 

verificar que um conjunto de 5 itens que avaliavam os profissionais que atenderam 

aos usuários obtiveram adequada consistência interna. A consistência interna de tais 

itens foi de 0,83. Acredita-se que a validação foi dificultada, considerando a 

utilização de escalas variantes entre as perguntas. Apenas um item do questionário, 

contendo múltiplos questionamentos com uma escala harmonizada e baseado em 

uma escala previamente validada (Escala CARE), apresentou significância. A partir 

desta experiência, pretende-se estabelecer, utilizando-se do conteúdo que foi 

previamente validado, novo questionário pautado por Escala Likert com pontuação 

padronizada para todas as questões, seguindo o exemplo da Escala CARE, 

buscando assim melhorar a consistência deste instrumento.

Palavras-chave: Serviços de Saúde de Emergência, Avaliação de Programas e 

Instrumentos de Pesquisa, Participação do Paciente.



ABSTRACT

The management of health services in the Unified Health System must involve the 

participation of managers, health professionals and users. There is a scarcity of 

studies aimed at the evaluation of Emergency Care Units, from the user's 

perspective. Seeking to fill this gap, the present dissertation has the general objective 

of elaborating and validating an instrument for evaluating the structure, process and 

quality of care of Emergency Care Units, with emphasis on the user's perceptions. 

Through a methodological, descriptive and exploratory study, content validation 

through the nominal group technique and assessment of psychometric properties are 

established in different stages, considering reliability (ability to consistently reproduce 

a result, in the time and space) and validity (property of an instrument to measure 

exactly what is proposed). This last stage involved the interview of 244 users of the 

services involved. As for internal consistency, when all items were assessed 

together, a 0.47 Cronbach's Alpha was identified. It was identified that the proposed 

instrument cannot be considered an “evaluation scale” , but an instrument that 

evaluates, through independent questions, the quality of care and infrastructure of 

the Emergency Care Units. It was possible to verify that a set of 5 items that 

evaluated the professionals who attended the users obtained adequate internal 

consistency. The internal consistency of such items was 0.83. It is believed that 

validation was difficult, considering the use of varying scales between questions. 

Only one item of the questionnaire, containing multiple questions with a harmonized 

scale and based on a previously validated scale (CARE Scale), was significant. From 

this experience, it is intended to establish, using the content that was previously 

validated, a new questionnaire guided by the Likert Scale with standardized scores 

for all questions, following the example of the CARE Scale, thus seeking to improve 

the consistency of this instrument.

Keywords: Emergency Health Services, Evaluation of Research Programs and 

Tools, Patient Participation.
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1. INTRODUÇÃO

No Sistema Único de Saúde (SUS), “a luta pela equidade e pela 

integralidade implica, necessariamente, em repensarmos aspectos importantes da 

organização do processo de trabalho, da gestão e planejamento e da construção de 

novos saberes e práticas em saúde”. Além disso, uma abordagem holística é 

necessária, considerando a concepção ampliada de atenção à saúde e também que 

“a maneira como se vive se ‘traduz’ em diferentes necessidades de saúde” 

(CECÍLIO, 2001, p. 117).

No contexto da Rede Nacional de Urgência e Emergência, as Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) se encontram dispostas estrategicamente para realizar 

atendimentos de nível intermediário de complexidade. Formam assim, um elo com 

as Unidades Básicas (atenção primária) e a atenção à média e alta complexidade. 

Funcionam 24 horas por dia, no qual prestam atendimento à população em geral 

(OLIVEIRA et al., 2015).

Dentre as competências estabelecidas aos gestores das UPA, 

regulamentadas pela Portaria de Consolidação n. 3/2017 (BRASIL, 2017), encontra- 

se a necessidade de “garantir apoio técnico e logístico para o funcionamento 

adequado” do serviço, adotando, ainda, “protocolos clínicos de atendimento e de 

procedimentos administrativos”.

Estes fatores, que costumam estar contemplados em indicadores de 

estrutura, processo e resultado, podem impactar no processo de qualificação do 

serviço, que é realizada pelo Ministério da Saúde por meio de visita técnica.

Haja vista a maneira como a expansão ininterrupta do setor privado é 

custeada pelo Estado, o setor público se torna cada vez mais subfinanciado, o que 

lamentavelmente compromete excepcionalmente sua capacidade de proporcionar a 

merecida qualidade do cuidado e o acesso universal da população aos seus 

serviços (PAIM et al., 2011). O uso de instrumentos de avaliação pode direcionar os 

escassos recursos para uma utilização mais racional e que apresente resultados 

mais eficazes.



O cenário de saúde brasileiro atual revela “práticas orientadas para o 

desmonte” do SUS (FAUSTO et al., 2018, p. 13), em um panorama de fragilidade 

econômica e social. Contudo, merece destaque uma consideração de que a 

sociedade, especificamente, o usuário, deva ser ouvido, buscando-se com isso o 

aperfeiçoamento dos serviços públicos de saúde e o desenvolvimento de 

mecanismos com o intuito de se alcançar uma maior valorização do SUS, levando- 

se em conta a perspectiva do usuário do Sistema Único de Saúde.

Na saúde, a avaliação visa melhorar as práticas de atenção e gerar 

processos condizentes com os preceitos do SUS, como equidade, resolutividade, 

universalidade, integralidade, acessibilidade e participação social. Está previsto que, 

para a construção de redes de atenção eficazes e integradas, em todos os níveis de 

complexidade, é necessário o desenvolvimento de mecanismos voltados para a 

garantia da qualidade (FELISBERTO, 2004).

Apesar dos avanços na metodologia dos processos avaliativos, observa-se 

que a opinião do usuário sobre o sistema de saúde não tem sido valorada 

devidamente (FERRAZ et al., 2013).

Estudos abordam a avaliação de serviços pré-hospitalares, entretanto, 

grande parte apresenta foco no atendimento móvel pré-hospitalar. Além disso, os 

estudos que apresentam as Unidades de Pronto Atendimento como objeto de 

pesquisa são, muitas vezes, voltados para a avaliação do serviço por meio da ótica 

da equipe de profissionais de saúde e/ou gestores (CARRENO et al., 2015; ABREU 

et al., 2012).

O processo de cogestão1 (gestão participativa, envolvendo gestores, 

trabalhadores e usuários) muitas vezes é insatisfatório, havendo a participação 

insuficiente dos usuários nos processos decisórios. As instâncias que possuem 

representatividade dos usuários, como conselhos e conferências de saúde, muitas 

vezes se encontram “presas a questões gerenciais do sistema”, fazendo com que o 

cidadão seja “desconsiderado, pelo autoritarismo e pela prepotência do modelo 

biomédico tradicional que, em vez de questionar, tem reforçado as estruturas

16

1 A cogestão é um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo sendo, portanto,
uma diretriz ético-política que visa democratizar as relações no campo da saúde (BRASIL, 2010).



geradoras de doença presentes na forma como a vida hoje se organiza” 

(VASCONCELOS, 2013, p. 75).

A inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão proporciona a 

ampliação da implicação e corresponsabilização do cuidado. O desenvolvimento de 

um instrumento validado com foco no usuário vem para suprir uma lacuna de gestão 

e corroborar com as ferramentas já existentes para administrar o pensar e o fazer 

(BRASIL, 2010), inclusive, das Unidades de Pronto Atendimento.

Estudos dessa viabilizam a melhoria das práticas de atenção e pode, no 

âmbito do SUS, auxiliar no cumprimento de seus preceitos, contribuindo para a 

prática ensino e pesquisa. Sobretudo, possibilita pensar/refletir sobre o processo de 

planejamento com impacto positivo nos serviços de saúde.

Vislumbrar o serviço de saúde por intermédio da percepção do usuário 

também possibilita perceber as suas “expectativas em relação ao trabalho, 

descobrindo as possíveis falhas e procurando soluções para melhoria do serviço 

prestado”. Desta forma, estima-se que a avaliação do serviço baseada na ótica do 

usuário contribui com o desenvolvimento de estratégias para o aprimoramento do 

SUS (OLIVEIRA et al., 2017).

Estabelecer e utilizar uma ferramenta para monitoramento2 na rotina dos 

serviços, inclusive de Unidades de Pronto Atendimento, permite maior agilidade para 

a implementação de melhorias, utilizando-se de indicadores que reflitam sobre as 

dimensões analisadas e representem os processos instalados (BRASIL, 2009).

Destarte, a questão que norteou esta pesquisa foi: Como elaborar um 

instrumento de avaliação de estrutura, processo e qualidade de atendimento de 

Unidades de Pronto Atendimento, com ênfase nas percepções do usuário?

1.1. OBJETIVO GERAL

Elaborar e validar um instrumento de avaliação de estrutura, processo e 

qualidade de atendimento de Unidades de Pronto Atendimento, com ênfase nas 

percepções do usuário.

2 Processo de acompanhamento da implementação de determinadas ações, tomando-se
como base o que um projeto (ou equivalente) estabelece como metas de sua implementação 
(planejamento) (BRASIL, 2009).

17
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir um modelo teórico com identificação de atributos para a elaboração do 

instrumento;

• Sistematizar atributos para elaborar uma matriz de descritores de avaliação 

de Unidades de Pronto Atendimento, sob a perspectiva do usuário;

• Estabelecer a validação de conteúdo para o respectivo instrumento;

• Validar, por meio de testes estatísticos, a referida ferramenta de avaliação, 

contemplando aspectos de confiabilidade e validade para instrumentos de 

medida.



2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. SISTEMAS DE SAÚDE NO MUNDO

Segundo Marques (2016, p. 12):

É na sociedade capitalista que assistimos o aparecimento da garantia de 
acesso a ações e serviços de saúde de um segmento da população de um 
país. No antigo regime, a aristocracia e a população de mais alta renda 
tinha seus cuidados a cargo de médicos particulares; a população em geral, 
largamente rural, recebia os cuidados derivados do saber acumulado pela 
comunidade local e os mais pobres recebiam a atenção propiciada por 
organizações religiosas católicas em seus hospitais.

Com o advento da Revolução Industrial, os trabalhadores buscaram 

organizar formas de contribuição para ajuda mútua, visando prover benefícios 

pecuniários e assistência à saúde em ocasiões de desemprego, doença, velhice e 

morte. Normalmente eram realizadas contribuições sistemáticas em um fundo de 

reserva. Esta forma de organização resultava em autonomia e fortalecimento da 

classe trabalhadora (MARQUES, 2016).

Posteriormente, visando garantir uma força de trabalho mínima, 

considerando a necessidade de disciplinar e fixar a força de trabalho, os industriais 

criaram mecanismos para melhorar as condições de saúde dos trabalhadores, 

incluindo a oferta de moradia e educação para filhos destes (MARQUES, 2016). 

Afinal,

o principal grande desafio enfrentado pelo capital, num primeiro momento, 
foi transformar a imensa massa de expulsos do campo em trabalhadores 
que se sujeitassem a trabalhar em um lugar fechado e insalubre, todos os 
dias e em qualquer condição climática (MARQUES, 2016, p. 14).

Somente no século XX (com exceção da Alemanha, que já havia tomado 

medidas por volta dos anos 80 do século XIX), o Estado percebeu que a 

organização e o fortalecimento da classe trabalhadora poderia ser prejudicial para a 

manutenção do sistema capitalista. Desta forma, pressionado, “passou a se 

responsabilizar pela organização e gestão da proteção social” (MARQUES, 2016, p. 

14).

19



20

Ainda no século XX, como consequências de reformas neoliberais, que 

possuíam como objetivo a reestruturação das economias capitalistas e redução do 

Estado no financiamento e oferta de serviços, visando garantir recursos para 

pagamentos dos juros de empréstimos internacionais, havia, inclusive no Brasil, a 

intenção de desqualificar os gastos sociais, apregoados como ineficientes (LOBATO; 

GIOVANELLA, 2012).

Em 1945, nos Estados Unidos, o presidente Truman tentava implantar um 

Programa Nacional de Saúde baseado: 1) na construção de hospitais; 2) reforço da 

atenção médica e investigação de saúde; 3) expansão dos serviços de saúde 

pública e atenção materno-infantil; 4) indenização aos trabalhadores que perdiam 

dias por doenças ou invalidez; 5) seguros obrigatórios para a atenção médica. 

Naquela época, houve um antagonismo entre a organização do grupo médico e a 

redefinição do papel do Estado, resultando na aprovação apenas dos 2 primeiros 

itens do programa supracitado. O referido grupo, aliado a outros grupos ou setores 

sociais e econômicos, cerceava toda e qualquer tentativa de intervenção do Estado 

que pudesse afetar a sua autonomia econômica (AROUCA, 2003).

2.2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO BRASIL

A história do SUS no país foi construída sob várias disputas e interesses 

favoráveis e contrários à sua consolidação. “Inspirado em valores como igualdade, 

democracia e emancipação, o SUS está inserido na Constituição, na legislação 

ordinária e em normas técnicas e administrativas”.

Apesar de todos os obstáculos que surgiram e foram criados ao longo de 

seus mais de 30 anos de existência, proporcionou um “legado de avanços no 

sistema de vigilância em saúde, na vigilância sanitária, na assistência farmacêutica, 

nos transplantes”, no atendimento de urgência e emergência e da atenção primária à 

saúde, no controle do tabagismo, de doenças infeciosas e da qualidade do sangue 

(PAIM, 2018, p. 1724).

No Brasil, o Movimento da Reforma Sanitária, iniciado na época da Ditadura 

Militar em meados dos anos 70 do século passado, balizou as discussões realizadas 

na 8a Conferência Nacional de Saúde em 1986. Buscavam-se, naquele momento,



alternativas para a crise da saúde existente no autoritarismo. Desde então, a 

Reforma Sanitária se configurou como um “projeto” , um conjunto de políticas 

articuladas e parte de uma totalidade de mudanças (PAIM, 2009).

Por meio deste movimento, a partir da promulgação da Constituição Federal 

Brasileira em 1988, houve a consolidação de um sistema de garantias individuais e 

sociais ao cidadão brasileiro. Entre elas, a saúde passou a ser elencada como um 

direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1990).

Neste contexto, torna-se necessário discutir as questões relacionadas ao 

financiamento e à alocação de recursos no SUS, no que tange às políticas de 

governo e reformas propostas na estrutura jurídica e na máquina do Estado, 

condizentes com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Deve-se 

considerar o marco legal do Sistema Único de Saúde e sua agenda, seu contexto 

político e econômico de afloramento e desenvolvimento, além dos investimentos 

com a saúde, com o objetivo de reconhecer o movimento criador e o respectivo 

modelo instituído no SUS, em um cenário definido e conhecido pelo domínio das 

políticas neoliberais.

Lembra-se que o SUS, desde a sua concepção, originada pelo Movimento 

da Reforma Sanitária ainda na década de 70 do século passado, apresenta 

problemas relacionados com o subfinanciamento. O Brasil é, possivelmente, o único 

país com sistema universal de saúde (do ponto de vista legal), onde o gasto privado 

é maior do que o público (PIOLA et al., 2012). Esta questão impacta diretamente na 

qualidade dos serviços do sistema público de saúde, assim como na manutenção 

dos princípios que dão sustentação ao SUS: universalidade, equidade e 

integralidade nos serviços e ações de saúde.

Paim et al. (2011) apontam que “a implementação do SUS foi complicada 

pelo apoio estatal ao setor privado, pela concentração de serviços de saúde nas 

regiões mais desenvolvidas e pelo subfinanciamento crônico” , uma vez que o SUS 

está sucateado. Com isso, apesar do seu potencial de regulação, o SUS pode ser 

visto como refém do setor privado, considerando os investimentos que se fazem 

necessários para a expansão da rede federal, estadual e municipal. Essa lamentável 

situação resulta em insatisfação e denúncias na mídia (PAIM, 2015), com o SUS 

sendo reconhecido, por uma parcela da sociedade, como ineficaz e oneroso.
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Apesar de todas as barreiras, conflitos de interesse e dificuldades 

enfrentadas, Pasche et al. (2011) nos mostram que o povo brasileiro vislumbra o 

SUS como “uma conquista da sociedade, sobretudo porque reconhece o direito à 

saúde e igualmente a importância e o impacto das modificações no sistema e 

serviços de saúde e na configuração das redes assistenciais” . Neste mesmo estudo, 

que discorre sobre os resultados dos primeiros cinco anos da Política Nacional de 

Humanização, criada em 2003 pelo Ministério da Saúde, fica nítida a importância de 

se envolver diferentes sujeitos nos processos de produção de saúde, como os 

trabalhadores da ponta, trabalhadores em cargo de gestão e, finalmente, os 

usuários.

2.3. CONTROLE SOCIAL E O PROTAGONISMO DO USUÁRIO NO SUS

A participação social no SUS é garantida pela Lei Federal n. 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, do controle social, representada por Conselhos de Saúde e 

Conferências de Saúde, que são capazes de aproximar a população da 

implementação de políticas públicas (BRASIL, 1990). Desse momento em diante, o 

envolvimento da comunidade com o sistema de saúde foi ampliado e democratizado, 

passando a ser chamado de “controle social” (LIMA e LIMA, 2017) e, a partir de 

então, passou a ser difundido “o ponto de vista do usuário na avaliação das políticas 

públicas governamentais no Brasil” (ESPERIDIÃO; VIEIRA-DA-SILVA, 2018).

Diferentes serviços que compõem um sistema de saúde apresentam 

características particulares para a organização e para a gestão. Atendem diferentes 

clientelas e tipos de problemas (agudo, crônico), apresentando necessidades 

complexas e variáveis (DUSSALT, 1992).

No âmbito do controle social, as Conferências são espaços estratégicos de 

participação social e devem ser realizadas com intuito de avaliação da saúde e 

proposição de diretrizes organizacionais para a melhoria do sistema. Os Conselhos 

de Saúde devem garantir a representatividade de trabalhadores e gestores de 

saúde, assim como dos usuários do sistema, e possuir legitimidade para uma 

atuação que atenda os interesses da comunidade. Os gestores das três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal), possuem ainda espaços de negociação e
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pactuação de assuntos estratégicos voltados para a gestão da saúde: Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), no âmbito nacional e Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB), atuando no âmbito estadual (BRASIL, 1990; BRASIL, 2010). Muitas vezes 

podem existir gestões centralizadoras, pouco participativas e que atuam com 

excesso de burocracia. Sendo assim, a participação social não pode estar restrita a 

esses espaços (BRASIL, 2010).

A Resolução n. 453, de 10 de maio de 2012 (BRASIL, 2012), do Conselho 

Nacional de Saúde, que aprovou diretrizes para a instituição, reformulação, 

reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, cita como competências 

destas valiosas instâncias, dentre outras: fortalecer a participação e o Controle 

Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos 

princípios constitucionais que fundamentam o SUS; estabelecer estratégias e 

procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS; propor a adoção de critérios 

definidores de qualidade e resolutividade.

Sendo assim, o controle social deve participar do planejamento e da 

fiscalização das ações governamentais relacionadas à saúde, de forma que as 

diferenças e conflitos de interesses oriundos dos segmentos de gestores, usuários e 

trabalhadores sejam contempladas e discutidas (LIMA e LIMA, 2017).

Segundo Gohn (2000), vários pareceres evidenciam que os conselhos têm 

apresentado caráter reativo, consultivo, opinativo, em detrimento do poder de 

decisão ou deliberação. Sendo assim, é necessário que o processo de cogestão não 

esteja em evidência apenas de modo teórico. Deve ser colocado em prática e 

estruturado para atuar de forma integral.

“Apesar da legislação incluir os conselhos como parte do processo de 
gestão descentralizada e participativa, e constituí-los como novos atores 
deliberativos e paritários, vários pareceres oficiais têm assinalado e 
reafirmado o caráter apenas consultivo dos conselhos, restringindo suas 
ações ao campo da opinião, da consulta e do aconselhamento, sem poder 
de decisão ou deliberação” (GOHN, 2000, p.179).

Candeias (1996) considera vislumbrar o planejamento de programas de 

Promoção da Saúde e Educação fundamentado em três diferentes níveis de 

diagnóstico: nível institucional, nível programático e nível do usuário.



O nível institucional (alicerce do sistema global) busca planejar ações 

considerando as pessoas diretamente envolvidas nas decisões que afetam as 

políticas de saúde (central) e infraestruturas necessárias para cada unidade (local), 

e os usuários a quem os referidos serviços são ofertados.

O nível programático possui um olhar voltado para a qualidade técnica de 

um programa de saúde. Nesta fase é realizado o diagnóstico situacional de 

indivíduos e/ou grupos específicos e verificado se houve a participação dos 

representantes dos usuários no planejamento, implementação e avaliação das 

atividades programáticas. Finalmente, para o devido atendimento das demandas dos 

usuários, também é necessário realizar levantamento de necessidades.

Neste contexto, são identificados os conhecimentos, atitudes, habilidades e 

práticas dos profissionais de saúde em relação aos serviços envolvidos, assim como 

os conhecimentos, atitudes, habilidades e práticas dos usuários em relação ao que é 

proposto por determinado serviço. Sendo assim, verifica-se que um dos aspectos 

mais importantes da assistência aos usuários está relacionado com a adequada 

comunicação com os profissionais da equipe multiprofissional de saúde.

2.4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EM SAÚDE NO SUS

Com relação à avaliação em saúde no SUS, diversas ferramentas já foram 

apresentadas e implementadas em diferentes níveis de gestão, tais como o (Índice 

de Desempenho do Sistema Único de Saúde) IDUS, o Programa Nacional de 

Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS), implantado em 2002 e o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) 

(OLIVEIRA; REIS, 2016; ESPERIDIÃO; VIEIRA-DA-SILVA, 2018).

2.4.1. Avaliação por usuários

Apesar dos avanços na metodologia dos processos avaliativos, observa-se 

que a opinião do usuário sobre o sistema de saúde não tem sido valorada 

devidamente. Em 1992, Dussalt já discorria sobre o tema:
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“No setor saúde, os usuários nem sempre têm a informação para definir 
suas necessidades e a maneira de atendê-las. Nas últimas décadas, a 
elevação dos níveis educacionais e a vulgarização do conhecimento médico 
contribuíram para reduzir a dependência dos consumidores, mas 
permanece uma falta de informação que os coloca em posição de 
subordinação potencial diante do profissional”.

Pensando na Urgência e Emergência, mais precisamente nas Unidades de 

Pronto Atendimento espalhadas pelo país, os instrumentos de avaliação disponíveis 

são incipientes, ainda mais quando se tem um olhar voltado para o estabelecimento 

de melhorias do serviço a partir da percepção do usuário.

Dentre as formas de avaliação constantes na literatura em saúde, a partir da 

década de 1970 surgiram publicações no país as quais apresentavam ênfase à 

satisfação do usuário. Nos dias atuais, “as pesquisas de satisfação de usuários 

encontram-se colocadas como uma das principais estratégias para a participação, 

proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos” (ESPERIDIÃO e 

SILVA, 2018), conteúdo explícito, inclusive, na Lei Federal 13.460, de 26 de junho 

de 2017 (BRASIL, 2017).

Esperidião e Vieira-da-Silva (2018) relatam que, muito embora a satisfação 

dos usuários possa ser utilizada como sinônimo de qualidade para a avaliação de 

serviços de saúde pública, alguns estudos apresentam resultados controversos, 

sugerindo que a avaliação por intermédio da satisfação deve ser utilizada como um 

indicador percebido de qualidade. Mostram ainda que, estudos atuais descrevem a 

satisfação do usuário como multidimensional, subjetiva e que não afere a qualidade 

do cuidado.

Calvo et al. (2016) demonstram que “existem muitas concepções sobre 

saúde e suas práticas” :

“[...] A cada uma delas, associam-se distintas definições e técnicas de 
avaliação dependendo do enfoque adotado, que varia desde a avaliação do 
cuidado individual até a avaliação de complexos sistemas nacionais de 
saúde, e muitas técnicas e métodos de avaliação têm sido desenvolvidos e 
aplicados”.

Muitas vezes, os fatores que devem ser priorizados para os usuários são 

diferentes do que deve ser enfatizado quando considerado o profissional de saúde 

(CALVO et al., 2016).



26

O modelo de avaliação em saúde mais empregado, de Donabedian, é 

formado por indicadores da tríade “estrutura-processo-resultado”. A avaliação da 

“estrutura” tem por finalidade indicar a existência de recursos, fluxos e protocolos. 

Os resultados permitem aprimorar o conhecimento sobre as ações implantadas, 

cobertura populacional e desempenho dos serviços no que tange aos quesitos 

gerenciais. A avaliação de “processo” permite “conhecer, supervisionar e garantir a 

qualidade do processo de prestação de serviços de acordo com padrões de 

excelência técnica”. Finalmente, a avaliação de “resultado” é sensível às medidas 

tomadas em benefício da saúde da população (CALVO et al., 2016).

2.5. AVALIAÇÃO E HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE

Existe uma perspectiva teórico-política desejável para a avaliação em saúde, 

que parte dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH). Neste 

contexto, é valorada a participação de diferentes sujeitos nos processos avaliativos, 

tais como os usuários, trabalhadores, gestores, pesquisadores e apoiadores. 

Estima-se que os mesmos são essenciais em todas as fases, tais como a de 

“identificação de situações a serem monitoradas/avaliadas, conceitualização, 

demarcação de objetivos, critérios de representação/indicadores, mensuração, 

interpretação e validação dos dados” (BRASIL, 2009).

“Todas as dimensões utilizadas pela atenção e gestão devem se transformar 

em importantes indicadores para a PNH” (BRASIL, 2009), considerando que o 

processo saúde-doença não está relacionado apenas com fatores biológicos, como 

o preconizado no conhecido e ultrapassado modelo reducionista biomédico 

hegemônico (ROMAN et al., 2017).

Castro et al. (2018) indicam que a humanização na PNH implica em:

• valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de 
saúde: os usuários, os trabalhadores e os gestores;
• fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos;
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• aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e na 
constituição de sujeitos;
• estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no 
processo de gestão;
• identificação das dimensões de necessidades sociais, coletivas e 
subjetivas de saúde;
• mudança nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco as 
necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de 
trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no 
trabalho;
• compromisso com a ambiência,
• melhoria das condições de trabalho e de atendimento.

Verificado este cenário, é de fundamental importância salientar que a PNH 

converge com os próprios princípios do SUS e destaca a necessidade de assegurar 

acesso e atenção integral à população, além de estratégias com o intuito de ampliar 

a condição de direitos e de cidadania3 das pessoas. Sendo assim, ficam 

demonstradas a importância e complexidade existentes nos processos de 

monitoramento e avaliação, quando se coloca em evidência a humanização 

(FIGURA 1) como política transversal na rede do SUS.

Há uma busca incessante por indicadores que consigam tratar e 

dimensionar não somente mudanças relacionadas ao processo saúde-doença, como 

também atingir reflexões em outros níveis de representações e realizações dos 

sujeitos (incluindo dimensões subjetivas) (BRASIL, 2009).

3 Qualidade de cidadão. Cidadão é relativo aos indivíduos de um estado livre no gozo de
direitos civis e políticos (ex.: comportamento cidadão; consulta cidadã; direitos cidadãos; segurança 
cidadã). = CÍVICO | “cidadania” e "cidadão", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 
2008-2013, https://dicionario.priberam.org/cidad%C3%A3o [consultado em 06-02-2019].

https://dicionario.priberam.org/cidad%C3%A3o
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FIGURA 1 - HUMANIZAÇÃO COMO POLÍTICA TRANSVERSAL

FONTE: O autor. Adaptado de Brasil (2009).

2.6. REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE)

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências é uma das redes temáticas 

de atenção à saúde do SUS, estabelecida pela Portaria de Consolidação n° 3, de 28 

de setembro de 2017 (BRASIL, 2017). Estabelecida dentro da Rede de Atenção à 

Saúde, possui como diretrizes, dentre outras:
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“[...] ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados 
aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção [...]” ;
“[...] garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às 
urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e 
às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes) 
[...]” ;
“[...] humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado 
no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde [...]” ;
“[...] garantia de implantação de modelo de atenção de caráter 
multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio 
de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado 
[...]” ;
“[... ] monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de 
indicadores de desempenho que investiguem a efetividade e a 
resolutividade da atenção [...]” ;
“[... ] participação e controle social dos usuários sobre os serviços [...]” 
(BRASIL, 2017).

Atualmente, a RUE está subdividida em oito componentes que devem atuar 

de forma organizada e sistematizada:

“I. Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;
II. Atenção Básica em Saúde;
III. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais 
de Regulação Médica das Urgências;
IV. Sala de Estabilização;
V. Força Nacional de Saúde do SUS;
VI. Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de 
urgência 24 horas;
VII. Hospitalar;
VIII. Atenção Domiciliar” (BRASIL, 2017).

O’Dwyer et al. (2013) dividem o desenvolvimento das políticas públicas que 

envolvem os cuidados de urgência e emergência no país em três estágios: 1) a 

regulação inicial do serviço, que ocorreu entre os anos de 1998 e 2003; 2) a 

expansão do atendimento pré-hospitalar móvel com o SAMU 192, durante os anos 

de 2004 a 2008 e; 3) a partir de 2009, a implantação de componentes fixos de 

atenção pré-hospitalar, batizados de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

2.6.1. Unidades de Pronto Atendimento

As UPAs estão inseridas estrategicamente dentro da RUE. São descritas 

como serviços de saúde de complexidade intermediária (entre as Unidades Básicas 

de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar). Devem garantir a integralidade na 

assistência em situações onde se encontram pacientes “acometidos por quadros
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agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos 

de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 

investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou 

não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade, buscando 

um atendimento resolutivo e qualificado (BRASIL, 2017).

São diretrizes da UPA 24h (BRASIL, 2017):

I - funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias 
da semana, incluindo feriados e pontos facultativos;
II - equipe assistencial multiprofissional com quantitativo de profissionais 
compatível com a necessidade de atendimento com qualidade, 
considerando a operacionalização do serviço, o tempo - resposta, a garantia 
do acesso ao paciente e o custo-efetividade, em conformidade com a 
necessidade da Rede de Atenção à Saúde - RAS e as normativas vigentes, 
inclusive as resoluções dos conselhos de classe profissional;
III - acolhimento; e
IV - classificação de risco

Entre as atividades desempenhadas pela UPA, se pode citar: o acolhimento 

de pacientes e familiares que busquem o serviço por procura direta, em situação de 

urgência e emergência; a articulação do serviço com o SAMU 192, com a Atenção 

Básica, Atenção Domiciliar e Atenção Hospitalar; a realização de atendimentos e 

procedimentos por equipe multiprofissional de saúde, adequados aos casos 

demandados para uma UPA 24h; a realização de atendimentos e procedimentos 

voltados para quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, além do primeiro 

suporte para casos de trauma (BRASIL, 2017).
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3. METODOLOGIA

3.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo metodológico, descritivo e exploratório, o qual foi 

baseado no estudo chamado “Construção de instrumentos de medida na área de 

saúde”, proposto pelas autoras Coluci, Alexandre e Milani (2015). A construção do 

instrumento foi obtida em 6 diferentes etapas: 1 -  Definição da estrutura conceitual e 

da população envolvida; 2 -  Construção dos itens e escala de respostas; 3 -  

Estruturação do instrumento de pesquisa; 4 -  Validade de Conteúdo; 5 -  Pré-Teste; 

6 -  Avaliação das Propriedades Psicométricas.

No infográfico abaixo (FIGURA 2), estão detalhadas as fases do processo de 

elaboração e validação do constructo.
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FIGURA 2 - CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO

Estrutura conceituai, e 
população envolvida

(R e v is ã o  da  li te ra tu ra ,  p ró p r ia  
e x p e r iê n c ia ,  e s ta b e le c im e n to  da 

p o p u la ç ã o  e n v o lv id a ) .
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(b u sca  na  li te ra tu ra ,  e s c a la s  já  
e x is te n te s ,  o p in iã o  de e s p e c ia lis ta ) .
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organização dos 

itens

(C r ité r io s : o b je t iv id a d e , 
s im p lic id a d e , c la re z a , 
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5 A v a lia r  c o m p re e n s ã o
d o s  m e m b ro s  da

p o p u la ç ã o  e s tu d a d a .

Validade de conteúdo
C o m itê  de  5 ju iz e s  

g ru p o  n o m in a l

(v a r iá v e is  c a te g ó r ic a s  n o m in a is  e 
o rd in a is  - ta x a  de  c o n c o rd â n c ia ) .

FONTE: O autor. Adaptado de Coluci et al. (2016).
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3.2. LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi realizado em quatro municípios (Araucária, Campo Largo, 

Pinhais e São José dos Pinhais) da região metropolitana de Curitiba-PR. As cidades 

participantes foram selecionadas de forma espontânea e voluntária, depois de 

apresentado o projeto em reunião do Conselho Regional de Secretários Municipais 

de Saúde (CRESEMS) da 1a e 2a Regionais de Saúde -  Litoral e Curitiba, realizada 

em 16 de fevereiro de 2018. Na ocasião, representantes dos quatro municípios 

supracitados, com população superior a 100.000 habitantes (TABELA 1), 

demonstraram interesse em participar e colaborar com a pesquisa.

As UPAs onde a pesquisa foi realizada apresentavam, cada uma, demanda 

de cerca de 400 a 500 atendimentos por dia. Cada município possuía, na época da 

pesquisa, uma única UPA em funcionamento.

TABELA 1 - POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Município População estimada em 2018 (em n° de habitantes)

Araucária 141410

Campo Largo 130091

Pinhais 130789

São José dos Pinhais 317476

FONTE: IBGE, 2019.

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA

A pesquisa envolveu três grupos distintos de participantes: 1) os juízes, que 

atuaram na etapa de “validação de conteúdo”, 2) os usuários, que tiveram a 

importante função de contribuir com a verificação da ferramenta, nas fases de “pré

teste” e de “avaliação das propriedades psicométricas”, e 3) especialistas que 

contribuíram com a adequação final do instrumento.
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3.3.1. Juízes

Foi solicitado para que cada município integrante da pesquisa destacasse 

um profissional da saúde com vivência na área de urgência e emergência, para 

atuar como juiz durante a elaboração do instrumento. Além dos 4 profissionais, 

considerando que o trabalho possui como intenção consolidar uma ferramenta sob a 

ótica do usuário, foi convidado também um representante experiente do controle 

social (conselheiro municipal de saúde do município de Araucária) para contribuir 

com a construção do instrumento (QUADRO 1).

QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DOS JUÍZES - VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO

Característica Resultado (n)

Escolaridade

Doutorado (1) 
Especialização (2) 

Ensino superior incompleto (1) 
Ensino médio técnico (1)

Formação
Enfermagem (3) 

Filosofia (1)
Técnico em enfermagem (1)

Experiência no serviço público (especialistas) > 10 anos (3) 
5 a 10 anos (1)

Experiência no controle social (juiz do controle 
social)

> 10 anos (1)
Atuação na presidência de conselho municipal de 

saúde.

FONTE: o autor.

3.3.2. Usuários

Em virtude do número médio de 400 a 500 atendimentos diários nas UPAs 

envolvidas com a pesquisa, foi definido um único número de sujeitos por estrato 

para os serviços envolvidos. Como os usuários participaram da fase de “pré-teste” e 

da “avaliação das propriedades psicométricas”, por conveniência, optou-se por 

trabalhar com este grupo por meio da amostragem não probabilística. Não seria 

possível estratificar em tempo hábil os usuários que seriam entrevistados nesta 

pesquisa.

Foram coletados dados (QUADRO 2) de 244 usuários (61 em Araucária, 62 

em Campo Largo, 62 em Pinhais e 59 em São José dos Pinhais), com as pesquisas



ocorrendo de segunda a sábado, em dois períodos distintos: 200 entrevistas (1a 

amostragem) entre os dias 30 de janeiro de 2019 e 23 de fevereiro de 2019 (manhã, 

tarde), e 44 entrevistas (2a amostragem) entre os dias 19 de junho de 2019 a 9 de 

julho de 2019 (noite).
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QUADRO 2 - DADOS DAS ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS

UPA
Número de 

usuários 
entrevistados

Tempo para a 
coleta de 

dados (dias)

Dias da 
semana 

utilizados

Período de 
coleta de 

dados

Araucária 61 5
Terça, Quarta, 
Q uinta, Sexta

M I T I  N

C am po Largo 62 4
Terça, Quarta, 

Sexta M I T I  N

Pinhais 62 4
Terça, Sexta, 

Sábado
M I T I  N

São José dos 
P inhais

59 5
Segunda, 

Terça, Sexta, 
Sábado

M I T I  N

FONTE: o autor.

Foram incluídos nesse estudo os participantes que atenderam aos seguintes 

requisitos: ser usuário da Unidade de Pronto Atendimento da região metropolitana 

de Curitiba; ser, de forma civil, absolutamente capaz; apresentar idade maior que 18 

anos; aceitar participar da pesquisa mediante ciência do termo de consentimento 

livre e esclarecido. O critério de exclusão para o estudo foi: não ser alfabetizado.

Os participantes foram convidados a responder ao questionário. O 

pesquisador abordou o paciente de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

do estudo.

Uma vez que o paciente ou acompanhante aceitou responder ao 

questionário, o pesquisador explicou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e apresentou, em um tablet com tela de sete polegadas, o questionário 

online. O mesmo pesquisador acompanhou todas as entrevistas, sendo que em dois 

municípios houve o auxílio de uma acadêmica de medicina e duas acadêmicas de 

farmácia, os quais foram previamente calibradas e familiarizadas com o constructo.
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3.3.3. Especialistas

Na ocasião da banca de qualificação desta dissertação, dois especialistas 

integrantes da mesma, sendo uma médica e um enfermeiro, com vasta vivência e 

atuação em serviços de saúde (QUADRO 3), apresentaram suas contribuições para 

a finalização do questionário.

QUADRO 3 - CARACTERÍSTICAS DOS ESPECIALISTAS

Característica Resultado (n)

Escolaridade Doutorado (2)

Formação
Enfermagem (1) 

Medicina (1)

Linha de pesquisa (especialista 1)
Avaliação de Serviços de Saúde 

Epidemiologia 
Saúde Materno Infantil

Linha de pesquisa (especialista 2)
Gestão 

Urgência e Emergência 
Tecnologia da Informação

FONTE: o autor.

3.4. DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO

A partir do estudo “Construção de instrumentos de medida na área da 

saúde” (COLUCI et al., 2015), a elaboração deste constructo foi dividida em 6 etapas 

(FIGURA 2).

3.4.1. Etapa 1 - Estabelecimento da estrutura conceitual e definição dos 

objetivos do instrumento e da população envolvida

Considerando a singularidade envolvida com a concepção das UPAs no 

Brasil, a revisão da literatura (SOUZA et al., 2010) utilizou o sistema integrado de 

busca da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que também abrange base de dados 

internacionais (como o Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica -  

MEDLINE, sigla em inglês, e a Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências



da Saúde -  LILACS), além do Scientific Electronic Library Online (SciELO), e Google 

Scholar, nas línguas portuguesa e inglesa, sem filtro temporal.

Para a busca dos trabalhos, foram utilizados os seguintes descritores e suas 

combinações: unidade de pronto atendimento, upa, paciente, usuário, validação, 

avaliação. A busca pelos trabalhos aconteceu entre novembro de 2017 a janeiro de 

2018. Os critérios de inclusão foram: artigos, dissertações e teses publicados na 

íntegra e que retratassem a temática abordada.

3.4.2. Etapa 2 - Construção dos itens e das escalas de resposta

Foram utilizados como recursos desta etapa a busca na literatura, utilização 

de questionários já existentes para outros serviços, opinião de especialistas e 

resultados de pesquisas prévias. Optou-se por trabalhar, em grande parte, com 

escalas tipo Likert, as quais oferecem ao pesquisador a condição de avaliação de 

concordância ou conformidade com a situação em diferentes pontuações, sendo, 

comumente, utilizados cinco pontos (STREINER et al., 2015), considerando a sua 

versatilidade com relação às possibilidades de aplicação (podem ser utilizados 

atributos como aceitação, intensidade, semelhança ou probabilidade) e facilidade de 

entendimento.

Apesar dos autores supracitados não recomendarem utilizar escalas do tipo 

“não posso dizer” , que poderiam representar “uma quantia média” , ou “tudo 

depende”, ou que o item não se aplica ou que o entrevistado não entende o item, foi 

utilizada a escala “não consigo avaliar” em muitas questões, com o intuito de se 

aprimorar a interpretabilidade desta ferramenta junto à população estudada.

3.4.3. Etapa 3 - Seleção e organização dos itens e estruturação do instrumento

Nesta etapa, foi definida a variedade dos itens criados que apresentava 

concordância com a proposta pesquisada, considerando critérios de objetividade, 

clareza, relevância e interpretabilidade. Coluci et al. (2015), citam que uma boa 

representação de constructo apresenta cerca de 20 itens. Também foi aventada a 

estrutura e sequência do questionário (1° questionário).
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O PNASS (BRASIL, 2015, p. 10), utiliza instrumento “validado em oficina 

com participação de técnicos das áreas afins do Ministério da Saúde e após 

realização de um piloto, executado pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) em estabelecimentos de saúde do município de Belo Horizonte, Minas 

Gerais” . Cabe salientar que, algumas questões foram baseadas na referida 

ferramenta. O instrumento do referido trabalho passou pela fase de validação de 

conteúdo mediante a participação de juízes.

Com o intuito de se compreender vivências, expectativas e perspectivas dos 

usuários, ao final do questionário, foi incluída a pergunta “Caso deseje, 

complemente alguma resposta ou registre aqui suas considerações finais”.

3.4.4. Etapa 4 - Procedimento de validade de conteúdo

Após organizado e estruturado o questionário, ainda se espera que existam 

mais itens do que ele apresentará no seu formato final. Sendo assim, o instrumento 

foi testado com o intuito de se verificar se os itens escolhidos contemplavam e/ou 

representavam a proposta do constructo.

A validade de conteúdo verifica se “as perguntas do instrumento são 

representativas dentro do universo de todas as questões que poderiam ser 

elaboradas” sobre determinado assunto (ALEXANDRE e COLUCI, 2011).

A etapa de validação de conteúdo se deu em dois momentos: uma avaliação 

preliminar a distância e um encontro presencial de cerca de 4 horas, em formato de 

grupo nominal (GN). Recomenda-se utilizar um comitê envolvendo de 5 a 10 juízes. 

Sendo assim, foi utilizada a técnica de grupo nominal ou técnica de decisão em 

grupo, muito utilizada para pequenos grupos.

Este método, desenvolvido na década de 1960 nos Estados Unidos, envolve 

a reunião de indivíduos, “mas prescinde do debate entre eles” . Foi criada para 

“aumentar a produtividade do grupo, facilitar a decisão grupal, estimular a geração 

de ideias críticas, servir como instrumento no agrupamento de ideias” e evitar que 

uma única pessoa domine o debate. Propõe assim o surgimento de ideias coletivas, 

“permitindo a interação de diversos saberes”, a priorização das ideias por meio de
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votação independente e, por fim, a formação de consensos (JONES e HUNTER, 

1995; CAMPOS et al., 2010; COLUCI et al., 2015).

3.4.4.1. Avaliação preliminar a distância (fase pré-GN)

O documento proposto inicialmente (APÊNDICE 1) foi enviado por correio 

eletrônico para os juízes participantes. Cada integrante, sem qualquer discussão 

prévia, analisou os itens de forma independente. Cada um dos indicadores foi 

classificado em duas escalas categóricas (nominais e ordinais). Na avaliação por 

meio da variável categórica, cada indicador foi classificado de acordo com a sua 

pertinência e importância como indispensável, necessário ou dispensável. Na 

avaliação por meio de variáveis categóricas ordinais, os mesmos indicadores foram 

avaliados com a nota de 0 a 6.

3.4.4.2. Grupo nominal

Segundo Coluci et al. (2015), esta etapa onde se reúnem os juízes é 

fundamental. Normalmente, os itens elencados pelo pesquisador não estão todos 

em harmonia e nem apresentam unanimidade com relação ao desempenho. Desta 

forma, o pesquisador precisa ficar atento aos distintos critérios de avaliação 

existentes, para selecionar os melhores itens.

Foi solicitado aos juízes que observassem aos questionamentos e respostas 

do instrumento em construção, de forma que o mesmo viesse a apresentar 

objetividade, simplicidade, clareza e relevância. O objetivo da adoção desses 

critérios foi eliminar qualquer ambiguidade ou incompreensão por parte do usuário.

O encontro presencial foi realizado em 13 de setembro de 2018. Neste 

momento, os pesquisadores reuniram as avaliações iniciais dos indicadores 

realizadas pelos juízes, classificadas em variáveis categóricas nominais e ordinais. 

Havia 37 indicadores propostos no total (APÊNDICE 1). Após um período de 

reflexão sobre o instrumento, os juízes puderam explorar os resultados da avaliação 

preliminar a distância e revisar a avaliação de forma individual, podendo confirmar 

ou alterar a classificação atribuída inicialmente.



Findo o grupo nominal (fase pós-GN), os pesquisadores definiram o novo 

modelo teórico e atributos que deveriam fazer parte do mesmo. É necessária a 

avaliação de um instrumento voltado para à saúde com o intuito de se verificar se o 

mesmo apresenta representatividade em um universo pré-definido de conteúdo. 

Como não há um teste estatístico para essa avaliação, foi utilizado um comitê de 

juízes em conjunto com a utilização do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). O IVC 

ou método de concordância por proporção é útil para examinar quanto à utilidade e 

validade de ferramentas de avaliação.

Com o auxílio das variáveis categóricas já descritas, foi possível verificar a 

“proporção de juízes em concordância sobre determinados aspectos” e de seus itens 

(SOUZA et al., 2017, p. 653). O IVC foi considerado como adequado quando as 

respostas apresentavam concordância igual ou superior a 80% ou 0,80 (APÊNDICE 

2) (WYND et al., 2003).

Para calcular o IVC de cada item de avaliação do instrumento, foram 

somadas as respostas dos participantes do comitê de juízes e dividido o resultado 

desta soma pelo número total de respostas (média obtida das avaliações das 

classificações categóricas nominais e ordinais). (SOUZA et al., 2017). As 

classificações categóricas nominais aceitáveis foram “necessário” ou 

“indispensável”. Para as classificações categóricas ordinais, toleraram-se respostas 

com nota igual ou maior a 4.

Ao final desta etapa, obteve-se o 2° questionário.

3.4.5. Etapa 5 - Pré-teste

Fase onde foi realizada a análise semântica dos itens. Utilizou-se das 

respostas dos 10 primeiros usuários entrevistados na pesquisa para, ao final dos 

questionamentos, verificar a compreensão/entendimento dos itens e das palavras.

Posteriormente, após uma última verificação buscando adequações do 

constructo, obteve-se o 3° questionário, o qual foi dividido em 2 partes: Primeira 

Parte -  Caracterização do Indivíduo e, Segunda Parte -  Avaliação da Unidade de 

Pronto Atendimento, a qual abrangeu questões vislumbrando dimensões de 

avaliação (estrutura e processo) e abordando diferentes elementos de
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responsividade (exemplo: questões relacionadas ao acolhimento -  respeito, 

privacidade, comunicação, compreensão).

3.4.6. Etapa 6 - Avaliação das propriedades psicométricas

Nessa etapa da avaliação das propriedades psicométricas foram 

consideradas a confiabilidade e a validade do instrumento proposto. Segundo Souza 

et al. (2017) a confiabilidade é a capacidade em reproduzir um resultado de forma 

consistente, no tempo e no espaço. A validade refere-se à propriedade de um 

instrumento medir exatamente o que se propõe.

No que diz respeito a confiabilidade, foram abordados três critérios: 1) 

Estabilidade; 2) Consistência Interna; 3) Equivalência (SOUZA et al., 2017).

A estabilidade foi realizada pelo teste-reteste, onde 10 respondentes foram 

convidados a responder o instrumento novamente de 3 a 5 dias após a primeira 

aplicação. O teste utilizado para verificar a estabilidade do instrumento foi o Kappa. 

Trata-se de uma medida de concordância entre a 1a e a 2a aplicação do instrumento. 

A concordância assume valor máximo quando igual a 1,00, valores próximos ou 

abaixo de 0,00 indicam a inexistência da concordância.

A consistência interna é uma propriedade de medida para instrumentos que 

avaliam um único construto, utilizando para isso uma diversidade de itens. O teste 

que avalia a consistência interna é o Alpha de Cronbach. Valores superiores a 0,70 

são considerados ideais.

A equivalência refere-se ao grau de concordância entre dois ou mais 

observadores quanto aos escores de um instrumento.

Quanto a validade do instrumento, Souza et al. (2017) propõe verificar a 

validade de conteúdo, validade de critério e validade de constructo.

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

instrumento reflete adequadamente o construto que está sendo medido, ou seja, é a 

avaliação do quanto uma amostra de itens é representativa de um universo definido 

ou domínio de um conteúdo. A validade de conteúdo do presente instrumento nesse 

estudo foi realizada por meio da técnica do grupo nominal, apresentada 

anteriormente.



A validade de critério consiste na relação entre pontuações de um 

determinado instrumento e algum critério externo. Esse critério deve consistir em 

uma medida amplamente aceita, com as mesmas características do instrumento de 

avaliação, ou seja, um instrumento ou critério considerado “padrão ouro”.

A validade de constructo é a extensão em que um conjunto de variáveis 

realmente representa o constructo a ser medido. Para tanto é necessária a aplicação 

da Análise Fatorial Confirmatória.

3.4.7. Adequação do instrumento por especialistas

Validou-se a ordem dos itens de avaliação, bem como o formato de escrita 

dos mesmos.

Houve a adequação semântica para itens em que os usuários utilizaram em 

demasia a resposta “não consigo avaliar”.

3.5. ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa foi realizada em conformidade com as normas para pesquisa 

envolvendo seres humanos e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Paraná (CAAE 91131818.6.0000.0102), no dia 15 de 

agosto de 2018 (ANEXO 1). O estudo foi pautado pelas recomendações da 

Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013), do Conselho Nacional de Saúde, que aprova 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.

Durante a execução do projeto, todos os participantes envolvidos, após 

tomar ciência dos objetivos, benefícios, riscos e garantias do estudo, ratificaram a 

concordância em participar do estudo de forma explícita, de acordo com os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 3 e APÊNDICE 4).

Ao encerramento da pesquisa e, com os resultados tornados públicos, 

respeitando o sigilo e privacidade dos participantes, os dados obtidos serão 

destruídos dentro de 5 (cinco) anos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. DEFINIÇÃO DO MODELO TEÓRICO

Quanto à revisão da literatura, a amostra total está descrita correspondeu a 

11 artigos científicos encontrados no SciELO, 109 trabalhos (124 artigos, 3 teses e 1 

documento de projeto) na BVS e 935 documentos no Google Scholar, dentre artigos, 

teses e dissertações, publicados entre 1981 e 2017. Neste escopo, se encontram 

estudos voltados para validação de instrumento voltado para o atendimento pré- 

hospitalar móvel, além de estudos de avaliação em UPAs com foco nos gestores, 

profissionais de saúde e acadêmicos da área da saúde, sem verificar o 

protagonismo dos usuários assistidos pelos respectivos serviços.

Quando os usuários são citados, são observadas pesquisas relacionadas ao 

tipo de atendimento que é realizado pelas UPAs, buscando entender os motivos pela 

sua procura.

Ainda foram descritos estudos voltados para o usuário, em serviços de 

urgência e emergência não executados pelas UPAs, tais como os existentes em 

unidades hospitalares.

A amostra final, respeitando os critérios de inclusão e eliminando os 

trabalhos repetidos, foi constituída por nove trabalhos (QUADRO 4).

Ainda que não houvesse um trabalho que abordasse de forma integral o 

escopo desta pesquisa, existiu um sinergismo dentre os objetos de estudo.



44

QUADRO 4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

(continuação)
Título Autores Temática Periódico (vol, n°, pág, ano) Procedência

A visão do usuário em 
relação à qualidade do 

atendimento em um serviço 
de urgência.

MACHADO, G. V. C.; BENTO, 
L. M. S.; MIRANDA, W. D.; 
AZEVEDO, H. R.; SILVA E 

GONÇALVES, P. M.; BONOLO, 
P. F.

Avalia os fatores associados com a 
qualidade do atendimento de uma 

Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) na perspectiva do usuário.

Rev Med Minas Gerais, v. 26 e- 
1777, p. 1-7, 2016. LILACS

Uma proposta de aplicação 
da escala servqual na 

avaliação da qualidade 
percebida em serviços 
públicos de saúde: um 

estudo em uma unidade de 
pronto atendimento.

SANTANA, C. K.; SANTANA, I. 
C.; DAMKE, E. J.

Apresenta uma proposta de 
validação e aplicação da Escala 

Servqual na avaliação da qualidade 
percebida em serviços públicos.

Rev Direito Sustent, v. 2, n. 4, 
p. 114-129, 2016. Google Scholar

Fatores associados à 
utilização de um serviço de 
urgência/emergência, Ouro 

Preto, 2012.

MACHADO, G. V. C.; 
OLIVEIRA, F. L. P.; BARBOSA, 
H. A. L.; GIATTI, L.; BONOLO, 

P. F.

Avalia o uso inadequado da UPA a 
partir da consulta aos prontuários e 

aplicação do Protocolo de 
Adequação de Urgências 

Hospitalares.

Cad Saúde Colet, v. 23, n. 4, p. 
416-424, 2015. SciELO

Avaliação da satisfação dos 
usuários no atendimento da 

Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 horas 
do município de Valparaíso 

de Goiás -  GO.

OLIVEIRA, W. A.; SALES, L. C. 
S.; BRANDÃO, E. C.

Avalia a satisfação dos usuários 
atendidos na UPA 24 horas do 

município do Valparaiso de Goiás -  
GO.

Rev Saúde Faciplac, v. 4, n. 1, 
p. 27-35, 2017. Google Scholar

Avaliação de Funcionamento 
da UPA 24 H de Capim 

Grosso.

LIMA, F. S.; SANTOS, G. S.; 
SILVA, G. O.; NASCIMENTO, 
M. J. F.; ALEXANDRE, L. A. C.

Busca descrever o funcionamento 
da Unidade de Pronto Atendimento.

Id on Line Rev Mult Psico, v. 
11, n. 37, p. 103-109, 2017.

Google Scholar
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(conclusão)

Título Autores Temática Periódico (vol, n°, pág, ano) Procedência

Elaboração e validação de 
instrumento para avaliação 
do serviço de atendimento 
móvel de urgência sob a 

ótica do usuário.

PEQUENO, G. A.

Objetiva elaborar e validar um 
instrumento capaz de avaliar o 

SAMU 192 sob a ótica do usuário. Tese, 2017. Google Scholar

O conceito de conforto na 
perspectiva de usuários 

adultos em observação em 
unidade de pronto 

atendimento (UPA 24h).

PEREIRA, A. A.

Avalia o conforto na perspectiva de 
usuários em observação por mais de 

24hs em Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA).

Dissertação, 2016. Google Scholar

A dimensão do acolhimento 
em unidade de pronto 

atendimento (UPA): um olhar 
na perspectiva do serviço 

social.

BRITO, K. J. Analisa a dimensão do acolhimento 
nos serviços de saúde pública.

Rev Saúde Desenv, v. 7, n.4, p. 
108-121, 2015. Google Scholar

Acessibilidade e 
resolutividade dos serviços 
de saúde: perspectivas de 

usuários e profissionais.

SANTOS, T. V. C.; PENNA, C. 
M. M.

Busca compreender, na percepção 
de usuários e profissionais, a 

resolutividade das ações 
desenvolvidas no âmbito dos 

serviços de saúde.

Rev Fac Ciênc Gerenc 
Manhuaçu, v. 12, n. 1, p. 98

108, 2015. Google Scholar

FONTE: o autor.
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A revisão da literatura corroborou com a relevância e ineditismo da presente 

pesquisa, tendo em vista a incipiência de publicações. Neste momento foi definido o 

contexto do instrumento e sustentado o desenvolvimento dos itens.

O instrumento elaborado previamente pelos pesquisadores foi dividido em 2 

partes (I -  caracterização do indivíduo e II -  estrutura, processo e qualidade de 

atendimento). Os juízes foram orientados a se apropriarem previamente da segunda 

parte do questionário para que houvesse uma avaliação individual dos itens. A 

caracterização do indivíduo não era o objeto de discussão principal, entretanto, 

depois de iniciada a execução do grupo nominal, algumas questões foram 

suprimidas (orientação sexual e identidade de gênero).

Acreditou-se que, devido ao conhecimento incipiente da sociedade sobre 

estes temas (BORTOLINI et al., 2014), e por não ser o foco do estudo, estas 

questões poderiam dificultar e/ou prolongar o tempo para aplicação do instrumento 

nas UPAs, mesmo que pudessem trazer valiosas informações sobre o acolhimento e 

a humanização. A caracterização do indivíduo abrangia 21 questões no início dos 

trabalhos (fase pré-GN) e, depois realização do grupo nominal (fase pós-GN) e das 

adequações realizadas pelo pesquisador, restaram 17 questões (TABELA 2).

Pensando em se estratificar questões relacionadas ao acolhimento e à 

humanização da equipe de saúde com relação ao usuário, foram incluídos 

questionamentos relacionados à empatia (Escala CARE -  Consultation and 

Relational Empathy) (SCARPELLINI et al., 2014), levando em consideração as 

particularidades encontradas no atendimento de urgência e emergência.
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TABELA 2 - AVALIAÇÕES DE CLASSIFICAÇÕES CATEGÓRICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________ (continuação)

INDICADOR IVC CCN 
PRÉ1

IVC CCN 
PÓS2

IVC CCO 
PRÉ3

IVC CCO 
PÓS4

MÉDIA 
IVC CCN/

CCO PÓS5

1. Você veio até a UPA através de encaminhamento de outro serviço de saúde 1 1 0,8 1 1do município?

2. Qual(is) o(s) serviço(s) da UPA que você utilizou? 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8

3. Qual sua avaliação sobre as salas/consultórios onde você foi atendido(a)? 1 1 0,8 0,8 0,9

4. Qual sua avaliação sobre as condições de limpeza da UPA? 0,8 1 0,8 0,8 0,9

5. Você sente que sua privacidade foi respeitada durante o atendimento que 
recebeu na UPA? 1 1 1 1 1

6. Você consegue encontrar com facilidade as salas a que precisa se dirigir na 
UPA (Ex.: consultórios, banheiros)? 1 0,8 1 0,6 0,7 t

7. Qual a sua avaliação sobre a segurança na UPA? 1 0,8 1 0,8 0,8

8. Qual sua avaliação sobre a localização da UPA? 1 0,8 1 0,8 0,8*

9. (Se você foi à UPA com veículo próprio) Você teve dificuldade para encontrar 1 0,2 0,6 0,2 0,2 tlocal para estacionar próximo à UPA?

10. Considerando a distância, o trânsito e o meio de transporte que você utiliza, o 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8deslocamento de sua casa para a UPA costuma ser:

11. Você acha que a sinalização externa da UPA facilita a sua localização? 1 0,8 1 0,6 0,7 t

12. Como você avalia a adequação da UPA para a acessibilidade e mobilidade 1 1 1 1 1das pessoas com deficiência física ou dificuldades de locomoção?

13. O tempo de espera para ser atendido na recepção da UPA foi: 1 1 1 0,8 0,9

14. O atendimento que você recebeu na recepção foi: 1 1 1 1 1

15. Você considera que o tempo de espera para seu primeiro atendimento 
(classificação de risco) foi:

1 1 1 1 1
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(continuação)

INDICADOR IVC CCN 
PRÉ1

IVC CCN 
PÓS2

IVC CCO 
PRÉ3

IVC CCO 
PÓS4

MÉDIA 
IVC CCN/ 

CCO PÓS5

16. Você considera que o tempo de espera para o atendimento médico foi: 1 1 1 1 1

17. Qual sua avaliação sobre a comunicação com a UPA por e-mail ou telefone? 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 t

18. Havia disponível para os usuários da UPA algum material informativo 
(folders, folhetos, etc.) com assuntos diversos relacionados à saúde? 1 1 1 1 1

19. Quantos profissionais de saúde lhe prestaram atendimento? 0,8 0,4 0,8 0,4 0,4 t

20. Você sabe quais profissionais lhe atenderam? 1 0,8 1 0,6 0,7 t

21. Como você avalia o atendimento dos profissionais de saúde que lhe 
atenderam (AF = assistente de farmácia; AS = assistente social; AE = auxiliar 
de enfermagem; CD = cirurgião dentista; EN = enfermeiro; MD = médico; TE 
= técnico de enfermagem).

1 1 1 1 1

22. Você foi informado(a) sobre o modo que é realizada a classificação de risco 
(prioridades de atendimento) na unidade? 1 1 1 1 1

23. Recebeu orientações de cuidado? 1 1 1 1 1*

24. Você ficou em observação? 0,8 0,8 1 1 0,9*

25. Você necessitou realizar exames complementares? 0,8 0,8 1 1 0,9*

26. Caso tenha realizado exames/procedimentos, você considera que a UPA 
possui equipamentos adequados para a realização destes? 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 t

27. Você percebeu se houve falta de algum material durante o seu atendimento 
na UPA? 1 0,2 1 0,2 0,2 t

28. Foi prescrito algum medicamento? 0,8 1 0,8 1 1

29. Em caso de prescrição de medicamento(s), o(s) mesmo(s) foi(ram) 
retirado(s) na Farmácia da UPA? 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
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(conclusão)

INDICADOR IVC CCN 
PRÉ1

IVC CCN 
PÓS2

IVC CCO 
PRÉ3

IVC CCO 
PÓS4

MÉDIA 
IVC CCN/ 

CCO PÓS5

30. Em caso de prescrição de medicamento, foi orientado(a) sobre o uso correto 
do medicamento prescrito? 1 0,8 1 0,8 0,8

31. Foi prescrita alguma injeção? 0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 t

32. Você acredita que o tratamento com injeção é melhor do que o realizado com 
comprimidos ou soluções orais? 0,2 0 0,4 0 0 t

33. Você compreendeu as orientações que recebeu dos profissionais que lhe 
atenderam na UPA? 0,8 1 0,8 1 1

34. O seu problema de saúde foi resolvido? 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 t

35. Houve encaminhamento para Unidade Básica de Saúde ou outro Serviço? 1 1 1 1 1

36. De forma geral, como você avalia os serviços da UPA? 1 1 1 1 1

FONTE: o autor.

LEGENDA: 1 -  IVC da avaliação de classificações categóricas nominais pré-GN. 2 -  IVC da avaliação de classificações categóricas nominais pós-GN. 3 -  
IVC da avaliação de classificações categóricas ordinais. 4 -  IVC da avaliação de classificações categóricas ordinais pós-GN. 5 -  IVC médio contemplando as 
classificações categóricas nominais e ordinais, pós-GN. t  questões eliminadas pelo GN (Média IVC CCN/CCO Pós < 0,8). * questões eliminadas pós-GN, 
depois de adequação do instrumento realizada pelo pesquisador.
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4.2. EXECUÇÃO DO GRUPO NOMINAL

De 37 questões, 11 foram excluídas pelo grupo nominal. O pesquisador 

realizou uma adequação pós-GN, retirando mais 4 questões redundantes, nas quais 

já era possível coletar dados relacionados por meio do instrumento. Restaram 22 

questões e foi acrescentada, ao final, uma questão para que o usuário, caso 

desejasse, registrasse eventuais considerações finais sobre o atendimento recebido, 

somando um total de 23 perguntas (QUADRO 5).

QUADRO 5 - NÚMERO DE QUESTÕES DO INSTRUMENTO

Instrumento pré-GN Instrumento pós-GN

Caracterização do indivíduo 21 17

Indicadores de estrutura, processo 
e qualidade de atendimento 37 23

Fonte: o autor.

LEGENDA: Instrumento pré-GN = envolve a primeira, segunda e terceira fase do desenvolvimento do 
constructo (FIGURA 2), que resulta na elaboração do 1° questionário. Instrumento pós-GN = envolve 

a construção do 2° questionário, após a finalização da quarta fase (validação de conteúdo).

A segunda parte do constructo está voltada para a avaliação da UPA sob a 

perspectiva do usuário, de características que envolvem a estrutura, o processo e a 

qualidade do atendimento. A percepção sobre a avaliação em si, em detrimento do 

conhecimento da história do indivíduo fez com que algumas questões fossem 

excluídas. A pergunta 33, por exemplo, que tratava da preferência no tocante aos 

medicamentos injetáveis acabou não prosperando e foi retirada do questionário pelo 

pesquisador, por fugir ao escopo de avaliação almejado.

Com relação às escalas de intensidade (ótimo / bom; regular; ruim / 

péssimo; não sei responder), as mesmas foram alteradas, apresentando 

estratificação mais detalhada (ótimo; bom; regular; ruim; péssimo; não consigo 

avaliar). Na questão 2, que tratava dos serviços utilizados pelo usuário da UPA, 

foram acrescentados outros setores, com o intuito de se estabelecer alguma relação 

entre o serviço utilizado e o resultado encontrado na avaliação.
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O instrumento passou por três momentos de adequação pelo pesquisador.

4.3.1. Primeira adequação

A ferramenta foi ajustada depois da obtenção da primeira versão do 

questionário. Neste momento, foi realizada a leitura crítica com posteriores 

adequações nos enunciados e também nas respostas (escrita, alternativas, clareza 

da linguagem, perguntas repetidas).

4.3.2. Segunda adequação

Nesta fase, ainda foram identificadas perguntas duplicadas. Sendo assim, 

foram retiradas mais quatro questões que, de certa forma, já estavam inseridas em 

outros questionamentos. Houve também a percepção sobre a necessidade de se 

reorganizar a sequência dos itens, objetivando reduzir o esforço físico e/ou mental 

dos usuários participantes. Além disso, as questões foram distribuídas buscando se 

manter uma sequência lógica e coerência de ideias entre os domínios pertencentes 

ao instrumento (estrutura, processo e qualidade de atendimento). As alternativas de 

resposta também foram revisadas nesta etapa.

Com o intuito de se eliminar itens ambíguos, incompreensíveis, vagos e 

perguntas duplicadas, foram levados em consideração os seguintes critérios: 

comportamental, objetividade, simplicidade, clareza, precisão, validade, relevância e 

da interpretabilidade (COLUCI et al., 2015).

4.3.3. Terceira adequação

Realizada após a etapa do pré-teste. Foi encontrada a seguinte 

oportunidade de melhoria: inclusão da “Internet” como fonte de informação do 

usuário sobre a utilização de medicamentos.
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4.3.4. Contribuição dos especialistas

Houve contribuições gerais voltadas para o melhor entendimento do usuário, 

alteração da ordem de perguntas, com vistas a tornar a entrevista menos cansativa 

e, por último, a inclusão de descrições complementares em questões que os 

usuários vinham apresentando dificuldade com a resposta.

A questão 23 foi alterada para: “Com o intuito de se compreender vivências, 

expectativas e perspectivas dos usuários, ao final do questionário, foi incluída a 

pergunta “Caso deseje, complemente alguma resposta ou registre aqui suas 

considerações finais” . Com relação à utilização dos serviços, foi separada a consulta 

médica da consulta de enfermagem (QUADRO 6).

Neste momento também foi excluída a questão que tratava sobre a 

formação do profissional de saúde que havia atendido o usuário na farmácia, por se 

tratar de uma informação muito específica e que não contribuiria com a avaliação do 

objeto como um todo.

QUADRO 6 - CONTRIBUIÇÃO DOS ESPECIALISTAS

n° questão Antes Depois

4
Qual sua avaliação sobre as 

salas/consultórios onde você foi 
atendido(a)?

Qual sua avaliação sobre as condições 
das salas/consultórios onde você foi 

atendido(a)?

7
Qual a sua avaliação sobre a segurança 

na UPA?
Qual a sua avaliação sobre as condições 

de segurança na UPA?

15
Você considera que o tempo de espera 

para seu primeiro atendimento 
(classificação de risco) foi:

Você considera que o tempo de espera 
para a triagem (classificação de risco) 

foi:

23
Caso deseje, complemente alguma 

resposta ou registre aqui suas 
considerações finais.

Caso deseje, explique/ 
fale/conte como foi a sua experiência 

quanto ao atendimento na UPA.

FONTE: o autor.

4.4. ENTREVISTA COM OS USUÁRIOS

Considerando o horário ininterrupto de funcionamento das UPAs, a 

amostragem envolvendo entrevistas no período noturno foi sugerida no momento da



contribuição dos especialistas (ITEM 3.3.3). Até este momento, somente havia 

informações obtidas junto aos usuários nos períodos matutino e vespertino. Desta 

forma, a etapa de coleta de dados, para avaliação das propriedades psicométricas, 

foi retomada com a entrevista de mais 44 usuários, que ocorreram no período 

noturno.

As adequações sugeridas pelos especialistas não foram aplicadas para as 

entrevistas noturnas, pois prejudicaria a análise final dos dados. Desta forma, as 

contribuições dos especialistas estão contempladas no instrumento construído 

(APÊNDICE 5), que resultou em 21 questões estruturadas e 1 questão final optativa 

para que o usuário pudesse se manifestar com relação à críticas, sugestões, 

informações.

A aplicação do questionário se mostrou efetiva, sendo executada no tempo 

médio de 5 a 10 minutos para cada usuário. Com relação à simplicidade e ao grau 

de entendimento desta ferramenta, a questão de maior controvérsia não estava 

diretamente relacionada à avaliação do serviço. Na primeira parte (caracterização do 

indivíduo), a qual contemplava os dados sociodemográficos, houve 4 participantes 

que não responderam a pergunta sobre a “raça”. A maioria (N=141, 57,8%) se 

autodeclarou branca, sendo seguida pela raça parda (N=74, 30,3%).

Quanto à raça, Ianni (2004, p. 21) discorre que:

AS RELAÇÕES raciais estão enraizadas na vida social de indivíduos, 
grupos e classes sociais. As desigualdades sociais frequentemente se 
manifestam nos estereótipos e nas intolerâncias, polarizadas em torno de 
etnias, assim como gênero e outras diversidades sociais como as de 
gênero, religiosas e outras. Em síntese, a dinâmica das diversidades e das 
desigualdades "fabrica" continua e reiteradamente as intolerâncias e 
preconceitos.

Sendo assim, é possível, ainda nos dias de hoje, existir desconforto quanto 

ao responder questões relacionadas à raça, etnia, cor.

4.4.1. Dados demográficos

Houve predominância de idade média de 37 anos, abrangendo idades entre 

18 e 75 anos, sendo 144 (59%) mulheres. A maioria (N=134, 53,5%) da população 

era casada ou apresentava união estável. Havia 6 (2,5%) usuárias gestantes. Com
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relação à escolaridade, 111 (45,5%) apresentavam o ensino médio completo, 13 

(5,3%) ensino superior e 4 (1,6%) pós-graduação completa.

No que corresponde a renda familiar, 162 (66,4%) relataram aferir ganhos de 

até 2 salários-mínimos. Quanto a ocupação dos participantes, 117 (48%) eram 

trabalhadores com carteira assinada, sendo seguidos por 49 (20,1%) profissionais 

autônomos e 29 (11,9%) desempregados.

Dos 244 entrevistados, 16 (6,6%) possuíam acesso a plano de saúde 

particular. A maioria (N=160, 65,6%) não possuía doenças crônicas. A maior 

prevalência foi de usuários hipertensos (N=32, 13,1%). Quanto à utilização de 

fármacos pela população estudada, 165 (67,6%) alegaram não utilizar

medicamentos de uso contínuo e 6 (2,5%) foram classificados como polifarmácia, 

pela utilização de 5 ou mais medicamentos de forma concomitante.

No tocante ao acesso a medicamentos, 31 participantes (12,7%) informaram 

que necessitam comprar todos os medicamentos, mesmo número de participantes 

que relataram obter todos os medicamentos por meio do SUS. Apesar do 

subfinanciamento do SUS (PAIM et al., 2011), no que tange, inclusive, a aquisição 

de medicamentos, para 74 usuários (30,3%), os medicamentos são fornecidos 

gratuitamente na maior parte das vezes.

Para o esclarecimento de dúvidas sobre a utilização de medicamentos, 

médico foi o profissional mais citado (N=92, 37,7%), seguido pelo farmacêutico 

(N=79, 32,4%) e busca de informações na internet (N=60, 24,6%). Nesta questão, 

era possível assinalar mais de uma resposta.

Quanto a utilização de medicamentos sem prescrição por profissional da 

saúde habilitado, 134 (54,9%) afirmaram se automedicarem de forma esporádica, 52 

(24%) de forma contínua e 58 (23,8%) não possuíam este hábito. De toda a 

amostra, 17 (6,9%) usuários sofreram intoxicação relacionada ao uso de 

medicamentos. Destes, 3 (1,5%) ocorreram dentro do próprio serviço de saúde 

(TABELA 3). Há anos, os medicamentos são os principais causadores de 

intoxicação exógena4. O uso irracional de medicamentos pode acarretar na procura 

por atendimento em uma UPA. Dos 18 usuários entrevistados que sofreram 

intoxicação por medicamentos, 5 buscaram atendimento em uma UPA, nesta 

ocasião.

4 Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX): https://sinitox.icict.fiocruz.br/.
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TABELA 3 - DADOS DEMOGRÁFICOS DOS USUÁRIOS ENTREVISTADOS

(continuação)
Variável Níveis F %

Sexo Feminino 144 59,0
Masculino 100 41,0

Amarela 6 2,5
Branca 141 57,8

Raça Indígena 2 0,8
Parda 74 30,3
Preta 17 7,0

Prefiro não responder 4 1,6

Não se aplica 100 41,0

Gestante Não 138 56,5
Sim (1° trimestre) 3 1,25
Sim (2° trimestre) 3 1,25

Ensino médio completo 111 45,5
Ensino médio incompleto 16 6,6

Fundamental (1a a 9a série) incompleto 51 20,9
Escolaridade Fundamental (ia  a 9a série) completo 34 13,9

Pós-graduação completa 4 1,6
Superior completo 13 5,3

Superior incompleto 15 6,1

Até 2 salários mínimos* 162 66,4

Renda familiar De 10 a 20 salários mínimos 1 0,4
De 2 a 4 salários mínimos 64 26,2

De 4 a 10 salários mínimos 17 7,0

Aposentado(a), trabalhou a maior parte da vida com carteira
assinada.

6 2,5

Aposentado(a), trabalhou a maior parte da vida como autônomo. 4 1,6
Aposentado(a), trabalhou a maior parte da vida como 

funcionário(a) público(a).
2 0,8

Autônomo(a). 49 20,1
Ocupação Desempregado(a). 29 11,9

Do lar. 21 8,6
Empregado(a) doméstico(a). 2 0,8

Estudante. 9 3,7
Funcionário(a) público(a). 3 1,2

Outra. 2 0,8
Trabalhador(a) com carteira assinada. 117 48,0

Possui plano Não 228 93,4de saúde
particular? Sim 16 6,6

Possui doença Não 84 34,4
crônica? Sim 160 65,6

Doenças mais Hipertensão arterial sistêmica 32 13,1
prevalentes Diabetes 7 2,9

Depressão 9 3,7
Rinite/bronquite 20 8,2
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(conclusão)

Variável Níveis F %

Utilização de 
medicamentos 

de uso 
contínuo

Não tomo nenhum medicamento.
Sim, 1 único medicamento todos os dias.

Sim, de 2 a 4 medicamentos diferentes todos os dias. 
Sim, 5 ou mais medicamentos diferentes todos os dias.

165
43
30
6

67.6
17.6 
12,3 
2,5

Aquisição de 
medicamentos

Necessito comprar todos os medicamentos.
O SUS fornece a maior parte dos medicamentos. 
O SUS fornece a menor parte dos medicamentos. 

O SUS fornece a metade dos medicamentos.
O SUS fornece todos os medicamentos.

31
74
75
32 
32

12.7 
30,3
30.7
13.1
13.1

Busca de 
informações 

sobre o uso de 
medicamentos

Médico
Farmacêutico

Internet
Enfermeiro

92
79
60
24

37,7
32,4
24,6
9,8

Familiar 10 4,1

Uso de 
medicamentos 
sem prescrição

Não, nunca. 
Sim, às vezes. 
Sim, sempre.

58
134
52

23.8
54.9 
21,3

Intoxicação 
pelo uso de 

medicamentos

Nunca sofri intoxicação relacionada ao uso de medicamentos.
Sim e não procurei nenhum serviço.

Sim, a intoxicação ocorreu dentro de um estabelecimento de
saúde.

Sim, procurei um consultório médico.
Sim, procurei um Hospital.

Sim, procurei uma Unidade Básica de Saúde.
Sim, procurei uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

226
3
4

1
4 
1
5

92.6 
1,2
1.6

0,4
1,6
0,4
2,0

FONTE: o autor.
LEGENDA: F = Frequência; % = Percentual em função das respostas válidas; * salário mínimo na 
ocasião do estudo = R$ 998,00.

4.4.2. Dados do atendimento

Dos 244 usuários entrevistados no decorrer do processo de elaboração e 

validação do referido instrumento, no tocante ao deslocamento até à UPA, 16 (6,6%) 

relataram ser difícil acessar o endereço físico da UPA, e 157 (64,3%) relataram ter 

sido fácil. Um total de 139 (57%) pesquisados consideraram a segurança do serviço 

boa, 35 (14,3%) ótima e 5 (2,0%) péssima.

Quanto à acessibilidade, houve um número considerável de participantes 

que não conseguiu avaliar esta questão (N=59, 24,2%). Apesar disso, a maior parte 

das respostas (N=102, 41,8%) foi classificada como “bom” neste quesito. Foi 

incluída descrição nesta pergunta, buscando trazer maior clareza para o usuário 

participante.



A maioria dos usuários (N=144, 59,0%) avaliou as condições das salas e 

consultórios como “bom”. As condições de limpeza apresentaram a mesma 

avaliação para 136 participantes, o equivalente a 55,7%.

Quanto ao tipo de encaminhamento que trouxe o paciente para a UPA, a 

maioria (N=231, 94,7%) informou ter buscado o serviço por procura direta.

De acordo com a pesquisa, com relação aos serviços utilizados, a maioria 

(N=233, 95,5%) passou por consulta médica e/ou de enfermagem. A farmácia foi 

utilizada por 112 usuários (45,9%) e a administração de injetáveis foi realizada em 

49 usuários (20,1%). Com relação à farmácia, uma UPA não possuía este serviço 

disponível para a população, e outra UPA apresentava um horário restrito de 

funcionamento. Neste caso, para serem assistidos, os pacientes deveriam se 

deslocar à Unidade Básica de Saúde de sua área de abrangência.

Quase todos os entrevistados (N=232, 95,1%) afirmaram ter sua privacidade 

respeitada durante o atendimento. Dados referentes ao atendimento da recepção, a 

velocidade para ser atendido em setores distintos, e demais da assistência recebida 

estão descritos na tabela 4.

TABELA 4 - DADOS DO ATENDIMENTO
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(continuação)
Variável Níveis F %

Difícil. 16 6,6
Fácil. 157 64,3

Deslocamento até a UPA Muito difícil. 4 1,6
Muito fácil. 24 9,8

Nem fácil, nem difícil. 43 17,6

Bom. 139 57,0
Não consigo avaliar. 6 2,5

Ótimo. 35 14,3Segurança na UPA Péssimo. 5 2,0
Regular. 48 19,7

Ruim. 11 4,5

Bom. 102 41,8
Não consigo avaliar. 59 24,2

Ótimo. 17 7,0Acessibilidade
Péssimo. 5 2,0
Regular. 39 16,0

Ruim. 22 9,0
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(continuação)

Variável Níveis F %

Bom. 144 59,0
Não consigo avaliar. 1 0,4

Avaliação das salas e Otimo. 48 19,7
consultórios Péssimo. 3 1,2

Regular. 42 17,2
Ruim. 6 2,5

Bom. 136 55,7
Não consigo avaliar. 4 1,6

Condições de limpeza Otimo.
Péssimo.

57
3

23,4
1,2

Regular. 36 14,8
Ruim. 8 3,3

Paciente foi encaminhado 
por outro serviço?

Não, vim por procura direta.
Sim, encaminhado(a) por Hospital.

Sim, encaminhado(a) por outro serviço.
Sim, encaminhado(a) por Unidade Básica de Saúde.

231
1
1
11

94,7
0,4
0,4
4,5

Serviços utilizados

Consulta médica e/ou de enfermagem 
Farmácia 
Injeção 

Soroterapia 
Exames de imagem 
Eletrocardiograma

233
112
49
46
25
10

95,5
45.9 
20,1
18.9 
10,2 
4,1

A privacidade foi respeitada Em alguns momentos. 8 3,3
Em nenhum momento. 4 1,6

Em todos os momentos. 232 95,1

Demorado. 20 8,2
Muito demorado. 5 2,0Tempo de espera na Muito rápido. 36 14,8recepção Nem rápido, nem demorado. 33 13,5

Rápido. 150 61,5

Bom. 137 56,1

Avaliação do atendimento Não consigo avaliar. 
Ótimo.

1
89

0,4
36,5da recepção

Regular. 14 5,7
Ruim. 3 1,2

Demorado. 36 14,8
Muito demorado. 6 2,5

Tempo de espera para a Muito rápido. 34 13,9
triagem Não consigo avaliar. 10 4,1

Nem rápido, nem demorado. 39 16,0
Rápido. 119 48,8

Demorado. 48 19,7
Muito demorado. 43 17,6

Tempo de espera para o Muito rápido. 23 9,4
atendimento médico Não consigo avaliar. 6 2,5

Nem rápido, nem demorado. 28 11,5
Rápido. 96 39,3
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(continuação)

Variável Níveis F %

Bom. 101 41,4
Não consigo avaliar. 1 0,4

Escala CARE -  Deixar você Ótimo. 122 50,0
contar a queixa principal Péssimo. 2 0,8

Regular. 14 5,7
Ruim. 4 1,6

Bom. 97 39,8
Não consigo avaliar. 1 0,4

Escala CARE -  Realmente Ótimo. 116 47,5
ouvir Péssimo. 2 0,8

Regular. 22 9,0
Ruim. 6 2,5

Escala CARE -  Explicar as 
coisas claramente

Bom.
Ótimo.

Péssimo.
Regular.

Ruim.

103
116
3 
18
4

42.2 
47,5
1.2 
7,4 
1,6

Escala CARE -  Ajudar você 
a manter o controle

Bom.
Ótimo.

Péssimo.
Regular.

Ruim.

99
123

2
14
6

40,6
50,4
0,8
5,7
2,5

Havia material informativo 
na UPA?

Não observei. 
Não.
Sim.

80
70
94

32,8
28,7
38,5

Foi informado sobre a Não. 183 75,0
classificação de risco? Sim. 61 25,0

Foi prescrito algum Não foi prescrito qualquer medicamento. 26 10,7
medicamento? Sim, 1 único medicamento. 40 16,4

Sim, de 2 a 4 medicamentos diferentes. 172 70,4
Sim, 5 ou mais medicamentos diferentes. 6 2,5

A UPA não tem farmácia. 56 23,0
Não foi prescrito qualquer medicamento. 19 7,8

Não havia nenhum medicamento. 18 7,4
Medicamento foi retirado na Não utilizei a farmácia. 35 14,3

UPA? Sim, a maior parte dos medicamentos. 21 8,6
Sim, a menor parte dos medicamentos. 18 7,4

Sim, a metade dos medicamentos. 23 9,4
Sim, todos. 54 22,1

Orientação sobre o uso Não foi prescrito qualquer medicamento. 
Não.

25
32

10,2
13,1correto do medicamento Sim. 187 76,6

Compreendeu as Fiquei confuso(a) com alguma(s) orientação(ões). 8 3,3
orientações recebidas pelos Não compreendi as orientações. 2 0,8

profissionais? Não consigo avaliar. 1 0,4
Não recebi orientações. 3 1,2

Sim, compreendi. 230 94,3
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(conclusão)

Variável Níveis F %

Não houve encaminhamento. 214 87,7
Sim, para Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

SEM orientações/contrarreferência.
1 0,4

Sim, para Hospital, COM 
orientações/contrarreferência.

4 1,6

Houve encaminhamento 
para outro serviço de

Sim, para Hospital, SEM 
orientações/contrarreferência.

1 0,4

saúde? Sim, para outro serviço, SEM 
orientações/contrarreferência.

4 1,6

Sim, para Unidade de Saúde, COM 
orientações/contrarreferência.

9 3,7

Sim, para Unidade de Saúde, SEM 
orientações/contrarreferência.

11 4,5

Bom. 99 40,6

Avaliação dos serviços da 
UPA

Otimo. 75 30,7
Péssimo. 7 2,9
Regular. 52 21,3

Ruim. 11 4,5

FONTE: o autor.
LEGENDA: F = Frequência; % = Percentual em função das respostas válidas.

4.5. AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS

A avaliação das propriedades psicométricas foi realizada conforme exposto 

nos métodos do estudo. Inicialmente avaliou-se a estabilidade do instrumento. Um 

total de 10 respondentes, sendo 1 usuário de Araucária, 1 de São José dos Pinhais, 

1 de Campo Largo e 7 usuários de Pinhais.

O Teste Kappa foi aplicado e se identificou que a concordância da resposta 

antes e depois variou entre 0,34 a 1,00. Um total de 7 itens, dentre 20 avaliados, 

apresentou concordância perfeita (1,00, com valor de p<0,01), somente 1 item, o 

qual estava relacionado com a segurança da UPA, apresentou inexistência da 

concordância. A tabela 5 apresenta os resultados alcançados.
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TABELA 5 - AVALIAÇÕES DO TESTE-RETESTE, TESTE KAPPA

INDICADOR
Teste
Kappa

Valor de p

Você veio até a UPA através de encaminhamento de outro serviço 
de saúde do município?

1,00 <0,01

Qual sua avaliação sobre as salas/consultórios onde você foi 
atendido(a)? 0,53 <0,01

Qual sua avaliação sobre as condições de limpeza da UPA? 0,63 0,01
Você sente que sua privacidade foi respeitada durante o 
atendimento que recebeu na UPA? 1,00 <0,01

Você consegue encontrar com facilidade as salas a que precisa se 
dirigir na UPA (Ex.: consultórios, banheiros)?

0,53 <0,01

Qual a sua avaliação sobre a segurança na UPA? - -
Você acha que a sinalização externa da UPA facilita a sua 
localização?

0,73 <0,01

Como você avalia a adequação da UPA para a acessibilidade e 
mobilidade das pessoas com deficiência física ou dificuldades de 
locomoção?

0,34 <0,01

O tempo de espera para ser atendido na recepção da UPA foi: 0,53 0,01
O atendimento que você recebeu na recepção foi: 0,53 <0,01
Você considera que o tempo de espera para seu primeiro 
atendimento (classificação de risco) foi: 0,53 <0,01

Você considera que o tempo de espera para o atendimento 
médico foi:

0,53 <0,01

Qual sua avaliação sobre a comunicação com a UPA por e-mail ou 
telefone? 0,55 0,01

Havia disponível para os usuários da UPA algum material 
informativo (folders, folhetos, etc.) com assuntos diversos 
relacionados à saúde?

0,55 0,01

Como você avalia o atendimento dos profissionais de saúde que 
lhe atenderam (AF = assistente de farmácia; AS = assistente 
social; AE = auxiliar de enfermagem; CD = cirurgião dentista; EN = 
enfermeiro; MD = médico; TE = técnico de enfermagem).

1,00 <0,01

Você foi informado(a) sobre o modo que é realizada a 
classificação de risco (prioridades de atendimento) na unidade? 0,73 0,01

Recebeu orientações de cuidado? 1,00 <0,01
Você compreendeu as orientações que recebeu dos profissionais 
que lhe atenderam na UPA? 1,00 <0,01

Houve encaminhamento para Unidade Básica de Saúde ou outro 
Serviço? 1,00 <0,01

De forma geral, como você avalia os serviços da UPA? 1,00 <0,01
Fonte: o autor.

Quanto a consistência interna, quando todos os itens foram avaliados 

conjuntamente, identificou-se um Alpha de Cronbach de 0,47. Identificou-se que o 

instrumento proposto não pode ser considerado uma “escala de avaliação”, mas sim 

um instrumento que avalia, por meio de perguntas independentes, a qualidade de 

atendimento e de infraestrutura das Unidades de Pronto Atendimento.
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Foi possível verificar que um conjunto de 5 itens que avaliavam os 

profissionais que atenderam aos usuários obtiveram adequada consistência interna 

(TABELA 6). A consistência interna de tais itens foi de 0,83.

TABELA 6 - CONSISTÊNCIA INTERNA - AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

INDICADOR
Alpha de Cronbach 

Correlação do item total
Cronbach se o 

item for excluído

1. Deixar você a vontade 0,64 0,79

2. Deixar você contar a queixa principal 0,68 0,78

3. Realmente ouvir 0,69 0,78

4. Explicar as coisas claramente 0,54 0,82

5. Ajudar você a manter o controle 0,65 0,80
Fonte: o autor.

A equivalência refere-se ao grau de concordância entre dois ou mais 

observadores quanto aos escores de um instrumento. No caso da validação desse 

instrumento a equivalência não foi possível de se consolidar, uma vez que o 

instrumento é autoaplicável e não depende de um observador.

A validade de conteúdo do presente instrumento nesse estudo foi realizada 

por meio da técnica do grupo nominal, apresentada anteriormente.

A validade de critério não foi possível de ser realizada, pois ela consiste na 

relação entre pontuações de um determinado instrumento e algum critério externo 

(instrumento padrão ouro). Em revisão da literatura não foi possível encontrar 

nenhum instrumento de avaliasse as UPAs, assim não existe instrumento padrão 

ouro que possa ser comparado ao instrumento definido no presente estudo.

A validade de constructo é considerada a extensão em que um conjunto de 

variáveis realmente representa o constructo a ser medido. Os pesquisadores 

aplicaram a Análise Fatorial Confirmatória. Assim como no caso da consistência 

interna, não foi possível definir diferentes dimensões para avaliarem determinados 

tópicos.



4.6. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
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Existem algumas críticas direcionadas aos instrumentos voltados para os 

usuários, às vezes reconhecidos de forma simplista e reducionista como uma 

“pesquisa de satisfação do usuário” e “insuficientes para captar as reais percepções 

da população e para provocar mudanças na organização”. Apesar disso, se 

reconhece que, apesar dos aspectos políticos e técnicos dos serviços de saúde não 

despertarem, em alguns momentos, o interesse dos usuários e da sociedade, a 

acessibilidade, a resolubilidade e o acolhimento não costumam passar 

despercebidos pelos mesmos, inclusive no âmbito do atendimento humanizado 

(CALVO et al., 2016).

Justifica-se a obtenção de informações demográficas (ex: idade, sexo, raça, 

estado civil) e socioeconômicas (ex: escolaridade, renda), conforme a primeira parte 

do questionário, pois se tratam de dados utilizados para avaliações e planejamentos 

dos serviços (CALVO, 2016), além de se procurar estabelecer correlações entre a 

primeira e segunda partes do questionário.

Os indicadores devem possuir especificidade (ter associação clara com o 

evento), validade (ser aplicável para a realidade em questão), poder discriminatório 

(ser capaz de identificar as diferenças do que se deseja medir), comparabilidade, 

aceitação, facilidade na coleta dos dados, adequação para a realidade social, 

econômica e cultural, respeito à confidencialidade das informações do paciente. 

Dificilmente um indicador isolado fornecerá a explicação que se deseja, sendo mais 

provável que o agrupamento de vários indicadores forneça essa explicação. Assim 

sendo, ao verificar a taxa de cesáreas de determinado município, não basta apenas 

verificar se ela é “alta” ou “baixa”, mas é preciso saber ainda em que condições os 

partos normais se dão e qual a taxa de mortalidade perinatal para se ter ideia do 

acerto das indicações

“O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade” é 

a “base dos processos e dos fluxos assistenciais” de toda a RUE (BRASIL, 2017). 

Entretanto, percebe-se que muitos usuários não possuem conhecimento e não 

recebem informações sobre a forma que é realizada a classificação de risco dentro 

da Unidades de Pronto Atendimento (N=183, 75%), sendo este ponto sensível e



identificado como uma oportunidade de melhoria, no que tange ao acolhimento e 

esclarecimento do usuário.

Como limitação deste estudo, não foi possível realizar a validade de critério 

que consiste na relação entre aferições de um determinado instrumento e algum 

critério ou controle externo. Este critério deve ser estabelecido por intermédio de 

uma “medida amplamente aceita, com as mesmas características do instrumento de 

avaliação, ou seja, um instrumento ou critério considerado ‘padrão-ouro’” (SOUZA et 

al., 2017, p. 653).

Outro fato que pode ter comprometido o desfecho desta pesquisa, foi não 

realizar a análise das propriedades psicométricas antes da qualificação deste 

trabalho pelos especialistas. Uma avaliação prévia poderia ter contribuído para a 

aplicação do instrumento com uma nova escala revisada.

Sharp et al. (2019), sugerem que a dificuldade em se estabelecer a 

validação de um instrumento voltado para a satisfação de usuários de serviços de 

urgência e emergência está atrelada à existência de fatores específicos de cada 

local, como o tempo de espera, por exemplo. Este último fator poderia impactar na 

avaliação do serviço como um todo, prejudicando uma verdadeira representação da 

qualidade dos serviços.

Acredita-se que a validação foi dificultada, considerando a utilização de 

escalas variantes entre as perguntas. Apenas um item do questionário, contendo 

múltiplos questionamentos com uma escala harmonizada e baseado em uma escala 

previamente validada (Escala CARE), apresentou significância. A partir desta 

experiência, pretende-se estabelecer, utilizando do conteúdo que foi previamente 

validado, novo questionário pautado por Escala Likert com pontuação padronizada 

(ex: pontuação de 1 a 3, sendo 1= não concordo; 2 = concordo parcialmente; 3 = 

concordo) (SOUZA et al., 2017) para todas as questões, seguindo o exemplo da 

Escala CARE, buscando assim melhorar a consistência deste instrumento.

Neste momento, considerando a “importância conceitual” (BRASIL, 2015) 

dos itens que permaneceram no constructo após a fase de validação de conteúdo, 

optou-se por mantê-los no instrumento final (APÊNDICE 5), mesmo não atingindo 

ponto de corte estatístico para a respectiva validação. Indo além, Lima et al. (2017) 

difundem a ideia de que, para se otimizar o atendimento aos usuários, o que
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garantiria uma melhor avaliação do serviço, é necessário existir a integração entre 

os diferentes níveis de atenção.
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Considerando a imagem de SUS ineficiente e desqualificado, é interessante 

se pensar em sua diminuição/extinção com consequente repasse de vultosos 

recursos para o sistema privado. Assim, é necessário destacar a importância de se 

envolver a sociedade na avaliação de serviços públicos, visando o desenvolvimento 

dos mesmos com excelência e qualidade. Desta forma, torna-se fundamental o 

desenvolvimento de ferramentas, com vistas a alcançar uma maior valorização do 

SUS e dos serviços oferecidos, levando-se em conta a perspectiva do usuário.

Contemplando as especificidades dos serviços, acredita-se que um 

instrumento deve estar voltado para a realidade a qual se deseja avaliar.

A proposta de elaborar novas escalas padronizadas para o instrumento 

como um todo, assim como são vislumbradas na Escala CARE, apresenta-se 

promissora. Devido à limitação de tempo, por se tratar de uma dissertação de 

mestrado e, com o intuito de aprimorar esta ferramenta, vê-se com bons olhos a 

continuidade deste projeto em um Programa de Doutorado alinhado à esta 

perspectiva.

Espera-se que as limitações passíveis de correção identificadas neste 

estudo sejam aproveitadas por este e outros pesquisadores em trabalhos futuros e, 

desta forma, seja evitada a reprodução de fragilidades.

A pesquisa de avaliação envolvendo serviços de saúde é desafiadora. Como 

tratado neste trabalho, houve a definição de um modelo teórico apresentando 

atributos para a elaboração do instrumento. Ainda tratando de objetivos específicos, 

foi possível realizar a referida validação de conteúdo, utilizando da técnica do Grupo 

Nominal. Importante destacar este método para o desenvolvimento de instrumentos, 

considerando a participação equânime dos profissionais de saúde envolvidos.

No que tange à elaboração e validação de um instrumento de avaliação de 

estrutura, processo e qualidade de atendimento de Unidades de Pronto 

Atendimento, com ênfase nas percepções do usuário, percebe-se que houve êxito 

no quesito qualidade de atendimento, na parte que trata do acolhimento e 

humanização (Escala CARE).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS



No restante do questionário, não foi possível estabelecer um nexo entre as 

questões. Ficou claro que o instrumento definido no presente estudo não se trata de 

uma escala de avaliação, mas sim um instrumento amplo que identifica, por meio de 

itens / indicadores individuais, a qualidade de atendimento e infraestrutura das 

Unidades de Pronto Atendimento.

A RUE apresenta como um de seus pilares a “participação e controle social 

dos usuários sobre os serviços” , além do “monitoramento e avaliação da qualidade 

dos serviços por meio de indicadores de desempenho que investiguem a efetividade 

e a resolutividade da atenção” (BRASIL, 2017). Sendo assim, o trabalho apresentou 

relevância e se mostra inserido como uma ferramenta que vislumbra o 

aprimoramento dos serviços.

Além do desenvolvimento de instrumentos de avaliação, planejamento e 

gestão, apesar de não ser o foco deste estudo, é importante salientar que deve 

existir a “qualificação da assistência por meio da educação permanente das equipes 

de saúde do SUS na Atenção às Urgências, em acordo com os princípios da 

integralidade e humanização”, atuando de forma sinérgica para a melhoria dos 

serviços (BRASIL, 2017).

Os resultados obtidos permitem estabelecer novos horizontes voltados para 

a melhoria da assistência à saúde da população assistida pelo SUS, mais 

precisamente nas UPAs, inserindo e evidenciando a importância do usuário neste 

processo.
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APÊNDICE 1 -  INSTRUMENTO INICIAL

Universidade Federal do Paraná 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - Setor de Ciências da Saúde 

Rua Padre Camargo, 280, 3° andar, Curitiba/PR

GRUPO NOMINAL

O método eleito para o desenvolvimento da validação da Matriz de Indicadores proposta é a Técnica 
do Grupo Nominal. Essa é uma técnica de pensamento divergente/convergente, em que há tanto a 
produção individual de ideias, quanto a discussão e esclarecimento em grupo, bem como a 
priorização das ideias por meio de votação independente.

A validação da matriz de indicadores proposta se dará em duas rodadas:

1) Envio do documento inicial para todos os especialistas indicados e convidados para a validação. 
Cada indivíduo, sem qualquer discussão prévia, qualificará os indicadores de forma independente. 
Cada um dos indicadores estará disposto em duas escalas categóricas (nominais e ordinais).

Na escala categórica nominal, cada indicador será classificado de acordo com a sua pertinência e 
importância como indispensável, necessário ou dispensável, conforme o quadro abaixo:

ESCALA CATEGÓRICA NOMINAL

INDISPENSÁVEL NECESSÁRIO DISPENSÁVEL

Na escala categórica ordinal, os mesmos indicadores serão avaliados com a nota de 0 a 6, conforme 
o quadro abaixo:

ESCALA CATEGÓRICA ORDINAL

NOTA CLASSIFICAÇÃO

0 SEM IMPORTÂNCIA

1 QUASE SEM IMPORTÂNCIA

2 POUCA IMPORTÂNCIA

3 MÉDIA IMPORTÂNCIA

4 IMPORTANTE

5 MUITO IMPORTANTE

6 IMPORTANTÍSSIMO
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2) Reunião presencial, onde o grupo de especialistas poderá explorar os resultados da primeira 
rodada, pois será apresentada a síntese quali-quantitativa das avaliações feitas de modo 
independente na primeira rodada. Cada avaliador agora poderá revisar sua avaliação quali- 
quantitativa individual e confirmar ou alterar a classificação atribuída inicialmente. As discussões 
prosseguirão até que seja possível construir consensualmente a matriz de indicadores considerada 
mais adequada para os objetivos propostos. Esta etapa ocorrerá no dia 13 de setembro de 2018, em 
Curitiba.
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MATRIZ DE INDICADORES -  VALIDAÇÃO DE INDICADORES

I. CARACTERIZAÇÃO DO INDIVÍDUO (não avaliado pelo Grupo Nominal).

I I . ESTRUTURA, PROCESSO E QUALIDADE DE ATENDIMENTO

INDICADORES CLASSIFICAÇÃO
NOMINAL

CLASSIFICAÇÃO
ORDINAL

1. Você veio até a UPA através de encaminhamento 
de outro serviço de saúde do município?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

2. Qual(is) o(s) serviço(s) da UPA que você utilizou?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

3. Qual sua avaliação sobre as salas/consultórios 
onde você foi atendido(a)?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

4. Qual sua avaliação sobre as condições de 
limpeza da UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

5. Você sente que sua privacidade foi respeitada 
durante o atendimento que recebeu na UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

6. Você consegue encontrar com facilidade as salas 
a que precisa se dirigir na UPA (Ex.: consultórios, 
banheiros)?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

7. Qual a sua avaliação sobre a segurança na 
UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

8. Qual sua avaliação sobre a localização da UPA?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

9. (Se você foi à UPA com veículo próprio) Você 
teve dificuldade para encontrar local para estacionar 
próximo à UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

10. Considerando a distância, o trânsito e o meio de 
transporte que você utiliza, o deslocamento de sua 
casa para a UPA costuma ser:

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

11. Você acha que a sinalização externa da UPA 
facilita a sua localização?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

12. Como você avalia a adequação da UPA para a 
acessibilidade e mobilidade das pessoas com 
deficiência física ou dificuldades de locomoção?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6
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13. O tempo de espera para ser atendido na 
recepção da UPA foi:

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

14. O atendimento que você recebeu na recepção 
foi:

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

15. Você considera que o tempo de espera para 
seu primeiro atendimento (classificação de risco) 
foi:

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

16. Você considera que o tempo de espera para o 
atendimento médico foi:

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

17. Qual sua avaliação sobre a comunicação com a 
UPA por e-mail ou telefone?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

18. Havia disponível para os usuários da UPA 
algum material informativo (folders, folhetos, etc.) 
com assuntos diversos relacionados à saúde?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

19. Quantos profissionais de saúde lhe prestaram 
atendimento?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

20. Você sabe quais profissionais lhe atenderam?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

21. Como você avalia o atendimento dos 
profissionais de saúde que lhe atenderam (AF = 
assistente de farmácia; AS = assistente social; AE = 
auxiliar de enfermagem; CD = cirurgião dentista; EN 
= enfermeiro; MD = médico; TE = técnico de 
enfermagem).

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

22. Você foi informado(a) sobre o modo que é 
realizada a classificação de risco (prioridades de 
atendimento) na unidade?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

23. Recebeu orientações de cuidado?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

24. Você ficou em observação?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

25. Você necessitou realizar exames 
complementares?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

26. Caso tenha realizado exames/procedimentos, 
você considera que a UPA possui equipamentos 
adequados para a realização destes?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

27. Você percebeu se houve falta de algum material 
durante o seu atendimento na UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6
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28. Foi prescrito algum medicamento?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

29. Em caso de prescrição de medicamento(s), o(s) 
mesmo(s) foi(ram) retirado(s) na Farmácia da UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

30. Em caso de prescrição de medicamentos, você 
foi atendido(a) na farmácia por:

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

31. Em caso de prescrição de medicamento, foi 
orientado(a) sobre o uso correto do medicamento 
prescrito?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

32. Foi prescrita alguma injeção?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

33. Você acredita que o tratamento com injeção é 
melhor do que o realizado com comprimidos ou 
soluções orais?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

34. Você compreendeu as orientações que recebeu 
dos profissionais que lhe atenderam na UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

35. O seu problema de saúde foi resolvido?
□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

36. Houve encaminhamento para Unidade Básica 
de Saúde ou outro Serviço?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6

37. De forma geral, como você avalia os serviços da 
UPA?

□ INDISPENSÁVEL
□ NECESSÁRIO
□ DISPENSÁVEL

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3
□ 4 □ 5 □ 6
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA Unidades de Pronto Atendimento, SOB A
PERSPECTIVA DO USUÁRIO

Caracterização do Indivíduo

1. Nome (iniciais):________________________________
2. Idade (anos):_____________
3. Sexo:

Masculino.
Feminino.

4. Identidade de gênero:
Cisgênero.
Transgênero.
Travesti.
Transexual.
Agênero.
Outra.
Prefiro não responder.

5. Orientação sexual:
Gay.
Lésbica.
Bissexual.
Heterossexual.
Assexual.
Outra.
Prefiro não responder.

6. Raça/Etnia/Cor:
Negra.
Preta.
Parda.
Indígena.
Amarela.
Branca.
Asiática.
Ignorado.

7. Estado civil:
Solteiro.
Casado/união estável.
Viúvo.
Separado.

8. Gestante:
1° trimestre.
2° trimestre.
3° trimestre.
Idade gestacional ignorada.
Não.
Não se aplica.

9. Se gestante, houve encaminhamento neste atendimento?
Sim. Q ual?________________Não.
Não se aplica.

10. Município de residência:________________________
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11. Escolaridade:
Nunca estudou.
Fundamental (1a a 9 série) incompleto.
Fundamental (1a a 9a série) completo.
Ensino médio incompleto.
Ensino médio completo.
Superior incompleto.
Superior completo.

12. Renda familiar (salário mínimo nacional atual -  R$ 954,00):
Até um salário mínimo.
De 1 a 2 salários mínimos.
3 a 4 salários mínimos.
5 ou mais salários mínimos.

13. Ocupação:
Aposentado(a).
Autônomo.
Trabalhador com carteira assinada.
Funcionário público.
Outra.

14. Possui plano de saúde particular?
Sim. Q ual?_______________________
Não.

15. Possui doença crônica?
Hipertensão.
Diabetes.
Bronquite/Asma.
DPOC.
Depressão.
IRC.
HIV.
O utra:________________________

16. Toma algum medicamento de uso contínuo?
Sim. Q ual?_________________________
Não.

17. Quando necessita do medicamento, como ele é adquirido?
O SUS fornece todos os medicamentos.
O SUS fornece a maioria dos medicamentos.
O SUS fornece a minoria dos medicamentos.
Necessito comprar todos os medicamentos.

18. A quem você recorre quando tem alguma dúvida sobre o uso de medicamentos? Você pode escolher 
mais de uma alternativa.

Farmacêutico.
Médico.
Enfermeiro.
Cirurgião dentista.
Nutricionista.
Outro:

19. Utiliza medicamentos sem prescrição e sem orientação de um profissional de saúde?
Sim.
Não.

20. Já sofreu alguma intoxicação causada pelo uso de medicamentos?
Sim.
Não.
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21. Em caso de já  ter sofrido intoxicação relacionada ao uso de medicamentos, procurou atendimento em 
algum serviço de saúde?

Sim. Q ual?_____________________
Não.
Não se aplica.

Estrutura, processo e qualidade de atendimento

Considerando o atendimento recebido hoje na UPA, responda as próximas perguntas.

22. Você veio até a UPA através de encaminhamento de outro serviço de saúde do município?
Sim. Q ual?_______________________________
Não.

23. Qual(is) o(s) serviço(s) da UPA que você utilizou? Você pode assinalar mais de uma opção.
Consulta médica ou de enfermagem 
Consulta odontológica
Procedimentos (curativo, aplicação de medicamento, outros)
Farmácia Exames 
Outro:

24. Qual sua avaliação sobre as salas/consultórios onde você foi atendido(a)?
Ótimo / Bom 
Regular
Ruim / Péssimo 
Não sei responder
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:

25. Qual sua avaliação sobre as condições de limpeza da UPA?
Ótimo / Bom 
Regular
Ruim / Péssimo 
Não sei responder
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:

26. Você sente que sua privacidade foi respeitada durante o atendimento que recebeu na UPA?
Sempre 
Às vezes 
Nunca
Não sei responder
Caso tenha respondido às vezes ou nunca, favor especificar o motivo:

27. Você consegue encontrar com facilidade as salas a que precisa se dirigir na UPA (Ex.: consultórios, 
banheiros)?

Sim, as salas estão identificadas

Às vezes preciso perguntar para alguém
Não há identificação nas salas, sempre preciso pedir informações para localizá-las 
Não percebi / Não sei responder

28. Qual a sua avaliação sobre a segurança na UPA?
Ótimo / Bom 
Regular
Ruim / Péssimo 
Não sei responder
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:
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29. Qual sua avaliação sobre a localização da UPA?
Ótimo / Bom 
Regular
Ruim / Péssimo 
Não sei responder
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:

30. (Se você foi à UPA com veículo próprio) Você teve dificuldade para encontrar local para estacionar 
próximo à UPA?

Sim
Não
Não fui com veículo próprio

31. Considerando a distância, o trânsito e o meio de transporte que você utiliza, o deslocamento de sua 
casa para a UPA costuma ser:

Muito fácil / Fácil 
Nem fácil, nem difícil 
Difícil / Muito difícil 
Não sei responder
Caso o deslocamento seja difícil / muito difícil, por favor especifique o motivo:

32. Você acha que a sinalização externa da UPA facilita a sua localização?
Sim
Parcialmente
Não
Não percebi se há sinalização externa 
Não sei responder

33. Como você avalia a adequação da UPA para a acessibilidade e mobilidade das pessoas com 
deficiência física ou dificuldades de locomoção?

Ótimo / Bom 
Regular
Ruim / Péssimo
Não sei responder / Não percebi 
Esta pergunta é obrigatória
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:

34. O tempo de espera para ser atendido na recepção da UPA foi:
Muito rápido / Rápido 
Nem rápido, nem demorado 
Demorado / Muito demorado 
Não sei responder

35. O atendimento que você recebeu na recepção foi:
Ótimo / Bom 
Regular
Ruim / Péssimo 
Não sei responder
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:

36. Você considera que o tempo de espera para seu primeiro atendimento (classificação de risco) foi:
Muito rápido / Rápido 
Nem rápido, nem demorado 
Demorado / Muito demorado 
Não sei responder
Caso o tempo de espera tenha sido demorado / muito demorado, favor especificar o motivo:

37. Você considera que o tempo de espera para o atendimento médico foi:
Muito rápido / Rápido 
Nem rápido, nem demorado 
Demorado / Muito demorado 
Não sei responder
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38. Qual sua avaliação sobre a comunicação com a UPA por e-mail ou telefone?
Ótimo / Bom
Regular
Ruim / Péssimo
Nunca tentei me comuniar com a UPA por e-mail ou telefone 
Não sei responder
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:

39. Havia disponível para os usuários da UPA algum material informativo (folders, folhetos, etc.) com 
assuntos diversos relacionados à saúde?

Sim
Não
Não percebi / Não sei responder

40. Quantos profissionais de saúde lhe prestaram atendimento?
1 2 3 4 mais de 4

41. Você sabe quais profissionais lhe atenderam?
Sim. Quais profissionais lhe atenderam?
Assistente de Farmácia 
Assistente Social 
Auxiliar de enfermagem 
Cirurgião dentista 
Enfermeiro 
Médico
Técnico de enfermagem Outro(a)s:
Não.

42. Como você avalia o atendimento dos profissionais de saúde que lhe atenderam (AF = assistente de 
farmácia; AS = assistente social; AE = auxiliar de enfermagem; CD = cirurgião dentista; EN = 
enfermeiro; MD = médico; TE = técnico de enfermagem)?
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De modo geral, como foram os 
profissionais em:

Ótimo / 
bom. Regular. Ruim / 

péssimo.

Não fui 
atendido 
(a) por 

este 
profissio

nal.

Não sei 
avaliar.

Deixar você à vontade (sendo gentil e 
amigável, tratando você com respeito; 
sem ser frio(a) ou ríspido(a)).

Deixar você contar sua “história” (dando 
tempo para você descrever sua doença 
completamente, com suas próprias 
palavras; sem lhe interromper ou distrair).

Realmente ouvir (prestando atenção no 
que você dizia; sem ficar olhando nas 
anotações ou no computador enquanto 
você falava).

Estar interessado em sua pessoa como 
um todo (perguntando ou sabendo 
detalhes importantes da sua vida, sua 
situação; sem lhe tratar “apenas como um 
número”).

Entender plenamente suas preocupações 
(demonstrando que ele ou ela tinha 
entendido corretamente suas 
preocupações; não esquecendo ou 
desconsiderando nada).

Mostrar cuidado e compaixão 
(demonstrando estar genuinamente 
preocupado, relacionando-se com você 
em um nível humano; não sendo 
indiferente ou insensível).

Ser positivo (tendo uma abordagem e 
uma atitude positivas; sendo honesto(a), 
sem ser negativo(a) sobre os seus 
problemas).

Explicar as coisas claramente 
(respondendo completamente suas 
questões, explicando claramente, dando 
informações adequadas para você; não 
sendo vago).

Ajudar você a manter o controle 
(conversando sobre o que você pode 
fazer para melhorar sua saúde; 
encorajando ao invés de ficar “dando 
sermão”).

Planejar junto com você o que será feito 
(conversando sobre as possibilidades, 
envolvendo você nas decisões na medida 
em que você quer estar envolvido(a); não 
ignorando os seus pontos de vista).
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43. Você foi informado(a) sobre o modo que é realizada a classificação de risco (prioridades de 
atendimento) na unidade?

Sim.
Não.

44. Recebeu orientações de cuidado?
Sim.
Não.

45. Você ficou em observação?
Sim.
Não.

46. Você necessitou realizar exames complementares?
Sim.
Não.

47. Caso tenha realizado exames/procedimentos, você considera que a UPA possui equipamentos 
adequados para a realização destes?

Sim, os equipamentos são adequados .
Alguns equipamentos são adequados, outros não 
Os equipamentos não são adequados 
Não percebi/Não sei responder
Caso tenha identificado que algum equipamento não está adequado, favor especificar o 
equipamento:

48. Você percebeu se houve falta de algum material durante o seu atendimento na UPA?
Não faltou material.
Sim, faltou algum material. Q ual?_________________
Não percebi / Não sei responder.

49. Foi prescrito algum medicamento?
( ) Sim. Quantos?
( ) Não

50. Em caso de prescrição de medicamento(s), o(s) mesmo(s) foi(ram) retirado(s) na Farmácia da UPA?
Sim, todos.
Sim, a maioria.
Sim, a minoria.
Não.
UPA não tem farmácia.
Não se aplica.

51. Em caso de prescrição de medicamentos, você foi atendido(a) na farmácia por:
Farmacêutico.
Enfermeiro.
Auxiliar/técnico de enfermagem.
Outro. Q ual?_____________________
A UPA não tem farmácia.
Não sei dizer.
Não se aplica.

52. Em caso de prescrição de medicamento, foi orientado(a) sobre o uso correto do medicamento 
prescrito?

Sim.
Não.
Não se aplica.

53. Foi prescrita alguma injeção?
Sim.
Não.

54. Você acredita que o tratamento com injeção é melhor do que o realizado com comprimidos ou 
soluções orais?

Sim.
Não.
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55. Você compreendeu as orientações que recebeu dos profissionais que lhe atenderam na UPA?
Sim, compreendi.
Fiquei confuso(a) com algumas orientações.
Não compreendi as orientações.
Não sei responder.

56. O seu problema de saúde foi resolvido?
Sim, totalmente.
Sim, parcialmente.
Não.

57. Houve encaminhamento para Unidade Básica de Saúde ou outro Serviço?
Sim, com orientações/contra-referência. Q ual?____________
Sim, sem orientações/contra-referência. Q ual?____________
Não.

58. De forma geral, como você avalia os serviços da UPA?
Ótimo / Bom 
Regular
Ruim / Péssimo
Caso tenha respondido regular ou ruim / péssimo, favor especificar o motivo:

Este espaço é seu! Registre aqui sugestões, reclamações, elogios, críticas.
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APÊNDICE 2 -  DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DO GRUPO NOMINAL

Classificações categóricas pré-GN Classificações categóricas pós-GN

Questão 01 -  Classificação nominal pré-GN Questão 01 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 3 60,0 Indispensável 1 20,0

Necessário 2 40,0 Necessário 4 80,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 01 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 01 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

3 1 20,0 4 4 80,0

4 2 40,0 6 1 20,0

5 1 20,0 Total 5 100,0

6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 02 -  Classificação nominal pré-GN Questão 02 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 2 40,0 Dispensável 1 20,0

Indispensável 2 40,0 Indispensável 3 60,0

Necessário 1 20,0 Necessário 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 02 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 02 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

2 2 40,0 2 1 20,0

4 1 20,0 4 1 20,0

5 1 20,0 5 2 40,0

6 1 20,0 6 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 03 -  Classificação nominal pré-GN Questão 03 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 1 20,0 Indispensável 1 20,0

Necessário 4 80,0 Necessário 4 80,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0
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Questão 03 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 03 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

3 1 20,0 3 1 20,0

4 1 20,0 4 2 40,0

5 2 40,0 5 2 40,0

6 1 20,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 04 -  Classificação nominal pré-GN Questão 04 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Indispensável 3 60,0

Indispensável 1 20,0 Necessário 2 40,0

Necessário 3 60,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 04 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 04 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

1 1 20,0 3 1 20,0

3 1 20,0 4 1 20,0

5 2 40,0 5 2 40,0

6 1 20,0 6 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 05 -  Classificação nominal pré-GN Questão 05 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 2 40,0 Indispensável 3 60,0

Necessário 3 60,0 Necessário 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 05 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 05 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 2 20,0 4 2 40,0

5 2 20,0 5 2 40,0

6 1 40,0 6 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 06 -  Classificação nominal pré-GN Questão 06 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 2 40,0 Dispensável 1 20,0

Necessário 3 60,0 Indispensável 1 20,0

Total 5 100,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0
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Questão 06 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 06 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 3 60,0 2 1 20,0

5 2 40,0 3 1 20,0

Total 5 100,0 4 1 20,0

5 1 20,0

6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 07 -  Classificação nominal pré-GN Questão 07 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 1 20,0 Dispensável 1 20,0

Necessário 4 80,0 Indispensável 1 20,0

Total 5 100,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0

Questão 07 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 07 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 3 60,0 2 1 20,0

5 2 40,0 4 2 40,0

Total 5 100,0 5 2 40,0

Total 5 100,0

Questão 08 -  Classificação nominal pré-GN Questão 08 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 1 20,0 Dispensável 1 20,0

Necessário 4 80,0 Indispensável 1 20,0

Total 5 100,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0

Questão 08 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 08 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 2 40,0 1 1 20,0

5 1 20,0 4 2 40,0

6 2 40,0 5 1 20,0

Total 5 100,0 6 1 20,0

Total 5 100,0
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Questão 09 -  Classificação nominal pré-GN Questão 09 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 1 20,0 Dispensável 4 80,0

Necessário 4 80,0 Indispensável 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 09 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 09 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

2 1 20,0 1 1 40,0

3 1 20,0 2 2 20,0

4 2 40,0 3 1 20,0

5 1 20,0 4 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 10 -  Classificação nominal pré-GN Questão 10 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 2 40,0 Dispensável 1 20,0

Necessário 3 60,0 Necessário 4 80,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 10 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 10 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

2 1 20,0 1 1 20,0

3 1 20,0 4 4 80,0

4 2 40,0 Total 5 100,0

5 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 11 -  Classificação nominal pré-GN Questão 11 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Necessário 5 100,0 Dispensável 1 20,0

Total 5 100,0 Indispensável 2 40,0

Necessário 2 40,0

Total 5 100,0

Questão 11 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 11 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 4 80,0 0 1 20,0

5 1 20,0 3 1 20,0

Total 5 100,0 4 1 20,0

5 2 40,0

Total 5 100,0
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Questão 12 -  Classificação nominal pré-GN Questão 12 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 3 60,0 Indispensável 3 60,0

Necessário 2 40,0 Necessário 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 12 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 12 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 2 40,0 4 2 40,0

6 3 60,0 5 2 40,0

Total 5 100,0 6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 13 -  Classificação nominal pré-GN Questão 13 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Necessário 5 100,0 Indispensável 2 40,0

Total 5 100,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0

Questão 13 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 13 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 3 60,0 3 1 20,0

5 2 40,0 4 1 20,0

Total 5 100,0 5 1 20,0

6 2 40,0

Total 5 100,0

Questão 14 -  Classificação nominal pré-GN Questão 14 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 2 40,0 Indispensável 2 40,0

Necessário 3 60,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 14 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 14 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 3 60,0 4 2 40,0

5 2 40,0 5 2 40,0

Total 5 100,0 6 1 20,0

Total 5 100,0
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Questão 15 -  Classificação nominal pré-GN Questão 15 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 2 40,0 Indispensável 2 40,0

Necessário 3 60,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 15 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 15 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 2 40,0 4 3 60,0

5 2 40,0 5 1 20,0

6 1 20,0 6 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 16 -  Classificação nominal pré-GN Questão 16 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indipensável 1 20,0 Indispensável 2 40,0

Necessário 4 80,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 16 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 16 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 3 60,0 4 2 40,0

5 1 20,0 5 2 40,0

6 1 20,0 6 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 17 -  Classificação nominal pré-GN Questão 17 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 3 60,0 Dispensável 4 80,0

Necessário 2 40,0 Necessário 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 17 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 17 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 0 2 40,0

2 1 20,0 2 1 20,0

3 1 20,0 3 1 20,0

4 1 20,0 5 1 20,0

5 1 20,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0
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Questão 18 -  Classificação nominal pré-GN Questão 18 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Necessário 5 100,0 Necessário 5 100,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 18 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 18 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 4 80,0 4 5 100,0

5 1 20,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 19 -  Classificação nominal pré-GN Questão 19 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Dispensável 3 60,0

Indispensável 1 20,0 Necessário 2 40,0

Necessário 3 60,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 19 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 19 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 0 2 40,0

4 2 40,0 2 1 20,0

5 1 20,0 4 2 40,0

6 1 20,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 20 -  Classificação nominal pré-GN Questão 20 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 1 20,0 Dispensável 1 20,0

Necessário 4 80,0 Indispensável 1 20,0

Total 5 100,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0

Questão 20 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 20 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 2 40,0 0 1 20,0

5 2 40,0 3 1 20,0

6 1 20,0 4 2 40,0

Total 5 100,0 5 1 20,0

Total 5 100,0
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Questão 21 -  Classificação nominal pré-GN Questão 21 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 3 60,0 Indispensável 1 20,0

Necessário 2 40,0 Necessário 4 80,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 21 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 21 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 1 20,0 4 2 40,0

6 4 80,0 5 2 40,0

Total 5 100,0 6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 22 -  Classificação nominal pré-GN Questão 22 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 3 60,0 Indispensável 3 60,0

Necessário 2 40,0 Necessário 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 22 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 22 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 1 20,0 4 2 40,0

5 1 20,0 5 1 20,0

6 3 60,0 6 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 23 -  Classificação nominal pré-GN Questão 23 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 2 40,0 Indispensável 1 20,0

Necessário 3 60,0 Necessário 4 80,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 23 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 23 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 1 20,0 4 1 20,0

5 2 40,0 5 3 60,0

6 2 40,0 6 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0
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Questão 24 -  Classificação nominal pré-GN Questão 24 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Indispensável 1 20,0

Indispensável 1 20,0 Necessário 4 80,0

Necessário 3 60,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 24 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 24 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 4 2 40,0

4 2 40,0 5 3 60,0

5 1 20,0 Total 5 100,0

6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 25 -  Classificação nominal pré-GN Questão 25 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Indispensável 2 40,0

Indispensável 2 40,0 Necessário 3 60,0

Necessário 2 40,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 25 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 25 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 4 1 20,0

4 1 20,0 5 4 80,0

5 2 40,0 Total 5 100,0

6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 26 -  Classificação nominal pré-GN Questão 26 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Dispensável 1 20,0

Indispensável 2 40,0 Indispensável 2 40,0

Necessário 2 40,0 Necessário 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0
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Questão 26 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 26 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 0 1 20,0

4 1 20,0 3 1 20,0

5 2 40,0 4 1 20,0

6 1 20,0 5 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 27 -  Classificação nominal pré-GN Questão 27 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 1 20,0 Dispensável 4 80,0

Necessário 4 80,0 Necessário 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 27 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 27 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 4 80,0 0 2 40,0

6 1 20,0 2 1 20,0

Total 5 100,0 3 1 20,0

4 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 28 -  Classificação nominal pré-GN Questão 28 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Indispensável 2 40,0

Indispensável 2 40,0 Necessário 3 60,0

Necessário 2 40,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 28 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 28 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 4 2 40,0

4 1 20,0 5 3 60,0

5 2 40,0 Total 5 100,0

6 1 20,0

Total 5 100,0
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Qustão 29 -  Classificação nominal pré-GN Questão 29 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Dispensável 1 20,0

Indispensável 2 40,0 Necessário 4 80,0

Necessário 2 40,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 29 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 29 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 4 3 60,0

5 3 60,0 5 2 40,0

6 1 20,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 30 -  Classificação nominal pré-GN Questão 30 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Dispensável 1 20,0

Indispensável 1 20,0 Necessário 4 80,0

Necessário 3 60,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 30 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 30 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 0 1 20,0

4 2 40,0 4 1 20,0

5 2 40,0 5 2 40,0

Total 5 100,0 6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 31 -  Classificação nominal pré-GN Questão 31 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 4 80,0 Dispensável 1 20,0

Necessário 1 20,0 Indispensável 1 20,0

Total 5 100,0 Necessário 3 60,0

Total 5 100,0
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Questão 31 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 31 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

5 2 40,0 0 1 20,0

6 3 60,0 4 2 40,0

Total 5 100,0 5 1 20,0

6 1 20,0

Total 5 100,0

Questão 32 -  Classificação nominal pré-GN Questão 32 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 2 40,0 Dispensável 3 60,0

Indispensável 1 20,0 Necessário 2 40,0

Necessário 2 40,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 32 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 32 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 0 2 40,0

3 1 20,0 2 1 20,0

4 1 20,0 3 1 20,0

5 2 40,0 5 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 33 -  Classificação nominal pré-GN Questão 33 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 4 80,0 Dispensável 5 100,0

Indispensável 1 20,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 33 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 33 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 0 3 60,0

3 2 40,0 2 2 40,0

4 1 20,0 Total 5 100,0

6 1 20,0

Total 5 100,0



98

Questão 34 -  Classificação nominal pré-GN Questão 34 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Indispensável 3 60,0

Indispensável 2 40,0 Necessário 2 40,0

Necessário 2 40,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 34 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 34 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 4 1 20,0

4 1 20,0 5 3 60,0

5 2 40,0 6 1 20,0

6 1 20,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0

Questão 35 -  Classificação nominal pré-GN Questão 35 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Dispensável 1 20,0 Dispensável 1 20,00

Indispensável 3 60,0 Indispensável 2 40,0

Necessário 1 20,0 Necessário 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 35 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 35 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

0 1 20,0 3 2 40,0

3 1 20,0 4 1 20,0

5 1 20,0 5 1 20,0

6 2 40,0 6 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 36 -  Classificação nominal pré-GN Questão 36 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 2 40,0 Indispensável 3 60,0

Necessário 3 60,0 Necessário 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 36 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 36 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 1 20,0 4 2 40,0

5 2 40,0 6 3 60,0

6 2 40,0 Total 5 100,0

Total 5 100,0
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Questão 37 -  Classificação nominal pré-GN Questão 37 -  Classificação nominal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

Indispensável 2 40,0 Indispensável 4 80,0

Necessário 3 60,0 Necessário 1 20,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questão 37 -  Classificação ordinal pré-GN Questão 37 -  Classificação ordinal pós-GN

Variável Frequência (N) Porcentagem (%) Variável Frequência (N) Porcentagem (%)

4 1 20,0 4 1 20,0

5 2 40,0 5 2 40,0

6 2 40,0 6 2 40,0

Total 5 100,0 Total 5 100,0

Questões excluídas (N = 11).



100

APENDICE 3 -  TCLE JUIZES

UNIVERSIDADE FEDERAL
U  F  PR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos ICEP/SD

Página 01 de  02

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nós, Solena Ziemer Kusma Fidalski e André Luis Cândido da Silva -  da Universidade Federal do Paraná, 
estamos convidando o(a) Senhor(a), juiz designado pela Secretaria de Saúde/Controle Social do seu município, 
a participar de um estudo intitulado Instrumento de avaliação para Unidades de Pronto Atendimento, sob 
a perspectiva do usuário.
a) O objetivo desta pesquisa é construir e validar uma ferramenta para melhorar os serviços oferecidos pela 
Unidade de Pronto Atendimento do seu município.
b) Caso você participe da pesquisa, será necessário participar de dois momentos diferentes. O primeiro 
momento será a leitura e análise de um instrumento de avaliação do serviço de Unidades de Pronto 
Atendimento, nesse momento você identificará se concorda ou discorda das perguntas formuladas pelos 
pesquisadores. Em um segundo momento será convidado a participar de um encontro presencial de 04 horas 
para avaliar conjuntamente os pontos que o grupo discordou na análise individual.
c) É  possível que você experimente algum desconforto, principalmente relacionado ao constrangimento que 
alguma das perguntas do questionário possa gerar.
d) Alguns riscos relacionados ao estudo podem ser de constrangimento relacionado a resposta ao questionário.
e) Espera-se que você tenha benefícios indiretos participando da pesquisa. A partir da análise dos resultados, 
os pesquisadores irão entregar ao seu município os resultados encontrados na pesquisa, que poderá trabalhar 
no desenvolvimento e aprimoramento dos serviços públicos de saúde executados por Unidades de Pronto 
Atendimento.
f) Os pesquisadores Solena Ziemer Kusma Fidalski e André Luis Cândido da Silva, responsáveis por este 
estudo, poderão ser localizados pelos telefones (41) XXXXX-XXXX e (41) XXXXX-XXXX 
(respectivamente), e-mails: xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx e xxxxxxxxxxx@xxxxx.com (respectivamente), 
endereço comercial: Rua Pe Camargo, 280,7 andar -  Departamento de Saúde Coletiva (permanência segundas 
e quartas feiras das 08:00h às 12:30h) ou por telefone celular ou fixo (41) 3360-7279, no horário comercial 
(08:00 às 17:00h), para esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que 
queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo.
g) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa poderá desistir 
a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado. 
O seu atendimento está garantido e não será interrompido caso você desista de participar.
h) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas (coordenador da 
UPA ou representante da Secretaria de Saúde). No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório 
ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida sua 
confidencialidade.

Participante da Pesquisa [rubrica]
Pesquisador Responsável ou quem aplicou o  TCLE [rubrica] 
Orientador [rubrica]

Comitê de Etica em Pesquisa com Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde da UFPR I CEP/SD Rua Padre 
Camargo, 285 I térreo I Alto da Glória I Curitiba/PR I CEP 80060-240 I cometica.saude@ufpr.br -  telefone (041) 
3360-7259

mailto:xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx
mailto:xxxxxxxxxxx@xxxxx.com
mailto:cometica.saude@ufpr.br
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APENDICE 4 -  TCLE USUÁRIOSURft24ti
Elaboração e validação de um 
instrumento de avaliação para 
Unidades de Pronto Atendimento, sob 
a perspectiva do usuário
Formulário UPA Araucária 

*  Required

Em ail a dd ress  *

Vour email

T e rm o  de C o n se n tim e n to  L ivre e E scla rec ido

Nós, Soiena Ziemer Kusma Fidalski e André Luis Cândido da Silva -  da Universidade 
Federal do Paraná, estamos convidando o(a) Senhor(a), usuário da Unidade de Pronto 
Atendim ento do município, a partic ipar de um estudo in titu lado  Instrum ento de avaliação 
para Unidades de Pronto Atendimento, sob a perspectiva do usuário.

a) O objetivo desta pesquisa é constru ir e va lidar uma ferram enta para m elhorar os 
serviços oferecidos pela Unidade de Pronto Atendim ento do seu município.

b) Caso você participe da pesquisa, será necessário responder a um questionário neste 
momento, o que levará aproximadamente 10 m inutos.

c) É possível que você experimente aigum desconforto, principalm ente relacionado ao 
constrangim ento que alguma das perguntas do questionário possa gerar.

d) Alguns riscos relacionados ao estudo podem ser de constrangim ento relacionado a 
resposta ao questionário.

e) Espera-se que você tenha benefícios ind iretos participando da pesquisa. A  partir da 
análise dos resultados, os pesquisadores irão entregar ao seu m unicípio os resultados 
encontrados na pesquisa, que poderá trabalhar no desenvolvimento e aprim oram ento dos 
serviços públicos de saúde executados por Unidades de Pronto Atendim ento.
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f) Os pesquisadores Solena Ziemer Kusma Fidalski e André Luis Cândido da Silva, 
responsáveis por este estudo, poderão ser localizados pe los te le fones e

(respectivam ente), e-m ails:   e
'________________ (respectivam ente), endereço comercial: Rua Pe Camargo, 280,7

andar -  Departam ento de saúde Coletiva (permanência segundas e quartas fe iras das 
Q8:00h às 12:30h) ou por te le fone  celular ou fixo  (41) 3360-7279, no horário comercial 
(08:00 às 17:0Qh), para esclarecer eventuais dúvidas que você possa te r e fornecer-lhe as 
in form ações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo.

g) A sua participação neste estudo é voluntária  e se você não quiser mais fazer parte da 
pesquisa poderá desistir a qualquer momento e so lic ita r que lhe devolvam este Term o de 
Consentim ento Livre e Esclarecido assinado.

h) As in form ações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas 
autorizadas (coordenador da UPA ou representante da Secretaria de Saúde). No entanto, 
se qualquer inform ação fo r divulgada em re la tório  ou publicação, isto será fe ito  sob form a 
codificada, para que a sua identidade seja preservada e m antida a sua confidencialidade.

i) O m ateria l obtido através do questionário será u tilizado unicam ente para essa pesquisa 
e será destruído/descartado em máquinas próprias para essa fina lidade (ou deietado) ao 
térm ino do estudo, dentro de 5 anos.

j)  As despesas necessárias para a realização da pesquisa (resposta ao questionário no 
local de atendim ento) não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer 
valor em dinheiro pela sua participação.

k) Ao responder ao questionário você poderá sentir um certo constrangimento, caso isso 
aconteça, poderá parar de responder sem que exista qualquer prejuízo. Caso sinta 
necessidade de conversar com o pesquisador a respeito do seu constrangim ento, você 
poderá fazê-lo  sem tem er qualquer reta liação por parte dos pesquisadores ou do 
estabelecim ento ao qual buscou atendimento.

I) Quando os resultados forem  publicados, não aparecerá seu nome, e sim  um código.

m) Se você tive r dúvidas sobre seus d ire itos como partic ipante  de pesquisa, você pode 
contatar tam bém  o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/SD) do Setor de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, pelo te le fone 3360-7259. O Comitê 
de Ética em Pesquisa é um órgão colegiado m ulti e transd isc ip linar, independente, que 
existe nas institu ições que realizam  pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil e fo i 
criado com o objetivo de proteger os partic ipantes de pesquisa, em sua integridade e 
dignidade, e assegurar que as pesquisas sejam  desenvolvidas dentro de padrões éticos 
(Resolução n° 466/12 Conselho Nacional de Saúde).
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APÊNDICE 5 -  INSTRUMENTO CONSTRUÍDO

1. Caracterização do indivíduo

1.1. Nome: *

1.2. Nome (iniciais): *

1.3. Idade (anos): *

1.4. Sexo: *
Masculino.
Feminino.

1.5. Raça/etnia/cor: *
Marcar apenas uma resposta.

Preta.
Parda.
Indígena.
Amarela.
Branca.
Prefiro não responder.

1.6. Estado civil. *
Marcar apenas uma resposta.

Solteiro(a).
Casado(a)/União estável.
Separado(a).
Divorciado(a).
Viúvo(a).

1.7. É gestante? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim (1° trimestre).
Sim (2° trimestre).
Sim (3° trimestre).
Sim (idade gestacional ignorada).
Não.
Não se aplica.

1.8. Escolaridade: *
Marcar apenas uma resposta.

Nunca estudei.
Fundamental (1a a 9 série) incompleto. 
Fundamental (1a a 9a série) completo. 
Ensino médio incompleto.
Ensino médio completo.
Superior incompleto.
Superior completo.
Pós-graduação incompleta. 
Pós-graduação completa.
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1.9. Renda familiar: *
Marcar apenas uma resposta.

Até dois salários mínimos (R$ 1.996,00).
De 2 a 4 salários mínimos (R$ 1.996,00 a R$ 3.992,00).
De 4 a 10 salários mínimos (R$ 3.992,00 a 9.980,00).
De 10 a 20 salários mínimos (R$ 9.980,00 a R$ 19.960,00).
Acima de 20 salários mínimos (Acima de R$ 19.960,00).

1.10. Ocupação: *
Marcar apenas uma resposta.

Aposentado(a), trabalhou a maior parte da vida como autônomo.
Aposentado(a), trabalhou a maior parte da vida com carteira assinada. 
Aposentado(a), trabalhou a maior parte da vida como funcionário(a) público(a). 
Aposentado(a), trabalhou a maior parte da vida como empregado(a) doméstico(a). 
Autônomo(a).
Trabalhador(a) com carteira assinada.
Funcionário(a) público(a).
Empregado(a) doméstico(a).
Do lar.
Estudante.
Desempregado(a).
Outra.

1.11. Possui plano de saúde particular? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim.
Não.

1.12. Possui doença crônica? *
Marque todas que se aplicam.

Artrite ou doenças reumáticas.
Artrose.
Asma/bronquite.
Depressão.
Diabetes.
Disfunção pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
Dislipidemia.
Doenças do coração.
Hipertensão.
Insuficiência renal crônica (IRC).
Rinite.
Outra.
Não possuo doença crônica.

1.13. Toma algum medicamento de uso contínuo? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim, 1 único medicamento todos os dias.
Sim, de 2 a 4 medicamentos diferentes todos os dias.
Sim, 5 ou mais medicamentos diferentes todos os dias.
Não tomo nenhum medicamento.

1.14. Em geral, quando necessita de algum medicamento, como ele é adquirido? * 
Marcar apenas uma resposta.

O SUS fornece todos os medicamentos.
O SUS fornece a maior parte dos medicamentos.
O SUS fornece a metade dos medicamentos.
O SUS fornece a menor parte dos medicamentos.
Necessito comprar todos os medicamentos.
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1.15. A quem você recorre quando tem alguma dúvida sobre o uso de medicamentos? *
Você pode escolher mais de uma alternativa.
Marque todas que se aplicam.

Farmacêutico(a).
Balconista, auxiliar ou técnico(a) de farmácia.
Médico(a).
Enfermeiro(a).
Auxiliar ou técnico(a) de enfermagem.
Cirurgião(ã) dentista.
Nutricionista.
Psicólogo(a).
Familiar.
Amigo(a).
Internet.
Outro(a).

1.16. Utiliza medicamentos sem prescrição ou sem orientação de um profissional de saúde? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim, sempre.
Sim, às vezes.
Não, nunca.

1.17. Já sofreu alguma intoxicação causada pelo uso de medicamentos? *
Em caso afirmativo, você procurou atendimento em algum serviço de saúde?
Marcar apenas uma resposta.

Sim, procurei uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Sim, procurei uma Unidade Básica de Saúde.
Sim, procurei um Hospital.
Sim, procurei um consultório médico.
Sim, acionei o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Sim, acionei o Centro de Informações Toxicológicas (CIT).
Sim, procurei outro serviço.
Sim e não procurei nenhum serviço.
Sim, a intoxicação ocorreu dentro de um estabelecimento de saúde.
Nunca sofri intoxicação relacionada ao uso de medicamentos.

2. Avaliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

2.1. Considerando a distância, o trânsito e o meio de transporte que você utilizou, o deslocamento até 
UPA foi: *
Marcar apenas uma resposta.

Muito fácil.
Fácil.
Nem fácil, nem difícil.
Difícil.
Muito difícil.
Não consigo avaliar.

2.2. Qual a sua avaliação sobre as condições de segurança na UPA? *
Marcar apenas uma resposta.

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.
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2.3. Como você avalia a adequação da UPA para a acessibilidade e mobilidade das pessoas com 
deficiência física ou dificuldades de locomoção? *
O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o 
uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso 
para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.
Marcar apenas uma resposta.

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

2.4. Qual sua avaliação sobre as salas/consultórios onde você foi atendido(a)? *
Marcar apenas uma resposta.

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

2.5. Qual sua avaliação sobre as condições de limpeza da UPA? *
Marcar apenas uma resposta.

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

2.6. Você veio até a UPA através de encaminhamento de outro serviço de saúde? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim, encaminhado(a) por Unidade Básica de Saúde.
Sim, encaminhado(a) por Hospital.
Sim, encaminhado(a) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Sim, encaminhado(a) por outro serviço.
Não, vim por procura direta.

2.7. Qual(is) o(s) serviço(s) da UPA que você utilizou? *
Você pode assinalar mais de uma opção.
Marque todas que se aplicam.

Consulta médica 
Consulta de enfermagem 
Consulta odontológica.
Farmácia.
Exames de imagem.
Exames laboratoriais.
Exames -  eletrocardiograma.
Injeção.
Soroterapia.
Inaloterapia.
Internamento/observação.
Curativo/sutura.
Outro.
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2.8. Você sente que sua privacidade foi respeitada durante o atendimento que recebeu na UPA? * 
Marcar apenas uma resposta.

Em todos os momentos.
Em alguns momentos.
Em nenhum momento.
Não consigo avaliar.

2.9. O tempo de espera para ser atendido(a) na recepção da UPA foi: *
Marcar apenas uma resposta.

Muito rápido.
Rápido.
Nem rápido, nem demorado.
Demorado.
Muito demorado.
Não consigo avaliar.

2.10. O atendimento que você recebeu na recepção foi: *
Marcar apenas uma resposta.

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

2.11. Você considera que o tempo de espera para a triagem (classificação de risco) foi: *
Marcar apenas uma resposta.

Muito rápido.
Rápido.
Nem rápido, nem demorado.
Demorado.
Muito demorado.
Não consigo avaliar.

2.12. Você foi informado(a) sobre o modo que é realizada a classificação de risco (prioridades de 
atendimento) na unidade? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim.
Não.

2.13. Você considera que o tempo de espera para o atendimento médico foi: *
Marcar apenas uma resposta.

Muito rápido.
Rápido.
Nem rápido, nem demorado.
Demorado.
Muito demorado.
Não consigo avaliar.
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2.14. Em geral, com relação aos itens abaixo, como você avalia os profissionais de saúde que lhe 
atenderam? *
Marcar apenas uma resposta por linha.

Deixar você à vontade (sendo gentil e amigável, tratando você com respeito; sem ser frio(a) ou 
ríspido(a)).

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

Deixar você contar a queixa principal (dando tempo para você descrever sua queixa completamente, 
com suas próprias palavras; sem lhe interromper ou distrair).

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

Realmente ouvir (prestando atenção no que você dizia; sem ficar olhando nas anotações ou no 
computador enquanto você falava).

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

Ajudar você a manter o controle (conversando sobre o que você pode fazer para melhorar sua 
saúde).

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

2.15. Havia disponível para os usuários da UPA algum material informativo (folders, folhetos, etc.) 
com assuntos diversos relacionados à saúde? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim.
Não.
Não observei.

2.16. Foi prescrito algum medicamento? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim, 1 único medicamento.
Sim, de 2 a 4 medicamentos diferentes.
Sim, 5 ou mais medicamentos diferentes.
Não foi prescrito qualquer medicamento.
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2.17. Em caso de prescrição de medicamento(s), o(s) mesmo(s) foi(ram) retirado(s) na Farmácia da 
UPA? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim, todos.
Sim, a maior parte dos medicamentos.
Sim, a metade dos medicamentos.
Sim, a menor parte dos medicamentos.
Não havia nenhum medicamento.
A UPA não tem farmácia.
Não foi prescrito qualquer medicamento.
Não utilizei a farmácia.

2.18. Em caso de prescrição de medicamento(s), foi orientado(a) sobre o uso correto do medicamento 
prescrito? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim.
Não.
Não foi prescrito qualquer medicamento.

2.19. Em geral, você compreendeu as orientações que recebeu dos profissionais que lhe atenderam 
na UPA? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim, compreendi.
Fiquei confuso(a) com alguma(s) orientação(ões).
Não compreendi as orientações.
Não recebi orientações.
Não consigo avaliar.

2.20. Houve encaminhamento para outro serviço de saúde? *
Marcar apenas uma resposta.

Sim, para Unidade de Saúde, COM orientações/contrarreferência.
Sim, para Unidade de Saúde, SEM orientações/contrarreferência.
Sim, para Hospital, COM orientações/contrarreferência.
Sim, para Hospital, SEM orientações/contrarreferência.
Sim, para Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), COM orientações/contrarreferência.
Sim, para Centro de Atenção Psicossocial (c a p s ), SEM orientações/contrarreferência.
Sim, para outro serviço, COM orientações/contrarreferência.
Sim, para outro serviço, SEM orientações/contrarreferência.
Não houve encaminhamento.

2.21. De forma geral, como você avalia os serviços da UPA? *
Marcar apenas uma resposta.

Ótimo.
Bom.
Regular.
Ruim.
Péssimo.
Não consigo avaliar.

2.22. Caso deseje, explique/fale/conte como foi a sua experiência quanto ao atendimento na UPA. 

LEGENDA: * = resposta obrigatória.
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ANEXO 1 -  PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO CEP

UFPR - SETO R DE C IÊNCIAS 
DA SAÚDE DA UNIVER SIDAD E 

FEDERAL DO PARANÁ -

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

T ítu lo  da P esqu isa: INSTRUM ENTO DE AVALIAÇÃO PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIM ENTO, 
SOB A PERSPECTIVA DO USUÁRIO

P esqu isador: Solena Ziemer Kusma

Área Tem ática :

Versão: 2

C AAE: 91131818.6.0000.0102

In s titu ição  P roponen te : Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

P a troc inado r P rinc ipa l: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

N úm ero do  Parecer: 2.823.473

A presentação  do  P ro je to :

Projeto de pesquisa sob a responsabilidade do Prof- Dr- Solena Z iem er Kusma Fidalski em colaboração 

com André Luis C ândido da S ilva, m estrando do P rogram a de Pós G raduação em Saúde C o le tiva  

(UFPR),farmacêutico Bioquímico na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e na Prefeitura Municipal de 

Araucária. Esta etapa do presente projeto tem previsão de início após aprovação no CEP até fevereiro de 

2019. O projeto deverá ser realizado Unidades de Pronto Atendim ento da Região Metropolitana de Curitiba 

e busca desenvolver um instrumento de avaliação de serviço em unidades de pronto atendimento.

O b je tivo  da Pesquisa:

Os pesquisadores buscam  “C onstru ir e va lidar um instrum ento de avaliação para Unidades de Pronto 

Atendimento, com ênfase nas necessidades e características do usuário” . Apresentam ainda dois objetivos 

específicos: “Definir um modelo teórico e sistematizar atributos para elaborar uma matriz de descritores de 

avaliação de Unidades de Pronto Atendimento, com ênfase no usuário; Compreender como a elaboração de 

uma ferramenta de avaliação com ênfase no usuário pode contribuir para o desenvolvimento das Unidades 

de Pronto Atendimento."
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Bairro: Alto da Glória CEP: 80.060-240
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Continuação do Parecer: 2.823.473

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Segundo o relato dos pesquisadores os benefícios: o único benefício direto dos participantes seria 

proporcionar maior envolvimento e satisfação do usuário em relação aos serviços envolvidos. Estes 

apontam ainda algum risco de constrangimento dos participantes/usuários durante as entrevistas que 

poderão ser minimizados à medida que serão asseguradas a privacidade e a confidencialidade dos dados 

dos participantes. “Os participantes não terão nenhum gasto ou incentivo financeiro para participar desta 

pesquisa, portanto, não haverá ressarcimento’’.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O estudo proposto apresenta-se claro e objetivo, de modo a esclarecer todas as etapas da pesquisa e 

justificar sua relevância. O projeto propõe delineamento observacional, transversal, descritivo e exploratório. 

Será utilizada a metodologia proposta pelas autoras Coluci, Alexandre e Milani (2015), para a construção do 

instrumento para avaliação de Unidades de Pronto Atendimento. “Os autores realizarão a etapa de 

construção, seleção e organização dos itens. Também haverá a participação de juizes (5-10 pessoas) para 

referendar a construção do instrumento, a qual envolverá profissionais da saúde atuantes na Urgência e 

Emergência e representantes da comunidade. A participação se dará em dois momentos: uma avaliação a 

distância e um encontro presencial de cerca de 4 horas, em formato de grupo nominal’’.

A participação de especialistas e representantes do controle social para referendar a validade do constructo. 

Posteriormente, serão realizadas 200 entrevistas divididas entre os seguintes municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba, quando os participantes serão convidados a responder ao questionário no 

momento seguinte à triagem na Unidade de Pronto Atendimento. "Os pesquisadores irão abordar o paciente 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Uma vez que o paciente aceite responder ao 

questionário, ele será conduzido a uma sala reservada, os pesquisadores irão explicar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o participante que aceitar assinar o mesmo receberá o questionário com 

perguntas objetivas”.

Antes de início da coleta de dados será realizada uma aproximação com os profissionais das Unidades de 

Pronto Atendimento da região metropolitana de Curitiba para explicar a importância e as etapas da 

pesquisa. A equipe de profissionais dos serviços irá fazer a apresentação do pesquisador aos participantes.
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UF: PR Município: CURITIBA
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No primeiro contato será explicado ao participante sobre a importância do estudo e de sua participação e 

caso houver interesse em participar será apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para assinatura e, posteriormente, o esclarecimento que o participante poderá interromper sua 

participação no estudo em qualquer momento 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Dois TCLEs foram apresentados, um para ser apresentado para os juizes e outro para os usuários.

Todos os termos de concordância das instituições coparticipantes dos municípios da Região Metropolitana 

de Curitiba (Araucária, Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais) foram apresentados.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O projeto explicita em todas as suas etapas os cuidados éticos necessários no recrutamento e seleção da 

amostra e tratamento dos dados.

- É obrigatório retirar na secretaria do CEP/SD uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

com carimbo onde constará data de aprovação por este CEP/SD, sendo este modelo reproduzido para 

aplicar junto ao participante da pesquisa.

*Em caso de projetos com Coparticipantes que possuam Comitês de Ética, seu TCLE somente será liberado 

após aprovação destas instituições.

O TCLE deverá conter duas vias, uma ficará com o pesquisador e uma cópia ficará com o participante da 

pesquisa (Carta Circular ne. 003/2011CONEP/CNS).

Favor agendar a retirada do TCLE pelo telefone 41-3360-7259 ou por e-mail cometica.saude@ ufpr.br, 

necessário informar o CAAE.

Considerações Finais a critério  do CEP:

Solicitamos que sejam apresentados a este CEP, relatórios semestrais e final, sobre o andamento da 

pesquisa, bem como informações relativas às modificações do protocolo, cancelamento, encerramento e 

destino dos conhecimentos obtidos, através da Plataforma Brasil - no modo: NOTIFICAÇÃO. Demais 

alterações e prorrogação de prazo devem ser enviadas no modo EMENDA. Lembrando que o cronograma 

de execução da pesquisa deve ser atualizado no sistema Plataforma Brasil antes de enviar solicitação de 

prorrogação de prazo.
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Emenda -  ver modelo de carta em nossa página: www.cometica.ufpr.br (obrigatório envio)

Este parecer fo i elaborado baseado nos docum entos abaixo relacionados

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas 
do Proieto

PB INFORMAÇÕES BASICAS DO P 
ROJETO 1079674.pdf

06/07/2018
00:39:26

Aceito

Outros 01 Oficio Pesquisador CEP versao3.p 
df

06/07/2018
00:38:55

André Luis Cândido 
da Silva

Aceito

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência

11 _TC LE_g rupo J  uizes_versao3 .docx 06/07/2018
00:38:13

André Luis Cândido 
da Silva

Aceito

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência

11_TCLE_grupo_participantes _versao3. 
docx

06/07/2018
00:38:02

André Luis Cândido 
da Silva

Aceito

Outros 05_Concordancia_instituicao_coparticip 
ante Pinhais.pdf

11/04/2018
01:43:00

André Luis Cândido 
da Silva

Aceito

Outros 10 Termo responsabilidadesjirojeto.pc 
f

10/04/2018 
01:06:31

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 09_Termo_compromisso_inicio_pesquis
a.pdf

10/04/2018
01:06:06

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 08JDeclaracao_uso_especifico_materiai 
s coletados.pdf

10/04/2018
01:05:36

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 07_DeclaracaoJornar_publico resultad 
os.pdf

10/04/2018
01:05:05

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 06_Termo_Confidencialidade.pdf 10/04/2018
01:04:37

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 05_ConcordanciaJnstituicao_coparticip 
ante SJP.odf

10/04/2018
01:04:02

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 05_Concordancia_instituicao_coparticip 
ante Campo Larao.pdf

10/04/2018
01:03:15

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 05_ConcordanciaJnstituicao_coparticip 
ante Araucaria.pdf

10/04/2018
01:02:31

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 04_Modelo_Concordancia_servicos_env 
olvidos SJP.odf

10/04/2018
01:01:21

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 04Jt/lodelo_Concordancia_servicos_env 
olvidos Pinhais.odf

10/04/2018
01:00:45

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 04_Modelo_Concordancia_servicos_env 
olvidos Camoo Larao.odf

10/04/2018
01:00:21

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 04_Modelo_Concordancia„servicos_env 
olvidos Araucaria.pdf

10/04/2018
01:00:02

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito
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Outros 03_Anal ise_Merito. pdf 10/04/2018
00:59:29

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 02_Extrato_Ata.pdf 10/04/2018
00:58:53

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 01_Oficio_Pesquisador_CEP.pdf 10/04/2018
00:58:33

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Outros 00_Check_List_CEP_UFPR.pdf 10/04/2018
00:58:04

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investiaador

Projeto_CEP_Andre_09_04.docx 10/04/2018
00:56:46

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Folha de Rosto Folha_Rosto.pdf 10/04/2018
00:53:01

Solena Ziemer 
Kusma

Aceito

Situaçao do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

CURITIBA. 15 de Agosto de 2018

Assinado por:
IDA CRISTINA GUBERT

(Coordenador)
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