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PREFÁCIO 

 

O presente relatório consiste em produto técnico da dissertação de 

mestrado intitulada “Perfil de formação e qualificação dos profissionais de 

saúde: fatores associados à qualidade dos serviços de Atenção Primária à 

Saúde”, apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ensino na Saúde, 

nível Mestrado Profissional (MEPES), da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Este relatório técnico poderá instrumentalizar gestores, trabalhadores 

e instâncias do controle social a nortear tomadas de decisões no 

planejamento de ações que objetivem melhorar a qualidade e a 

resolubilidade da Atenção Primária a Saúde (APS) no município, com ênfase 

na Educação Permanente em Saúde (EPS).  

O documento é apresentado em quatro partes, sendo: 

1) Introdução, que traz a contextualização sobre o tema, os conceitos 

que o permeiam e sua importância, a justificativa e objetivo principal 

do estudo.  

2) Metodologia, com a descrição de como foi desenvolvido o estudo. 

3) Resultados e Discussão, que traz os principais resultados do estudo e 

considerações da autora à luz da literatura.  

4) Conclusões e recomendações, com a síntese dos resultados e 

sugestões para a gestão da APS.  

Pretende-se, com este relatório, apresentar o trabalho desenvolvido, à 

gestão e controle social, à Secretaria Municipal de Saúde (Gabinete do 

Secretário, Diretoria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Primária, Escola Municipal de Saúde Pública, Distrito Sanitário Noroeste e ao 

Conselho Municipal de Saúde, na forma impressa e por meio de exposições 

em reuniões de grupos de trabalho em educação permanente e APS e 

plenária do Conselho Municipal de Saúde. 
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RESUMO 

As mudanças que aconteceram nos setores da Educação e da Saúde no 

século XX influenciaram as concepções e práticas dos profissionais de saúde, 

em especial na Atenção Primária à Saúde, destacando-se a importância da 

formação e da qualificação profissional para o aperfeiçoamento do cuidado 

em saúde, a partir das realidades sociais e das necessidades da população. 

Esta pesquisa buscou analisar o perfil de formação e qualificação dos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e os fatores associados 

com a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde da região 

noroeste de Goiânia. Trata-se de um estudo transversal, onde a coleta de 

dados ocorreu pela realização de entrevista estruturada, incluindo a 

aplicação do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária - PCA-Tool. 

Participaram do estudo 48 médicos e 44 enfermeiros das equipes da ESF. Os 

dados foram analisados por meio dos testes U de Man-Whitney, qui-

quadrado ou de Fischer, teste t de Student e regressão de Poisson, com nível 

de significância de 5%. Os resultados apontaram diferenças significativas 

(p<0,05) entre o perfil de formação e qualificação de médicos e enfermeiros, 

sendo que os médicos apresentaram maior rotatividade no serviço e os 

enfermeiros maior experiência e qualificação profissional, bem como maior 

vínculo com a ESF. A avaliação dos atributos da APS indicou baixo escore 

essencial (6,5) e alto escore não essencial (6,9), resultando em Alto Escore 

Geral de APS (6,7). A análise do perfil dos profissionais com a qualidade dos 

serviços da APS indicou que a menor rotatividade de médicos e a 

contribuição positiva das capacitações para o aperfeiçoamento profissional 

associou-se à melhor qualidade dos serviços. Contudo, essa associação não 

permaneceu no modelo explicativo final. Conclui-se que os enfermeiros 

possuem um perfil profissional mais favorável ao trabalho na APS e que a 

formação e qualificação dos profissionais de saúde da região noroeste de 

Goiânia possuem relação com a qualidade dos serviços de Atenção Primária. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A e proposta da educação na saúde para formação e qualificação dos 

profissionais é um processo histórico que vem sofrendo mudanças ao longo dos 

tempos (COSTA, 2006). 

Nessa trajetória, No século XX destacam-se marcos legais e movimentos 

de mudanças na formação dos profissionais de saúde, com o objetivo de 

superar os modelos de educação superior em saúde que se mantêm ainda 

presos a um modelo de prática hospitalocêntrica e fragmentada, de viés 

privatizante, e mostram-se deficientes em atender às necessidades sociais 

por saúde (BRASIL, 2007a). 

Embora não se tenha atingido todos os objetivos propostos com esses 

movimentos, muito se caminhou na direção de um ensino e de uma 

assistência mais adequada à realidade da sociedade, na perspectiva da 

Atenção Primária à Saúde (APS) de qualidade (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). 

Da mesma forma, no campo da qualificação dos profissionais inseridos 

no Sistema Único de Saúde (SUS), a preocupação com a educação dos 

profissionais de saúde vem sendo referendada através de movimentos sociais, 

legislações e políticas públicas que defendem que o Sistema de Saúde deve 

exigir uma reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na 

saúde, com definição de diretrizes para o setor e fortalecimento da 

integração ensino – serviço - comunidade (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE, 8ª, 1987). 

Nesse sentido, a Educação Permanente em Saúde (EPS) é defendida 

como uma estratégia fundamental para a reorganização das práticas de 

formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social no setor da 

saúde, através de ações intersetoriais e mudanças no ensino da saúde 

(CECCIM; FERLA, 2008; COSTA, 2006). 

De forma semelhante, a APS é uma forma de organização dos serviços 

de saúde, uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, 

tendo como perspectiva as necessidades em saúde da população (BRASIL, 

2011a).  
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No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada a 

principal vertente da APS e visa à implementação e fortalecimento do SUS, 

propondo reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e 

substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias 

e com isso melhorar a qualidade de vida da população (BRASIL, 2010c). 

A APS é definida por meio de seus atributos, que são reconhecidos 

mundialmente como eixos estruturantes do processo de atenção, associados 

à qualidade dos serviços, à efetividade e eficiência de suas intervenções, 

assim denominados: o acesso de primeiro contato ao SUS, a 

longitudinalidade, a integralidade da atenção, a coordenação da assistência, 

a orientação familiar e comunitária e a competência cultural (STARFIELD, 

2002). 

Os estudos de Kolling (2008); Castro (2012); Chomatas; Vitória 

(2013), que avaliaram, na percepção de profissionais médicos e enfermeiros, 

em cidades da Região Sul do Brasil, a qualidade dos serviços de APS por 

meio de seus atributos, utilizando o Instrumento de Avaliação da Atenção 

Primária (PCATool) (BRASIL, 2010d),  revelam que um melhor resultado dos 

atributos da APS está relacionado, entre outros fatores, com a melhor 

formação e qualificação de seus profissionais.  

Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da 

Escola Municipal de Saúde Pública e com apoio do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), vêm implementando ações da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), voltadas para a APS.  

Assim, a escolha da região noroeste para realização do presente 

estudo se deu por ser lócus de projetos pilotos em educação permanente, o 

distrito sanitário que possui maior cobertura da ESF do município (89%) e a 

única, atualmente, que possui NASFs e Residência em Medicina de Família e 

Comunidade. 

Esse relatório propõe–se a divulgar o estudo que analisou a qualidade 

dos serviços de atenção primária frente à formação e a qualificação dos 

profissionais de saúde da região noroeste de Goiânia e contribuir com a 

gestão e instância de controle social para gestores, trabalhadores e 
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instâncias do controle social na implementação de ações que objetivem 

melhorar a qualidade e a resolubilidade da APS no município, com ênfase na 

educação permanente.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, desenvolvido na região 

noroeste de Goiânia, capital do estado de Goiás, que na época de sua 

realização possuía 89% de cobertura da ESF, com 51 equipes de Saúde da 

Família compostas por 53 médicos, 50 enfermeiros, 21 cirurgiões dentistas, 

além de auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e 

auxiliares de enfermagem.  

A população do estudo foi constituída pelos profissionais médicos e 

enfermeiros vinculados às equipes de Saúde da Família da região, com 

cadastro ativo no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

em serviço em Centro de Saúde da Família (CSF) no período da coleta de 

dados e excluídos os profissionais em férias ou licença por qualquer motivo, 

no período da coleta de dados, resultando em 101 indivíduos.  

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, através da 

aplicação de dois questionários estruturados, sendo um questionário sobre o 

perfil de formação acadêmica, qualificação profissional e características 

ocupacionais (Apêndice A) e o PCA-Tool- Instrumento de Avaliação da 

Atenção Primária, versão para profissionais, (HAUSER et al., 2013) (Anexo 

A). 

O PCA Tool permite a obtenção de escores para os atributos da APS, 

em dimensões (acesso de primeiro contato, atendimento continuado/ 

longitudinalidade, coordenação e integralidade), subdimensões (abordagem/ 

orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural) e escore 

geral (Quadro 1).  
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Quadro 1: Escores e Atributos da Atenção Primária à Saúde  

Escore Atributos Descrição 

Essencial Acesso de primeiro 
contato ou 
acessibilidade 

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

Longitudinalidade ou 
atendimento continuado 

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

Coordenação do cuidado 
   Coordenação 
   Coordenação 
(sistemas de 
informação) 
 

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

 Integralidade 
   Serviços disponíveis 
   Serviços prestados 

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

Não 
essencial ou 
derivado 

Orientação familiar ou 
enfoque na família 

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

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

Competência cultural 

 

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

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

 

A estratégia de coleta de dados e agendamento das entrevistas foram 

organizadas previamente e elaborado manual do entrevistador, bem como 

treinamento das entrevistadoras e estudo piloto com profissional da região 

sudoeste. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a novembro 

de 2013.  
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Foram consideradas como variáveis independentes do estudo sexo, 

idade, profissão, tempo de formado (graduação), realização e tipo de pós-

graduação, tempo de trabalho na ESF e na equipe; oferta, participação e 

percepção de capacitação pelos profissionais. A variável de desfecho é a 

qualidade dos serviços de APS, cujo valor igual ou maior a 6,6 é considerado 

alto escore de APS (BRASIL, 2010d).  

Os dados foram digitados no software EPI INFO (versão 6.04), com 

checagem de consistência e processamento dos dados foi realizado em 

programa estatístico Stata versão SE.64. 

O teste de Swilk foi utilizado para verificação da distribuição dos 

dados, que foi não normal. Assim, foram utilizados os testes Man-Whitney 

para variáveis contínuas e qui-quadrado ou de Fischer para variáveis 

categóricas. O teste t de Student foi utilizado para comparar médias dos 

escores dos atributos entre médicos e enfermeiros.  

A partir do perfil dos profissionais e dos resultados do PCATool- Brasil, 

buscou-se identificar as variáveis que poderiam estar relacionadas com uma 

melhor qualidade do serviço, na percepção dos entrevistados. Com esses 

resultados e tendo como nível de significância de até 30% (p<0,30), 

realizou-se uma análise de regressão múltipla (Regressão de Poisson) para 

definir um modelo explicativo final, com o valor de p com o nível de 

significância de 5%. 

A pesquisa considerou em todas as suas etapas, os princípios éticos 

fundamentais que norteiam pesquisas envolvendo seres humanos, descritos 

e estabelecidos pela Resolução Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012 (BRASIL, 2013a) e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG, sob o Parecer consubstanciado nº 

336.524/2013. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os 101 profissionais elegíveis, 92 (91,1%) participaram do 

estudo, sendo 48 médicos e 44 enfermeiros, representando 52,2% e 47,8%, 

respectivamente.  

As perdas representaram 9 (8,9%) das entrevistas por motivo de 

recusa espontânea dos profissionais ou após cinco tentativas de aplicação, 

sem sucesso, consideradas  abaixo do esperado. 

As características profissiográficas, como perfil de formação, 

experiência profissional e qualificação dos profissionais entrevistados, podem 

ser observados na Tabela 1.  

Pode-se constatar no presente estudo que, os médicos que possuem 

menos de 30 anos de idade ou que são do sexo feminino, representam mais 

da metade de toda classe médica (54,2%). 

Além da formação acadêmica, 55 (59,8%) profissionais referiram 

possuir alguma especialização, indicando a predominância significativa de 

pós- graduação entre os enfermeiros (p<0,001).  Sobre a área de 

especialização, dos profissionais que realizaram a pós- graduação, 37 

(67,3%) referiram ter especialidade na área de APS, não havendo diferença 

significativa entre as categorias profissionais.  

A diferença expressiva de realização de especialização entre médicos e 

enfermeiros pode estar relacionada à menor idade e tempo de formado dos 

médicos, que, em grande parte, recém- egressos das universidades, ainda 

não iniciaram ou concluíram a pós- graduação.    

O tempo de trabalho na ESF e na mesma equipe também foi 

identificado com os profissionais, apresentando medianas globais de 3,4 

(0,8-8,5) e 1,5 (0,5-4,5) anos, para enfermeiros e médicos, respectivamente. 

Ambos significativamente maiores para enfermeiros em relação aos médicos 

(p<0,001). Mais da metade dos médicos têm menos de um ano de atuação 

na ESF, ao contrário dos enfermeiros (p< 0,001), o que sugere uma alta 

rotatividade de médicos na ESF, com inserção de profissionais recém-

egressos das universidades. 
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Assim, a identificação do perfil dos profissionais demonstrou que os 

médicos são mais jovens, tem menos tempo de formados, com menor 

proporção de realização de pós- graduação e menor tempo de trabalho na 

ESF e na equipe. Esse perfil é semelhante ao encontrado em outros estados 

e regiões do Brasil (MACHADO, 1999; TOMASI, et al., 2008). 

Dentre os entrevistados, 78 (84,8%) indicaram ter realizado alguma 

capacitação relacionada às suas atividades na ESF no último ano, com 

percentual semelhante entre médicos e enfermeiros. 

Dos 78 profissionais que fizeram capacitações, 72 (92,3%) referiram 

os cursos com carga horária de até 60 horas como a principal estratégia de 

capacitação, seguida pela capacitação em serviço (n=54; 69,3%) e 

participação em eventos, como congressos, seminários, simpósios, etc. 

(n=46; 59%), sem diferenças estatisticamente significativas entre as 

categorias profissionais. 

Em relação à percepção da contribuição das capacitações, os 

profissionais que participaram afirmaram que as mesmas contribuíram tanto 

para o aperfeiçoamento profissional (n=75; 96,2%), quanto para mudanças 

na prática profissional e/ou na qualidade do serviço (n=69; 88,5%). 

 A oferta de capacitações foi evidenciada como um aspecto positivo na 

ESF da região noroeste de Goiânia, pois a maioria dos profissionais referiu 

ter participado de capacitações relacionadas às suas atividades no último 

ano, semelhante ao estudo de Curitiba (CHOMATAS, 2013), que tem sido 

referência de modelo de APS nessa área. 

Os resultados indicam ainda que as capacitações têm contribuído 

significativamente para o aperfeiçoamento profissional dos entrevistados, e 

que isto refletiu na sua prática profissional ou em uma melhor qualidade do 

serviço, na percepção dos profissionais.  
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Tabela 1. Características demográficas, perfil de formação, experiência 

profissional e qualificação dos profissionais médicos e enfermeiros das 
unidades da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de Goiânia, 
2013. 

Variáveis† Total 
92 (100%) 

n (%) 

Médicos 
48 (52,2%) 

n (%) 

Enfermeiros 
   44 (47,8%) 

n (%) 

P-
valor‡ 

Sexo     
     Masculino 25 (27,2) 22 (45,8) 3 (6,8) <0,001 
     Feminino 67 (72,8) 26 (54,2) 41 (93,2)  
Idade (anos) † 35,4 (28,4-

41,7) 
28,9 (26,4-

36,7) 
38,2 (32,9-

43,9) 
<0,001 

Idade (faixa etária)     
     < 30 anos 34 (37,0) 26 (54,2)  8 (18,2) <0,001 
     ≥ 30 anos 58 (63,0) 22 (45,8) 36 (81,8) 
Formação Acadêmica 
Tempo de formado (anos) † 6,1 (1,9-13,7) 2,3 (0,9-5,9) 12,3 (6,8-

15,6) 
<0,001 

Tempo de formado     
     < 5 anos 41 (44,6) 35 (72,9) 6 (13,6) <0,001 
     ≥ 5 anos 51 (55,4) 13 (27,1) 38 (86,4) 
Tipo de instituição de ensino 
     Pública 40 (43,5) 21 (43,8) 19 (43,2)  0,956 

     Privada 52 (56,5) 27 (56,2) 25 (56,8) 
Pós Graduação 
Possui Especialização     
     Sim 55 (59,8) 17 (35,4) 38 (86,4) <0,001 
     Não 37 (40,2) 31 (64,6) 6 (13,6) 
Especialização 
Relacionada à APS †† 

    

     Sim       37 (67,3)        10 (58,8) 27 (71,0)  0,372 
     Não 18 (32,7)          7 (41,2) 11 (29,0) 
Experiência Profissional     
Tempo na ESF (anos) † 3,4 (0,8-8,5) 1,35 (0,6-3,9) 7,3 (2,4-10,3) <0,001 
Tempo na ESF     
< 2 anos 39 (42,4) 29 (60,4) 10 (22,74) <0,001 
≥ 2 anos 53 (57,6) 19 (39,6) 34 (77,3)  
Tempo na Equipe (anos) † 1,5 (0,5-4,5) 0,6 (0,3-1,5) 3,6 (1,3-5,5) <0,001 
Tempo na Equipe 
< 1 ano                              38 (41,3)               30 (62,5)                   8 (18,2)                <0,001 
≥ 1 ano                                                      54 (58,7)                   18 (37,5)                  36 (81,8)  
Participação em Capacitação 
Participou de capacitação     

     Sim 78 (84,8) 40 (83,3) 38 (86,4) 0,686 
     Não 14 (15,2) 8 (16,7) 6 (13,6) 
Participação Cursos (até 60 h) 

††† 
72 (92,3) 38 (95,0) 34 (89,5) 0,425 

Participação Capacitação em 
serviço††† 

54 (69,3) 26 (65,0) 28 (73,7) 0,406 

Participação Eventos†††  46 (59,0) 23 (60,5) 23 (57,5) 0,786 

Contribuição das capacitações para: ††† 
Aperfeiçoamento profissional 75 (96,2) 38 (95,0) 37(97,4) 1,000 
Mudanças na prática 
profissional  

69 (88,5) 34 (85,0) 35 (92,1) 0,482 

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

 

A presença e a extensão dos atributos da APS considerando os 

escores médios e a presença de alto escore de APS (≥6,6) para cada 

atributo, escore essencial, escore derivado ou não essencial e escore geral 

da APS são apresentados na Tabela 2. 

Com relação aos atributos da APS, na avaliação do escore geral, o 

estudo apresentou um resultado satisfatório (6,7), mas próximo do ponto de 

corte para alto escore de APS, sendo inferior à maioria dos estudos 

semelhantes realizados na Região Sul do Brasil (CASTRO, 2012; CHOMATAS, 

2013; HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013). Um aspecto 

importante que desperta atenção, é que quase a metade dos profissionais 

referiu baixo escore geral de APS, demonstrando que ainda há muito que 

melhorar na qualidade desses serviços, no sentido de garantir não só a 

presença, mas uma ampla extensão dos atributos. 

O escore essencial médio de APS foi de 6,5 (±0,9), identificado como 

baixo escore de APS e a análise dos atributos derivados resultou em um alto 

escore não essencial de 6,9 (±1,4), onde a opinião de 77 (83,7%) 

profissionais resultou em alto escore não essencial de APS.  

O acesso de primeiro contato ou acessibilidade é o atributo com 

menor escore médio e contribui para a redução do escore geral. Destaca-se 

que apenas 5% dos profissionais referiram que o serviço possui uma 

acessibilidade satisfatória.  

O atributo acessibilidade é avaliado, no PCATool, em alguns itens, 

considerando a disponibilidade da equipe para o atendimento de usuários em 

horários fora do atendimento normal da Unidade de Saúde, como períodos 

noturnos e finais de semana, principalmente relacionados à eventos agudos. 

No entanto, isso não corresponde a realidade do modelo de atenção primária 

aplicado no Brasil, e mesmo em Goiânia, que ampliou em 2013 o horário de 
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atendimento da ESF para 12 horas diárias, inclusive aos sábados. Esses 

dados faz refletir sobre a necessidade de uma mudança no modelo de 

atenção, aumentando a disponibilidade do serviço ao cidadão, mantendo o 

vínculo e diminuindo a procura por serviços de pronto-atendimento. 

O atributo Integralidade, relacionado aos serviços prestados, obteve 

um alto escore de APS na percepção da maioria dos entrevistados, 

coincidindo com a maioria dos estudos (CASTRO, 2012; CHOMATAS, 2013; 

HAUSER, 2013; KOLLING, 2008; VITÓRIA, 2013) e indicando que os 

profissionais se sentem preparados e sensíveis à abordagem dos mais 

diversos problemas de saúde, considerando seus fatores de risco e 

determinantes sociais. Contudo, este resultado se contrapõe com os 

resultados de outro aspecto da Integralidade, os serviços disponíveis, cujo 

escore foi baixo. Observando-se as questões do PCATool que apresentaram 

maior e menor pontuação, os resultados demonstram que os profissionais 

possuem uma boa autoavaliação de abordagem, na perspectiva da 

integralidade, mas sugerem que a gestão não oferece condições de trabalho 

e uma carteira de serviços adequada, no sentido de garantir a integralidade 

através dos serviços disponíveis. 

Após análise das médias dos escores entre médicos e enfermeiros 

através do teste t de Student não foram identificadas diferenças significativas 

entre as categorias profissionais. O perfil de alto escore de APS também foi 

semelhante entre as categorias, com exceção da Coordenação do cuidado, 

que apresentou diferença estatisticamente significativa, indicando uma maior 

proporção de alto escore de APS para médicos neste atributo. 

Este resultado pode ter sido obtido porque as questões que refletem 

este atributo referem-se principalmente ao conhecimento, ações e 

coordenação do fluxo das consultas especializadas, como referência e contra- 

referência, que embora seja atribuição de médicos e enfermeiros, no 

município de Goiânia é realizada principalmente pelos médicos, que se 

autoavaliaram como bons coordenadores do cuidado. Contudo, sabe-se que 

o enfermeiro tem papel fundamental na coordenação das Unidades de Saúde 

da Família, tanto nos aspectos administrativo, técnico, pedagógico e 
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assistencial, constatado no estudo sobre o perfil dos enfermeiros da ESF de 

Goiânia realizado por Rocha em 2008. 

 

Tabela 2. Escores† médios (DP) dos atributos e dos escores essencial, não 
essencial e geral de atenção primária à saúde e frequência (%) de alto 

escore (≥ 6,6) na avaliação dos profissionais médicos e enfermeiros das 
unidades da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de Goiânia, 
2013. 

                                                                                       Escores Médios              Escore alto (≥6,6) 
Atributos   (DP) 

  n=92 
Total 
n (%) 

92 (100) 

Médico  
n (%) 

48 
(52,2) 

Enfermeiro 
n (%) 

44 (47,8) 

    p-
valor‡‡ 

 

Primeiro contato – acesso 4,6±1,0 5 (5,4) 3 (6,3) 2 (4,5) 1,000 

Longitudinalidade 6,8±1,2 53 (57,6) 29 

(60,4) 

24 (54,5) 0,569 

Coordenação 6,9±1,3 57 (62,0) 36 

(75,0) 

21 (47,7) 0,007 

Coordenação (sistemas 

informação) 

6,5±1,4 50 (54,4) 29 

(60,4) 

21 (47,7) 0,222 

Integralidade (serviços 

disponíveis) 

6,5±1,4 49 (53,3) 26 

(54,2) 

23 (52,3) 0,856 

Integralidade (serviços 

prestados) 

8,0±1,4 78 (84,8) 39 

(81,3) 

39 (88,6) 0,324 

Escore Essencial 6,5±0,9 44 (47,8) 26 

(54,2) 

18 (40,9) 0,204 

Enfoque na família 7,6±1,6 67 (72,8) 36 

(75,0) 

31 (70,5) 0,624 

Orientação comunitária 6,5±1,4 45 (48,9) 24 

(50,0) 

21 (47,7) 0,828 

Competência cultural 6,6±2,0 44 (47,8) 22 

(45,8) 

22 (50,0) 0,689 

Escore Derivado (Não 

Essencial) 

6,9±1,4 77 (83,7) 41 

(85,4) 

36 (81,8) 0,641 

Escore Geral 6,7±1,0 52 (56,5) 29 

(60,4) 

23 (52,3) 0,431 

† Os escores assumem valores de 0 a 10, onde valores ≥ 6,6 indicam alto escore de APS.  
‡‡ Obtido pelo teste do qui- quadrado ou de Fischer. 

 

Nas Tabelas 3 e 4 é possível observar que, na análise do perfil de 

formação e qualificação dos profissionais com a qualidade dos serviços da 

ESF não mostrou associação, no modelo geral (médicos e enfermeiros), 

mesmo após análise multivariável. Porém um dado chama a atenção, ao 

realizar a análise estratificada por categoria profissional, isto é para os 

médicos, verifica-se que trabalhar na mesma equipe por um período igual ou 
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superior a um ano e percepção que as capacitações contribuem para o 

aperfeiçoamento profissional associaram à alto escore de APS. Essa análise 

trás novamente à tona os questionamentos sobre o impacto da rotatividade 

desses profissionais na qualidade dos serviços e ressalta a importância da 

qualificação dos profissionais em APS, na perspectiva da EPS, para a 

obtenção de melhores desfechos na avaliação de seus atributos e 

consequentemente, reflexos positivos na qualidade dos serviços prestados à 

população (CASTRO, 2012; CHOMATAS; 2013; HAUSER, 2013; KOLLING, 

2008; VITÓRIA, 2013). 
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Tabela 3. Associação entre a presença de Alto Escore Geral da APS com seus 

preditores entre profissionais médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da 
Família da região Noroeste de Goiânia, Goiás.  

Preditores Baixo Escore 
n=40 (43,5%) 

Alto Escore 
n=52 (56,5%) 

p- valor † 

Sexo    
0,951 Masculino 11 (27,5) 14 (26,9) 

Feminino 29 (72,5) 38 (73,1) 
Idade    

0,925 < 30 anos 15 (37,5) 19 (36,5) 
≥ 30 anos 25 (62,5) 33 (63,5) 
Formação Acadêmica 
Profissão 
Médico (a) 19 (39,6) 29 (60,4) 0,431 
Enfermeiro (a) 21 (47,7) 23 (52,3)  
Tempo de Formado    
< 5 anos 15 (37,5) 22 (42,3) 0,641 
≥ 5 anos 25 (62,5) 30 (57,7) 
Tipo instituição de formação  

        0,495 Pública 19 (47,5) 21 (40,4) 
Privada 21 (52,5) 31 (59,6) 
Possui Especialização     

0,185 Não 13 (32,5) 24 (46,2) 

Sim 27 (67,5) 28 (53,8) 
Especialização Relacionada à APS††   

0,925 Não  9 (33,3)  9 (32,1) 
Sim 18 (66,7) 19 (67,9) 
Experiência Profissional 
Tempo de trabalho na ESF     

0,405 < 2 anos 15 (37,5) 24 (46,2) 

≥ 2 anos 25 (62,5) 28 (51,8) 
Tempo de trabalho na Equipe   

0,528 < 1 ano 18 (45,0) 20 (38,5) 
≥ 1 ano 22 (55,0) 32 (61,5) 
Capacitação    
Participou de capacitação  

0,263 Não 8 (20,0) 6 (11,5) 

Sim 32 (80,0) 46 (88,5) 
Cursos (até 60 h) †††  

0,645 Não 3 (9,4) 3 (6,5) 
Sim 29 (90,6) 43 (93,5) 
Capacitação em serviço†††  

0,565 Não  11 (34,4) 13 (28,3) 

Sim 21 (65,6) 33 (71,7) 
Eventos†††    

0,683 Não 14 (43,8) 18 (39,1) 
Sim 18 (56,2) 28 (60,9) 
Contribuição das capacitações para: ††† 
Aperfeiçoamento profissional 29 (90,6) 46 (100,0) 0,065 
Mudanças na prática 27 (84,4) 42 (91,3) 0,475 
† Teste do qui-quadrado ou de Fischer. 
†† Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma pós- graduação (médicos 
n=17; enfermeiros n=38, total n=55).  
††† Considerado apenas indivíduos que referiram ter feito alguma capacitação (médicos 

n=40; enfermeiros n=38, total n=78). Diferentes tipos de capacitação podem ter sido 

realizados no período pelo mesmo profissional. 
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Tabela 4. Modelo Ajustado† do Alto Valor Geral da APS, entre profissionais 
médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da Família da região noroeste de 

Goiânia, 2013. 
Variáveis RP (IC 95%) p-valor 

Especialização  0,143 
Não 1  
Sim 0,59 (0,29-1,20)  
Realização de capacitação  0,153 
Não 1  
Sim 1,76 (0,81-3,81)  
Aperfeiçoamento 
Profissional 

 0,151 

Não 1  
Sim 0,78 (0,56-1,09)  
† Regressão de Poisson. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Através deste estudo, pode-se concluir que, em relação ao perfil dos 

profissionais, na região noroeste de Goiânia, a maioria são mulheres, os 

médicos são mais jovens, tem menos tempo de formados, com menor 

proporção de realização de pós- graduação e menor tempo de trabalho na 

ESF e na equipe do que os enfermeiros, que por sua vez apresentam maior 

experiência e qualificação profissional, bem como maior vínculo com a ESF. 

A maioria dos profissionais participa das capacitações em sua área de 

atuação e estas são consideradas importantes para o aperfeiçoamento 

profissional e mudanças na prática nos serviços.  

A avaliação da qualidade dos serviços da APS demonstra um processo 

satisfatório em relação ao escore não essencial, mas frágil no escore 

essencial, resultando em um alto escore geral de APS (≥ 6,6), mas com 

indicações de que há muito que melhorar na qualidade desses serviços.  

O estudo concluiu ainda que não houve associação entre o perfil de 

formação e qualificação dos profissionais com a qualidade dos serviços da 

APS no modelo geral (médicos e enfermeiros). Contudo, para os médicos, 

trabalhar na mesma equipe por um período igual ou superior a um ano e a 

percepção que as capacitações contribuem para o aperfeiçoamento 

profissional associaram-se à alto escore de APS, que reflete qualidade 

satisfatória dos serviços. 

A avaliação da qualidade dos serviços de atenção primária frente à 

formação e a qualificação dos profissionais de saúde da região noroeste de 

Goiânia pode contribuir para gestão de recursos humanos e da educação 

permanente, com vistas a garantir a melhor qualidade desses serviços. 

Entretanto fazem-se necessários outros estudos que esclareçam quais 

são os princípios e estratégias de ensino-aprendizagem que orientam as 

capacitações realizadas, na perspectiva de contribuir para a implementação 

da PNEPS, entendendo que o investimento nas capacitações, com ênfase nos 

princípios da educação permanente, pode ser uma estratégia de qualificação 

da APS.  
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O estudo também pode contribuir para a ampliação da oferta de 

cursos de pós- graduação na área da APS, em parceria com algumas 

Instituições de Ensino Superior (IES) e Ministérios da Saúde e Educação, que 

têm proporcionado os profissionais de saúde do município, cursos gratuitos, 

alguns até remunerados, como as Especializações e Residências 

Multiprofissionais em Saúde da Família (UFG) e a Residência de Medicina de 

Família e Comunidade (Pontifícia Universidade Católica de Goiàs – PUC 

Goiás).  

Por outro lado, sugere-se a realização de novas avaliações que 

contemplem a percepção dos usuários, por exemplo, por meio do PCATool- 

Brasil, versão para usuários. 

Como autora deste trabalho e profissional da região noroeste na ESF 

por meio do NASF, onde atuo diretamente no apoio matricial e educação 

permanente das equipes de Saúde da Família, a pesquisadora se coloca 

como agente de mudanças, ao contribuir para a qualificação dos profissionais 

da ESF da região, especialmente pela melhora a atenção primária à saúde 

prestada à população.  

Por fim, é importante o reconhecimento do apoio financeiro da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) para a 

realização deste trabalho, através do Programa Concessão de Bolsas de 

Formação de Mestrado e Doutorado, chamada nº 003/ 2013, processo n° 

201310267000397, que viabilizou o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

ANEXOS E APÊNDICES 

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

Apêndice A- Questionário profissiográfico e do perfil dos profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

C. PRIMEIRO CONTATO – ACESSO 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C1 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C2 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C3 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C4 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C5 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C6 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C7 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C8 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I C9 I__I 

D. ATENDIMENTO CONTINUADO 

Por favor, indique a melhor opção 

Com 
certeza, 

sim 

Provavel- 

mente, 
sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 

 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D1 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D2 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D3 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D4 I__I 



 

D. ATENDIMENTO CONTINUADO 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D5 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D6 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D7 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D8 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D9 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D10 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D11 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D12 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I D13 I__I 

E. COORDENAÇÂO 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I E1 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I E2 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I E3 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I E4 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I E5 I__I 



E. COORDENAÇÂO 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I E6 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I E7 I__I 

F.COORDENAÇÃO (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES) 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F1 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F2 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F3 I__I 

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

     
  

F4.  Fluxogramas dos resultados dos exames 
laboratoriais  

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F4 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F5 I__I 

F6.  Auditorias periódicas dos prontuários 
médicos   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F6 I__I 

F7.  Listas de problemas nos prontuários dos 
pacientes   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F7 I__I 

F8.  Listas de medicamentos em uso nos 
prontuários dos pacientes   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I F8 I__I 

F9.  Outros (Favor especificar)      I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I F9 I__I 

G.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS DISPONÍVEIS) 

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

Com 
certeza, 

sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

G1. Aconselhamento nutricional  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G1 I__I 

G2. Imunizações  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G2 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I 
G3 

I__I 



G.INTEGRALIDADE (SERVIÇOS DISPONÍVEIS) 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

     
 

 

G4. Exame  dentário    4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G4 I__I 

G5. Tratamento dentário    4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G5 I__I 

G6. Planejamento familiar ou métodos 
anticoncepcionais   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G6 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G7 I__I 

G8. Aconselhamento para problemas de saúde 
mental  

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G8 I__I 

G9. Sutura de um corte que necessite de 
pontos   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G9 I__I 

G10. Aconselhamento e solicitação de teste 
anti-HIV   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G10 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G11 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G12 I__I 

G13. Colocação de tala para tornozelo torcido   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G13 I__I 

G14. Remoção de verrugas  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G14 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G15 I__I 

G16. Aconselhamento sobre como parar de 
fumar   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G16 I__I 

G17. Cuidados pré-natais   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G17 I__I 

G18. Remoção de unha encravada   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G18 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G19 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G20 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G21 I__I 

G22. Inclusão em programa de suplementação 
de leite e alimentos   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I G22 I__I 

 

 

 



H. INTEGRALIDADE (SERVIÇOS PRESTADOS) 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

Os seguintes assuntos são discutidos com o 
paciente?   

     
  

H1. Alimentos saudáveis ou sono adequado   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H1 I__I 

H2. Segurança no lar, como armazenagem 
segura de medicamentos   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H2 I__I 

H3. Uso de cintos de segurança  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H3 I__I 

H4. Abordagem de conflitos familiares   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H4 I__I 

H5. Aconselhamento sobre exercícios físicos 
apropriados      

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H5 I__I 

H6. Níveis de colesterol 4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H6 I__I 

H7. Medicações em uso   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H7 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H8 I__I 

H9. Disponibilidade, armazenamento e 
segurança de armas de fogo   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H9 I__I 

H10. Prevenção de queimaduras por água 
quente   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H10 I__I 

H11. Prevenção de quedas  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H11 I__I 

H12. Prevenção de osteoporose em mulheres   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H12 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H13 I__I 

 

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

      

 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H14 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H15 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H16 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H17 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I H18 I__I 

 



I. ENFOQUE NA FAMÍLIA 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I1 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I2 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I3 I__I 

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

      
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I4 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I5 I__I 

I6. Discussão sobre recursos econômicos  da 
família dos pacientes        

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I6 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I7 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I8 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I9 I__I 

I10. Discussão sobre as funções parentais   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I10 I__I 

I11. Avaliação de sinais de abuso infantil  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I11 I__I 

I12. Avaliação de sinais de crise familiar   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I12 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I13 I__I 

I14. Avaliação do nível de desenvolvimento 
familiar                       

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I I14 I__I 

 

J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 
  

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J1 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J2 I__I 



J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 
  

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J3 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J4 I__I 

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

     
  

J5. Informações de mortalidade (dados sobre 
óbitos)  

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J5 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J6 I__I 

J7. Taxas de imunização da comunidade  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J7 I__I 

J8. Dados secundários sobre saúde e riscos 
ocupacionais  

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J8 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J9 I__I 

J10. Outros (Favor especificar)   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
J10 I__I 

Seu serviço de saúde usa os seguintes métodos 
para monitorar e/ou avaliar a efetividade dos 
serviços/programas?   

     
  

J11.  Pesquisas com os seus pacientes  4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J11 I__I 

J12. Pesquisas na sua comunidade   4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J12 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J13 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J14 I__I 

J15.  Análise de dados de saúde locais ou 
estatísticas vitais       

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J15 I__I 

 J16. Avaliações sistemáticas de seus programas 
e serviços prestados       

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J16 I__I 

J17. Atuação dos Agentes Comunitários de 
Saúde   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J17 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J18 I__I 

J19. Outros (Favor especificar)      I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
J19 I__I 



J.ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

Seu serviço de saúde utiliza alguma das 
seguintes atividades para alcançar as 
populações da comunidade que atende?  

      
 

J20. Atuar em rede com agências estatais e 
locais envolvidas com grupos culturalmente 
diversos 

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J20 I__I 

J21. Vínculos com serviços/organizações 
religiosas   

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J21 I__I 

J22. Envolvimento com associações de 
moradores/lideranças comunitárias  

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J22 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I J23 I__I 

J24. Outros (Favor especificar)   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
J24 I__I 

K.COMPETÊNCIA CULTURAL 

Por favor, indique a melhor opção 
Com 

certeza, 
sim 

Provavel-
mente, 

sim 

Provavel-
mente, 

não 

Com 
certeza, 

não 

Não sei/ 
não 

lembro 

 
 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I K1 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I K2 I__I 

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

      
 

K3. Treinamento da equipe por instrutores 
externos     

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I K3 I__I 

K4. Treinamento em serviço apresentado pela 
própria equipe     

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I K4 I__I 

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

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I K5 I__I 

K6. Equipe refletindo a diversidade cultural da 
população atendida      

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I K6 I__I 

K7. Planejamento de serviços que reflitam 
diversidade cultural     

4 I__I 3 I__I 2 I__I 1 I__I 9 I__I K7 I__I 

K8. Outros (Favor especificar) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I K8 I__I 

 



 

PESQUISA: PERFIL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Bloco 1: Informações Preliminares 

1.1)Abordagem:  

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

2.1) Data da entrevista (dd/ mm/ aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _                  2.1 DATAPL I__I__I__I__I__I__I__I__I 

2.2) Nº Registro: _________                                                                                                 2.2 NR I__I__I__I 

2.3) Unidade de Saúde:___________________________________                                        2.3 US I__I__I 

2.4) Qual o seu nome completo? _______________________________________ 2.4 NOME I__I__I__I__I 

2.5) Sexo:   (1) Masculino    (2) Feminino                                                                                   2.5 SEXO I__I                             

2.6) Qual a sua data de nascimento?  

(dd/mm/ aaaa)  _ _ / _ _ / _ _ _ _                                                        2.6 DATNAS I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Bloco 3.  Formação Acadêmica: 

3.1) Qual a sua profissão?  

(1) cirurgiã(o)-dentista       (2) enfermeiro(a)        (3) médico(a)                                               3.1  PROF  I__I 

3.2) Qual a data de conclusão do curso? (mm/ aaaa) _ _ / _ _ _ _              3.2 DATACC I__I__I__I__I__I__I 

3.3) A instituição de sua formação/ graduação é:  (1) Pública    (2) Privada                          3.3 INSTGD I__I 

 

Bloco 4. Pós- graduação: 

4.1) Você possui alguma pós- graduação?                                                                              4.1 FEZPG I__I 

 (1) Sim           (2) Não              (3) Em andamento 

Se "Não", pule para a questão 5.1      Se “Sim”, continue: 
 

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

(1) Especialização                                                                                                              4.2 TIPPGA I__I__I 

(2) Residência                                                                                                                    4.2 TIPPGB I__I__I 

(3) Mestrado                                                                                                                       4.2 TIPPGC I__I__I 

(4) Doutorado                                                                                                                     4.2 TIPPGD I__I__I 

(5) Outra, qual? ____________________________________________________         4.2 TIPPGE I__I__I 

(88) Não se aplica 

 

4.3) Em qual(is) área (s) você realizou a(s) pós- graduação(ões) referidas? 

(1) Medicina de Família e Comunidade                                                                            4.3 AREAPA I__I__I 

(2) Clínica Médica                                                                                                             4.3 AREAPB I__I__I 

Apêndice 1- Questionário profissiográfico e do perfil dos profissionais 

 



(3) Pediatria                                                                                                                      4.3 AREAPC I__I__I 

(4) Saúde Pública/ Saúde Coletiva                                                                                   4.3 AREAPD I__I__I 

(5) Saúde da Família                                                                                                         4.3 AREAPE I__I__I 

(6) Enfermagem Comunitária                                                                                            4.3 AREAPF I__I__I 

(7) Medicina Preventiva e Social                                                                                      4.3 AREAPG I__I__I 

(8) Saúde Mental                                                                                                              4.3 AREAPH I__I__I 

(9) Outra, qual? ________________________________________________________________________ 

(88) Não se aplica 

 

Bloco 5. Experiência Profissional: 

5.1) Há quanto tempo você trabalha na ESF? (aa/mm)   _ _ / _ _                            5.1 TMPESF I__I__I,I__I 

5.2) Há quanto tempo você trabalha nesta equipe? (aa/mm)   _ _ / _ _                   5.1 TMPEQP I__I__I,I__I 

 

 

Bloco 6. Capacitação profissional: 

6.1) Nos últimos 12 meses, você realizou algum tipo de capacitação relacionada às suas atividades na 

Estratégia Saúde da Família?  (1) Sim      (2) Não                                                                 6.1 FEZCAP I__I 

Se "Não", encerrar.     Se “Sim”, continue:  

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

(1) Curso/ capacitação de curta duração (até 15 horas)                                                    6.2 TIPCPB I__I__I 

(2) Curso/ capacitação de média duração (16 a 60 horas)                                                6.2 TIPCPC I__I__I 

(3) Capacitação em serviço                                                                                                6.2 TIPCPD I__I__I 

(4) Oficina (inclui produção técnica e/ ou teórica do grupo)                                               6.2 TIPCPE I__I__I 

(5) Congresso, Seminário, Encontro, Fórum, Simpósio, Workshop                                   6.2 TIPCPF I__I__I 

(6) EAD – Ensino a Distância                                                                                             6.2 TIPCPG I__I__I 

(7) Curso Introdutório da Estratégia Saúde da Família                                                      6.2 TIPCPH I__I__I 

(8) Outro(s), qual(is)? _____________________________________________________________ 

(88) Não se aplica 

 

Bloco 7. Percepção de Capacitação: 
 

7.1 Em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “não contribuíram  nada”; 2 significa  “contribuíram pouco”; 3 

significa “indiferente/ neutro”; 4 significa “contribuíram muito”  e 5 significa “contribuíram extremamente”, o 

quanto as capacitações realizadas no último ano contribuíram para seu aperfeiçoamento profissional?           

(1) Não contribuíram nada                (2) Contribuíram pouco                  (3) Indiferente/ neutro  

(4) Contribuíram muito                      (5) Contribuíram extremamente                                      7.1 APERF I__I 

 

7.2) Considerando a mesma escala utilizada na questão anterior, o quanto as capacitações realizadas no 

último ano contribuíram para mudanças na sua prática profissional/ qualidade do serviço?  

(1) Não contribuíram nada                (2) Contribuíram pouco                  (3) Indiferente/ neutro                                           

(4) Contribuíram muito                      (5) Contribuíram extremamente                                  7.2 MUDANÇ I__I 
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