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Morais AS. A qualidade da assistência de enfermagem em uma unidade de
emergência de adultos: a percepção do usuário [dissertação]. São Paulo:
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RESUMO

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa,
cujo objetivo foi analisar a qualidade da assistência de enfermagem em uma
unidade de emergência de adultos de um hospital de ensino, na percepção
dos usuários, nas dimensões avaliativas de estrutura, processo e resultado.
O estudo foi realizado em um hospital de ensino localizado em um município
de grande porte, no interior do Estado de São Paulo. A população foi
constituída por 260 participantes e os dados foram coletados no período de
agosto a outubro de 2008, através de um questionário, empregando-se a
escala Likert.
Os dados foram analisados em função dos índices
percentuais e testes estatísticos específicos. O instrumento mostrou-se
confiável para a população estudada, sendo o valor obtido de Alpha de
Cronbach igual a 0,88. Na caracterização dos usuários, verificou-se que
52,7% pertenciam ao sexo masculino, com média de idade de 46,9 anos,
sendo que a maior parte dos usuários entrevistados possuía ensino
fundamental (54,6%) e médio (30,4%). Na avaliação da dimensão de
estrutura buscou-se compreender a relação da assistência de enfermagem
com os recursos humanos, materiais, físicos e organizacionais, onde a
maioria dos sujeitos mostrou percepção favorável relacionada ao conforto,
aos equipamentos, à limpeza dos sanitários, ao acesso à unidade, à
sinalização interna e à disponibilidade de medicamentos. Na dimensão de
processo foram articulados todos os procedimentos realizados pela equipe
de enfermagem e os itens que obtiveram melhores percentuais foram os
referentes ao respeito dispensado pela equipe de enfermagem, segurança
na realização dos cuidados, procedimentos realizados corretamente e
rapidez no atendimento aos usuários em estado grave. Na dimensão de
resultado procurou-se retratar o impacto da assistência na saúde dos
usuários, onde houve elevada concordância nas questões que tratavam da
humanização nos cuidados, melhoria da saúde e com o tratamento
executado pela equipe de enfermagem. Na comparação das três dimensões,
a que obteve maior escore foi a de resultado com 36,20 (dp± 4,20) e o
menor a de estrutura com 33,20 (dp ± 3,80). Frente ao exposto, acredita-se
que este estudo possa contribuir para a reformulação dos aspectos
avaliados nas três dimensões, sobretudo os de estrutura, por terem
apresentado menor favorabilidade.
Descritores: Avaliação em saúde, Qualidade dos cuidados em saúde,
Enfermagem, Enfermagem em emergência.

Morais AS. The quality of nursing care In na emergency care unit of adults:
the perception of usuers [dissertation]. São Paulo: Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo; 2009.

ABSTRACT
This study aims at assessing the quality of nursing care at an Adult
Emergency care unit affiliated with a university hospital, as perceived by its
users. A three-component evaluation model was proposed, comprising the
users’ view on the emergency care structure, processes and outcome. The
research was carried out in a densely populated city in the state of São Paulo
– Brazil, between August and October 2008. An exploratory descriptive
methodology was chosen within a quantitative framework and a Likert-type
scale questionnaire was applied to the 260 patients studied. Reliability was
ensured by a 0, 88 Cronbach’s Coefficient Alpha. The mean age of the
patients was 46,9, 52% of them were male and most had finished
elementary school and graduated from high school. The structure component
was defined as the articulation between nursing care and human and
material resources at the emergency center and its organizational structure;
a favorable perception was shown regarding comfort, equipment, cleanliness
of lavatories, access to the center, internal signage, and availability of
medicines. The process component involved all procedures carried out by
the nursing staff; highest scores were given to safety of procedures, accuracy
of procedures, promptness in emergency care and respect towards patients.
The outcome component was concerned with the impact of nursing
intervention in the health of the patients; a positive perception of
humanization of care, after-care general health, and the treatment offered by
the nursing staff was reported. When the results for all components were
tabulated and compared, the component of the result obtained better scores
in favorability, with an average of 39.84 (SD ± 4.66) and structure had the
worst score, average of 36.48 (SD ± 4.23). The structure component thus
deserves a special emphasis for further research. It is hoped this study may
offer a contribution towards improved nursing care at the Adult Emergency
Unit.
Descriptors: Health evaluation, Health care quality, Nursing , Emergency
nursing.
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RESUMEN

Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo, de abordaje cuantitativo, cuyo
objetivo fue analizar la calidad de la asistencia de enfermería, en una unidad
de emergencia de adultos, en un hospital de enseñanza, desde la
perspectiva de los usuarios, en las dimensiones evaluadas de estructura,
proceso y resultado. El estudio fue realizado en un hospital de enseñanza
ubicado en una ciudad grande en el interior del Estado de São Paulo. Fueron
260 participantes y los datos fueron recogidos entre agosto y octubre de
2008, a través de un cuestionario en el que se empleó la escala Likert. Los
datos fueron analizados en función de los índices porcentajes y testes
estadísticos específicos. El instrumento fue confiable para la población
estudiada y su valor obtenido de Alpha de Cronbach fue igual a 0,88. En la
caracterización de los usuarios, se verificó que el 52,7% pertenecía al sexo
masculino, con una edad promedio de 46,9 años, y la mayor parte de los
entrevistados había estudiado solamente la primaria (54,6%) y la
secundaria(30,4%). En la evaluación de la dimensión de estructura se
intentó comprender la relación de la asistencia de enfermería con los
recursos humanos, materiales, físicos y organizacionales, donde la mayoría
de los sujetos mostró percepción favorable referente al confort, equipos,
limpieza de los baños, acceso a la unidad, señalización interna y
medicamentos. En la dimensión del proceso se articularon todos los
procedimientos realizados por el equipo de enfermería; siendo que, los itens
que obtuvieron mejores porcentajes referentes al respeto dado por el equipo
de enfermería, seguridad en la realización de los cuidados, procedimientos
realizados correctamente y rapidez en el atendimiento a los usuarios en
estado grave. En la dimensión de resultados se procuró retratar el impacto
de la asistencia en la salud de los usuarios, donde hubo elevada
concordancia en las cuestiones que trataban de la humanización en los
cuidados, mejoría de la salud y con el tratamiento ejecutado por el equipo de
enfermería. En la comparación de las tres dimensiones, la que obtuvo mayor
puntuación fue la del resultado con 36,20 (dp± 4,20) y la de menor, la de la
estructura, con 33,20 (dp ± 3,80). Frente a lo expuesto, se cree que este
estudio pueda contribuir para la reformulación de los aspectos evaluados en
las tres dimensiones, sobre todo los de estructura, por haber presentado una
menor favorabilidad.
Descriptores: Evaluación en salud, calidad de cuidados en salud,
enfermería, enfermería en emergencia
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1.1 Justificativa do estudo

A realização do curso de graduação em Enfermagem na
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), no período de 1996 a 1999, teve
por princípio meu envolvimento com o maior número possível de cenários,
que permitissem meu aprendizado e, consequentemente, propiciassem,
futuramente, a escolha de uma área de atuação. Foi durante esse período
que me interessei pelo atendimento de emergência, principalmente, no
último semestre da graduação, realizando meu estágio curricular nessa
unidade, onde pude observar como se davam as relações de trabalho e qual
era o efetivo papel do enfermeiro.
Nessa oportunidade, deparei-me com um grande número de
usuários com necessidades e expectativas completamente diferentes,
interagindo no mesmo ambiente; além de profissionais sobrecarregados
focados, sobretudo, na dimensão técnica de suas atividades.
Assim, durante minha trajetória profissional, sempre atuando em
Unidades de Emergência de Adultos (UEA), continuava vivenciando como se
davam as relações interpessoais nessas unidades, primeiramente com meus
pares, depois com os demais membros da equipe de saúde e com aqueles
que me despertaram maior preocupação – os usuários.
Com a necessidade de adquirir conhecimento para melhor
compreender e gerenciar o atendimento a esses usuários, iniciei um curso
de especialização em Gestão Estratégica de Pessoas. Esse curso sinalizou
para a importância do gerenciamento dos conflitos nas relações de trabalho,
fundamentalmente, na forma de entendê-los e enfrentá-los, utilizando, para
isso, as estratégias de negociação a fim de minimizar os seus efeitos, e
contribuir para a satisfação dos usuários.
Após três anos atuando como enfermeiro assistencial, recebi o
convite para assumir a chefia de enfermagem da UEA num hospital de
ensino e, com o auxílio dos conhecimentos agregados, constatei que as

Introdução
16
___________________________________________________________________________

relações da equipe de saúde com os usuários aconteciam de forma
fragmentada e que, na maioria das vezes, esses não eram tratados como
protagonistas em seu processo terapêutico e, sim, como objetos de práticas
de saúde onde, quase sempre, seus direitos não eram respeitados.
Nessa direção, iniciei um novo curso de especialização – Gestão em
Enfermagem quando compreendi a relevância das relações de poder na
organização, do planejamento estratégico e liderança para se alcançar os
resultados

esperados,

visando

o

bem-estar

da

organização,

dos

colaboradores e dos usuários.
Com a implantação do Serviço de Ouvidoria no hospital em que
atuava, passei a receber manifestações formais dos usuários em relação ao
atendimento prestado pela equipe de enfermagem da UEA. Nesse sentido,
verifiquei

que

somente

atingiríamos

a

qualidade

no

serviço

se

atendêssemos, ao máximo, às necessidades e expectativas desses
usuários. Passei, portanto, a estudar mais a temática – satisfação dos
usuários.
Nesse período, ingressei no programa de Pós Graduação da Escola
de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) – nível mestrado,
onde tive a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos e de discutir
questões referentes à qualidade e à satisfação dos usuários, culminando e
ratificando a escolha do tema da minha dissertação.
Frente ao exposto e motivado pela necessidade de entender como
os usuários da UEA percebiam a assistência dispensada pela equipe de
enfermagem como indicador de qualidade da assistência é que me dispus a
realizar este estudo.

Por isso, discorro a seguir sobre as Unidades de

Emergência em nossa realidade, no intuito de explicitar a lógica e os
processos de trabalho desenvolvidos, bem como o porquê da alta demanda
de usuários a esses serviços.
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1.2 Unidades de emergência (UE) e sua inserção no sistema de saúde
brasileiro

As UE estão inseridas, atualmente, no sistema de saúde brasileiro,
como um local onde as pessoas procuram solução para suas necessidades
de saúde, sejam elas emergenciais ou, não. Nessa perspectiva, observa-se
que a procura por essas unidades, por vezes, ocorre em detrimento das
unidades de Atenção Básica e está relacionada às distorções do sistema de
saúde vigente.
Em decorrência desse contexto, as UE têm atendido além de sua
capacidade instalada, o que representa um problema grave e relevante do
sistema de saúde principalmente nos países em desenvolvimento. O
agravamento progressivo desse quadro amplifica as discussões sobre os
fatores relacionados com a situação caótica do atendimento de emergência
em nosso país.
Nota-se, nessas unidades, um complexo panorama destacando-se
algumas possíveis causas, conforme relacionado por Brasil (2006a):

√

Baixo investimento em estratégias de promoção da qualidade de vida

e saúde: as portas de urgência constituem-se em importante observatório
da condição de saúde da população e da atuação do sistema de saúde. É
nelas onde primeiro se mostram os agravos inusitados à saúde da
população sendo, portanto, importante fonte de informação em tempo real
para as ações de vigilância em saúde. Mas, além dessas ações sobre
agravos inusitados, têm-se a observação cotidiana de antigos e repetidos
problemas que mostram falhas na integralidade da atenção e, em especial,
uma importante falta de ações articuladas de educação para a saúde,
proteção contra riscos e agentes agressores conhecidos, prevenção de
agravos, recuperação e reabilitação da saúde das pessoas.
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√

Modelo assistencial fortemente centrado na oferta de serviços e não

nas necessidades dos usuários: apesar da mudança em nossa
constituição, onde a saúde é considerada direito de todos e dever do Estado,
ainda temos a predominância do modelo técnico-assistencial implementado,
sobretudo, durante a ditadura militar. Assim, hoje a estruturação das redes
de atenção à saúde está fortemente influenciada por interesses de mercado,
marcadamente pela oferta de serviços de alta densidade tecnológica, cujo
consumo foi introjetado pela própria população.

√

Falha de acolhimento dos casos agudos de menor complexidade na

Atenção Básica: a Atenção Básica permanece influenciada pelo modelo
assistencial

da

saúde

pública

voltada

para

ações

preventivas

e

programáticas, em detrimento do acolhimento e atendimento de usuários
acometidos por quadros agudos de baixa complexidade, cuja resolução
poderia ocorrer nesse nível de atenção. Como consequência desse quadro,
observa-se uma baixa vinculação da clientela que acaba recorrendo
sistematicamente às unidades de urgência, onde recebem tratamento
meramente sintomático, com graves prejuízos ao acompanhamento de
doenças crônicas com alto potencial de morbidade como, hipertensão,
diabetes, asma e outras patologias.

√

Insuficiência de portas de entrada para os casos agudos de média

complexidade: a rede de atenção tem se estruturado, basicamente, sobre
os dois modelos extremos já mencionados, constituídos de oferta de alta
complexidade por um lado e ações pouco resolutivas e de baixa
complexidade por outro. A média complexidade, no entanto, representa um
grande estrangulamento para a atenção integral à saúde, afetando também
a atenção às urgências. Dessa forma, observando-se o território nacional,
vê-se uma rede de unidades de pronto-atendimento que, funcionando nas 24
horas, foi implantada apenas para dar vazão à demanda reprimida de casos
agudos de baixa complexidade que não são, adequadamente, acolhidos na
rede básica, que funciona sem retaguarda mínima de recursos diagnósticos
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e terapêuticos, essenciais à resolução dos casos de maior gravidade e à
estruturação de uma cadeia de manutenção da vida.

√

Má utilização das portas de entrada da alta complexidade: os usuários

acometidos

por

agravos

gravidade/complexidade,

de

buscam

urgência,
socorro

seja
nos

qual

for

grandes

sua

serviços,

sobrecarregando as portas de entrada de maior complexidade, delineando
as conhecidas filas nesses estabelecimentos.

√

Insuficiências de leitos hospitalares qualificados, especialmente de

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e retaguarda para as urgências: nos
grandes hospitais há um elevado número de usuários acomodando-se em
macas por falta de leitos hospitalares para sua internação ou, ainda pior,
ocupam as salas de emergência, onde permanecem intubados e em
ventilação mecânica por falta de vagas em leitos de UTI. Em contrapartida,
nos hospitais de pequeno porte, observa-se que a taxa de ocupação, na
média do território nacional, não atinge 50%.

√

Deficiências

estruturais

da

rede

assistencial

(área

física,

equipamentos e pessoas): as urgências têm ocupado, historicamente, um
lugar de marcada marginalidade no sistema de saúde o que evidencia de
maneira gritante, as deficiências estruturais do Sistema Único de Saúde
(SUS). Os pronto–socorros hospitalares e unidades de urgência não
hospitalares têm suas áreas físicas inadequadas e insuficientes, com
equipamentos essenciais à manutenção da vida sucateados ou inexistentes.
Com relação aos recursos humanos, destacam-se a informalidade na
contratação e a organização vertical do trabalho. Isso proporciona uma porta
de entrada ao mercado de trabalho e atrai profissionais com habilitação
inadequada para a atenção às urgências. Desse modo, nas portas de
urgência, geralmente se alojam profissionais recém-formados sem a devida
qualificação e experiência para esse tipo de trabalho, profissionais de idade
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avançada que nela encontram uma das poucas ações de complementação
salarial ou, ainda, profissionais superespecializados que utilizam essas
portas como meio transitório de subsistência, até que consigam se
estabelecer em suas áreas.

√

Baixo investimento na qualidade e educação permanente dos

profissionais de saúde: a ausência de plano de cargos, carreiras e salários
do SUS e o baixo investimento em recursos humanos e em projetos de
educação

permanente

geram

descompromisso

e

desqualificação

profissional.
Aliado a esse contexto, o Ministério da Saúde (MS), em 2001,
afirmou que a demanda por serviços de saúde sofre influência das
características demográficas, socioeconômicas e epidemiológicas. Ressalta,
ainda, que a oferta de serviços relaciona-se com a disponibilidade de
recursos e com critérios técnico-administrativos de pagamento, adotados
pelo SUS (Brasil, 2001b).
Vale ressaltar que o Brasil é um dos países que apresenta menor
equidade de contribuição financeira para o sistema de saúde, enorme
desigualdade social e perfil de mortalidade que, embora registre queda da
mortalidade infantil, demonstra o aumento das mortes por doenças crônicodegenerativas (OPAS, 2006).
Uma vez que o SUS preconiza, dentro de suas premissas básicas,
que as ações de saúde sejam descentralizadas, hierarquizadas e
regionalizadas, a rede de atenção deve ser constituída de forma a agregar
serviços de complexidade crescente configurando, basicamente, três níveis
de atenção: as unidades de atenção primária, que são ambulatoriais e
devem ser providas com profissionais com formação geral e com capacidade
cognitiva para oferecer os cuidados básicos de promoção, manutenção e
recuperação da saúde; as unidades de atenção secundária, que podem
ser ambulatoriais e hospitalares, onde são prestados os cuidados nas várias
especialidades para as afecções de maior prevalência; e as unidades de
atenção terciária, geralmente constituídas pelos centros hospitalares, com
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suas unidades ambulatoriais, unidades de emergência e unidades de
internação, sendo nelas aferidos, cuidados de maior complexidade, na
maioria das vezes sob o regime de internação hospitalar. Agregados a essa
rede, existem os serviços de atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Brasil, 2004).
Observa-se, no entanto, que essa rede de atendimento, na prática,
sofre muitas distorções, e também com todas as mudanças no perfil
epidemiológico e social citadas anteriormente, os serviços de emergência
passaram a representar a principal porta de entrada ao sistema de saúde.
Essa distorção na utilização do sistema tem gerado alguns problemas
nesses serviços que, na maioria dos grandes centros, encontra-se com
demanda acima da capacidade e com dificuldade em garantir um
atendimento de qualidade aos usuários que o procuram.
Em 5 de novembro de 2002, o Ministro do Estado da Saúde, por
meio da portaria GM ˚n2048, estabeleceu os princípios e diretrizes dos
Sistemas Estaduais de Emergência, definindo as normas e critérios de
funcionamento, classificação e cadastramento de serviços, envolvendo
temas como a elaboração dos planos estaduais de atendimento de
emergências, regulação médica de emergência, atendimento pré-hospitalar,
atendimento pré-hospitalar móvel, atendimento hospitalar, transporte interhospitalar e, ainda, a criação de Núcleos de Educação em Urgências (Brasil,
2002a).
Posteriormente, com intuito de qualificar o Sistema de Urgência,
instituiu a Portaria nº 3.125/GM, de 7 de dezembro de 2006, que versa sobre
a Política de Qualificação da Atenção às Urgências no SUS (QualiSUS), cujo
objetivo é melhorar a qualidade da atenção à saúde proposta, levando a
uma maior resolutividade, satisfação do usuário com o sistema e legitimação
da política de saúde na sociedade. Essa portaria é constituída por um
conjunto de mudanças que visa proporcionar maior conforto ao o usuário,
atendimento de acordo com o grau de risco, atenção efetiva pelos
profissionais de saúde e menor tempo de permanência no hospital (Brasil,
2006c).

Introdução
22
___________________________________________________________________________

Além dessas mudanças foi proposto um grupo de humanização do
atendimento e uma reorganização da oferta de leitos com prioridade para a
emergência, relevante porta de entrada para o sistema hospitalar. Na sua
concepção teórica, o QualiSUS é composto por três componentes:

√

Qualificação, ampliação e otimização da oferta de serviços de saúde;

√

Humanização, fortalecimento e qualificação da gestão e do controle social
na saúde;

√

Fortalecimento da capacidade de produção de insumos estratégicos,
desenvolvimento tecnológico e do complexo produtivo na saúde.

O principal parâmetro utilizado para elaboração das ações do
QualiSUS foi a pesquisa Saúde na Opinião dos Brasileiros, realizada em
2002, por solicitação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS). Nessa investigação foram diagnosticadas as principais causas
de descontentamento da população com os serviços de saúde, dentre eles,
aquelas relacionadas aos serviços de emergência tais como, a baixa
capacidade

instalada,

a

falta

de

acolhimento,

a

sobrecarga

com

atendimentos de baixa complexidade, a retaguarda inadequada, a formação
inadequadas dos profissionais, dentre outras (Brasil, 2003).
Ao observar os resultados dessa pesquisa e o contexto das UE, vê se que a percepção do usuário a respeito dos fatores intervenientes na
qualidade do atendimento vai ao encontro das causas apontadas pelos
especialistas. Sob essa ótica, acredita-se que pesquisas que apontem para
questões referentes à satisfação dos usuários com os serviços de saúde
devam ser utilizadas como importantes parâmetros de avaliação.
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1.3 Satisfação dos usuários dos serviços de saúde

A prática de se verificar a satisfação dos usuários vem ocorrendo
desde a publicação do Relatório do National Health Service, em 1983, que
recomenda que se certifique de que forma o serviço de saúde ofertado é
percebido pelos usuários (Zacainer, 2001).
Com Donabedian (1984), a noção de satisfação do usuário tornou-se
um dos elementos da avaliação da qualidade em saúde. O conceito de
qualidade desenvolvido por esse autor, permitiu avançar no sentido de
incorporar os não especialistas, no caso, os usuários dos serviços de saúde,
na definição de parâmetros e na mensuração da qualidade dos serviços.
A partir de então, os usuários não puderam mais ser ignorados e a
ideia de satisfação do usuário, como um atributo da qualidade, tornou-se um
objetivo em si e não, apenas, um meio de produzir a adesão do usuário ao
tratamento (Shaw, 1986; Vuori, 1987; Williams, 1994).
Segundo Willians (1994), apesar de a avaliação do usuário ser
importante, deve-se primeiro compreender como ele avalia, antes que sua
opinião possa ser examinada e interpretada. Ao desconhecer a maneira pela
qual o usuário avalia um objeto, as inferências que se fazem sobre os
resultados obtidos nos inquéritos de satisfação não sustentam as verdades
dos usuários dos serviços.
Nessa perspectiva, uma das formas apontadas para compreender a
avaliação

realizada

pelo

usuário

está

pautada

no

Paradigma

da

Desconfirmação (Oliver, 1988). Segundo esse referencial, o usuário avalia
comparando o serviço recebido com padrões previamente estabelecidos e
com base nas suas expectativas. Se o desempenho do serviço superar as
expectativas, tem-se a desconfirmação positiva; se estiver abaixo das
expectativas, tem-se a desconfirmação negativa e, se corresponder às
expectativas, tem-se a confirmação.
Além

das

expectativas,

estudam-se

outros

fatores

como

modeladores da satisfação de clientes como, a performance dos serviço
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pois, certamente, o usuário ficará mais satisfeito se a oferta corresponder
àquilo de que ele necessita, espera ou deseja; a equidade que enfoca o
julgamento de justiça distributiva, processual e interacional em relação ao
tratamento recebido por outros usuários e, por fim, o afeto, em que a
satisfação não é somente um julgamento cognitivo, porque as emoções que
os usuários experimentam durante o processo de consumo afetam os
julgamentos de satisfação (Szymanski, Henard, 2001).
De acordo com Motta (2002), a satisfação é produto da gestão dos
relacionamentos e das expectativas de atendimento referindo-se, não só à
qualidade do serviço mas também ao acesso, local, cortesia, presteza da
resposta e atenção humana ao usuário.
Corrobora com essas formas de avaliação, a definição de que
satisfação pode ser compreendida como a comparação das expectativas do
usuário com suas percepções a respeito do encontro com o serviço real.
Dessa maneira, a satisfação geral com o serviço é resultante das várias
percepções que o cliente vai tendo ao longo da sequência de momentos de
contato com um provedor e que essa, portanto, ocorre na fase de consumo e
na fase de pós-consumo (Corrêa, Caon, 2002; Hoffman, Turkey, 2002).
Diante disso, acredita-se que a satisfação do usuário é uma maneira
de se avaliar a qualidade do serviço e do atendimento, cujas informações
podem servir para analisar a estrutura oferecida, os processos executados e
os resultados alcançados (Turrini, 2002).
Nesta pesquisa entende-se, portanto, por satisfação, a percepção e
a avaliação que o usuário tem sobre determinadas dimensões dos serviços
de saúde.
Inúmeras são as metodologias utilizadas em pesquisa para a
mensuração da satisfação do usuário, no entanto, todas atuam visando
desenvolver e aprimorar as ações, no sentido de aproximar os serviços
oferecidos das necessidades e das expectativas dos usuários de
determinados serviços.
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Uma das mais conhecidas foi desenvolvida por Parassuraman e
Zeithaml (1991), para avaliar serviços privados de diferentes naturezas.
Esse autor avalia cinco dimensões do atendimento: agilidade, confiabilidade,
empatia, segurança e tangibilidade, mensurados a partir do cálculo da taxa
de satisfação relativa e do cálculo de intervalos. Essa metodologia considera
a expectativa do usuário em relação ao serviço e a importância que ele
confere a cada uma das dimensões.
Para Donabedian (1990), a avaliação do ponto de vista dos usuários
é realizada, sobretudo, por meio da categoria aceitabilidade, que se refere à
conformidade dos serviços oferecidos em relação às expectativas e
aspirações dos usuários e seus familiares, as quais nem sempre são as
preferidas pelos gestores.
Conceitualmente, essa proposta é similar aos pressupostos de
Parassuraman, Zeithaml (1991), pois também implica expectativas atendidas
ou não. Por outro lado, metodologicamente, a dimensão da aceitabilidade
comporta as variáveis por meio das quais os usuários podem influir de forma
mais direta na definição e avaliação da qualidade dos serviços de saúde, tais
como: condições de acessibilidade ao serviço, relação profissional de saúde
/usuário, adequação das dependências e instalações, preferências em
relação aos efeitos e custos do tratamento bem como, tudo aquilo que o
usuário considera justo ou equânime (Vaistman, Andrade, 2005).
O principal vínculo entre o usuário e o estabelecimento de saúde é o
serviço de enfermagem, por ser constituído do maior grupo de profissionais
da saúde e que mantém um contato ininterrupto com o usuário, promovendo
a manutenção, a recuperação e a reabilitação da saúde, por meio do
cuidado. Isso pode influenciar no julgamento dos usuários sobre a qualidade
dos serviços prestados, o que traduz a imagem do hospital.
Todavia, as percepções dos usuários e da equipe de enfermagem
sobre a qualidade do atendimento geralmente são diferentes pois, enquanto
a maioria dos profissionais a vê sob a competência técnica, os usuários
percebem-na sob a dimensão da relação interpessoal (Cadah, 2000).
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Desse modo, acredita-se que para prestar uma assistência de
qualidade, fazem-se necessários não só os conhecimentos e habilidades
mas, também, os componentes éticos e humanos a fim de identificar as
necessidades e expectativas do usuário que procuram o serviço de saúde.
Para Bittes Júnior (1996) e Cadah (2000), o usuário tem
necessidade de estabelecer um relacionamento interpessoal com o
profissional de enfermagem e quanto mais atende às suas expectativas,
mais ele se sentirá cuidado e, portanto, satisfeito.
Corroborando com Miller, Rantz (1989), as avaliações permanentes
das práticas assistenciais apontam caminhos para a excelência e a
satisfação com os cuidados de enfermagem dispensados aos usuários. Isso
vai ao encontro do estudo realizado por Melo et al. (1999) que demonstrou
que na mesma velocidade em que a enfermagem vem se desenvolvendo, os
usuários também vão ficando mais exigentes quanto aos cuidados que
recebem da equipe de enfermagem.
Por meio dessas concepções observa-se que a avaliação, sob a
ótica do usuário, pode ser considerada um instrumento desencadeador de
ações para confirmar ou reformular os processos assistenciais e gerenciais
dos serviços de saúde, conferindo-lhes a tão almejada qualidade.

1.4 Qualidade e avaliação de serviços de saúde: o emprego do modelo
Donabediano

A palavra qualidade tem sido amplamente empregada no cotidiano
para subsidiar medidas relacionadas à redução de custos e à satisfação dos
usuários, visando a sobrevivência das instituições. As organizações,
incluindo as de saúde, têm se preocupado com o referido tema e muitas
delas caminham na implantação de programas de qualidade nos seus
processos de prestação de serviços, enfatizando melhorias contínuas por
meio da utilização de método científico e monitoramento dos dados que
embasam as tomadas de decisões (Silva, Pinheiro, 2001).
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No

entanto,

o

primeiro

desafio

ancora-se

na

diversidade

terminológica encontrada nos enfoques teóricos sobre o tema.
Avedis Donabedian, médico generalista armênio, radicado nos
Estados Unidos, foi o primeiro a estudar sistematicamente a questão da
avaliação

da

qualidade

da

atenção

médica,

modelo

esse

que,

posteriormente foi adaptado para avaliação de serviços de saúde. Seus
primeiros trabalhos surgiram na década de 60, mas atingiram notoriedade
mundial a partir dos anos 80 (Novaes, 2000).
A qualidade da atenção à saúde é difícil de ser definida e envolve
alguns critérios, determinados em forma de juízos de valor que podem ser
aplicados a distintos aspectos, propriedades, componentes ou alcances
desse tipo de atenção (Donabedian, 1966).
Ao considerar o usuário como receptáculo do cuidado, a qualidade
poderá ser considerada uma construção social produzida a partir de
referências dos sujeitos envolvidos que atribuem significados às suas
experiências, privilegiando ou excluindo determinados aspectos, segundo
uma hierarquia de preferências. Ao incluir familiares e comunidade,
aumentará a complexidade na elaboração desse conceito, uma vez que
envolve as discrepâncias entre as necessidades e expectativas individuais e
sociais (Donabedian, 1984).
Para

Rhee,

Donabedian

(1987)

esse

entrelaçamento

de

complexidades deve ser explorado, embora nem sempre seja convergente a
opinião de gestores, profissionais de saúde, usuários e familiares.
A partir dessas reflexões, o autor propõe um conceito, definindo
qualidade como a obtenção de maiores benefícios em detrimento de
menores riscos para o usuário, benefícios esses que, por sua vez, definemse em função do alcançável, de acordo com os recursos disponíveis e os
valores sociais existentes (Donabedian, 1988).
Salienta, ainda, que a qualidade da assistência não é um atributo
abstrato e, sim, é construída pela avaliação assistencial abrangendo a
análise da estrutura, dos processos de trabalho e dos resultados dos
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mesmos, estabelecendo um modelo avaliativo em saúde pautado em
componentes de estrutura, de processo e de resultado (Donabedian, 1985).
O Quadro 1 sintetiza o conceito de cada componente da tríade
Donabediana.
Quadro 1 – Conceituação das dimensões estrutura, processo e resultado do Modelo
Avaliativo Donabediano, São Paulo (Interior-SP) – 2008

COMPONENTES

CONCEITO

ESTRUTURA

Compreende os recursos físicos, humanos, materiais e
financeiros, necessários para a assistência à saúde.
Inclui financiamento e disponibilidade de profissionais
qualificados.

PROCESSO

Atividades envolvendo profissionais de saúde e
usuários com base em padrões aceitos. A análise pode
ser sob o ponto de vista técnico e/ou administrativo.

RESULTADO

Produto final da assistência prestada considerando
saúde, satisfação de padrões e expectativas.

Fonte: Donabedian A. The definition of quality and approaches to its assessment:
explorations in quality: explorations in quality assessment and monitoring. Chicago: Health
Administration Press; 1980. v. 1.

Nessa direção, o componente de estrutura refere-se aos itens
usualmente denominados de recursos que compreendem a organização,
relativamente

estável,

de

recursos

disponíveis

para

alcançar

uma

determinada finalidade. O processo denota o que realmente é feito ao se dar
e receber cuidados; isso inclui as formas como os usuários procuram e
utilizam recursos de saúde assim como, de que maneira os profissionais
diagnosticam, recomendam ou implementam o tratamento. O resultado é a
obtenção das características desejáveis dos produtos ou serviços, retratando
os efeitos da assistência à saúde do usuário e da população, o custo
mensurado e se esses são compatíveis com a sustentabilidade da
organização. A aferição dos resultados do cuidado, em última análise, reflete
a qualidade das estruturas e dos processos, tornando difícil ignorar a
importância dos dois primeiros em relação ao último (Donabedian, 1985;
1988; 1992b; Malik, Schiesari, 1998).
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Deve-se reconhecer, entretanto, que dadas as características
específicas do processo de produção em saúde, nenhuma estrutura
adequada garante bons resultados, nenhuma estrutura considerada ruim os
impede; nem processos desenvolvidos com o rigor da técnica permitem
contar com resultados favoráveis, nem a realização de processos sem
qualquer cuidado, necessariamente, inviabiliza os resultados esperados.
Trabalha-se no universo das possibilidades: uma boa estrutura favorece
processos adequados que, por sua vez, aumentam a probabilidade de atingir
resultados desejados (Malik, 2006).
Tanaka, Mello (2000) afirmam que os componentes estrutura,
processo

e

resultado

apresentam-se

interdependentes,

abertos

e

permeáveis ao usuário do sistema que faz parte integrante do processo,
influindo e sendo influenciado por esse e, por conseguinte, trazendo para
dentro dos componentes as características do contexto imediato. O
resultado é a característica do usuário que foi modificada na interação do
processo.
Há uma interação desses componentes com o comportamento
individual e são determinados tanto por ele quanto pelo ambiente social,
político, econômico e físico nos quais o sistema de serviços de saúde está
inserido.
Assim, Donabedian (1978) atribuiu três dimensões para a qualidade:
conhecimento técnico-científico, relações interpessoais e ambientais,
quando se refere às condições do local onde são realizados os cuidados,
desde as comodidades oferecidas, até a organização dos processos de
trabalho.
A técnica refere-se à aplicação de conhecimentos científicos e
técnicos na solução do problema de saúde do usuário. A interpessoal diz
respeito à relação que se estabelece entre o prestador de serviços e o
usuário. A ambiental ou amenidades abrange as comodidades oferecidas
aos usuários em termos de conforto e bem-estar
Posteriormente, Donabedian (1990) ampliou o conceito de qualidade
utilizando o que denominou de Sete Pilares da qualidade:
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√

Eficácia: capacidade de se produzirem melhorias, significando o melhor

que se pode fazer, de acordo com o estado do usuário.
√

Efetividade: grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada,

atinge o nível de melhoria da saúde, cujo estudo da eficácia tenha
estabelecido como, alcançável;
√

Eficiência: medida do custo com o qual uma certa melhoria na saúde é

alcançada. Se duas estratégias de cuidado forem igualmente eficazes e
efetivas, a mais eficiente será a de menor custo;
√

Otimização: é o emprego da relação custo benefício na assistência à

saúde. Numa curva ideal, o processo de adicionar benefícios pode ser tão
desproporcional aos custos acrescidos, que tais adições úteis perdem a
razão de ser;
√

Aceitabilidade: sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos,

expectativas e valores dos usuários e de seus familiares. Depende da
efetividade, da eficiência e da otimização, além da acessibilidade do cuidado
e das características da relação profissional de saúde/usuário.
√

Legitimidade: aceitabilidade do cuidado da forma como é visto pela

sociedade em geral;
√

Equidade: princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na

distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma
população. A equidade é parte daquilo que torna o cuidado aceitável aos
indivíduos e legítimos à sociedade.
Novaes (2000) afirma que cada um desses pilares pode ser
específico para contextos diferenciados por meio da identificação de critérios
adequados para cada situação, valorizando as particularidades e mantendo
uma coerência entre si, porque apresentam uma interdependência e um
movimento, do específico ao geral. Acrescenta, ainda, que as dimensões
consideradas técnicas condicionam as dimensões interpessoais, mas ao
mesmo tempo, dependem dessas para realizarem seu potencial.
Na visão de Donabedian (1990), a qualidade do cuidado é julgada
pela sua conformidade com um grupo de expectativas ou padrões que
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derivam de três fontes: a ciência do cuidado à saúde que determina a
eficácia; os valores, e expectativas individuais que determinam a
aceitabilidade e valores e expectativas sociais que determinam a
legitimidade. Por consequência, a qualidade não pode ser inteiramente
julgada em termos técnicos por profissionais de saúde, isoladamente; as
preferências de usuários e da sociedade como um todo também devem ser
consideradas.
Nesse sentido, a avaliação dos serviços comporta duas dimensões:
1) desempenho técnico, ou seja, a aplicação do conhecimento e da
tecnologia de modo a maximizar os benefícios e minimizar os riscos, de
acordo com as preferências de cada usuário; 2) o relacionamento pessoal
com o usuário, de modo a satisfazer os preceitos éticos, as normas sociais e
as legítimas expectativas e necessidades dos usuários (Donabedian, 1978).
Entretanto,

as

pesquisas

sobre

satisfação

não

podem

ser

confundidas com pesquisas de qualidade, pois a avaliação feita pelos
usuários não se faz a partir da perspectiva da definição pelos saberes
técnicos do que se deve entender por qualidade. Contudo, a avaliação sobre
a satisfação dos usuários, entendida na sua conexão com a percepção,
pode ser considerada como um dos componentes da avaliação da qualidade
dos serviços (Brasil, 2006a).
Segundo Tanaka, Melo (2001) avaliar é expor um valor assumido a
partir do julgamento realizado com base em critérios previamente definidos.
Esses autores acrescentam que, no âmbito dos programas e dos serviços de
saúde, a avaliação é compreendida como uma estratégia técnicoadministrativa destinada à tomada de decisão, na qual o exercício dessa
capacidade é dado pelo contexto e pela organização do processo de
trabalho.
A avaliação no setor saúde não se restringe à verificação do
cumprimento de objetivos propostos porque, até eles são matéria de
avaliação. Necessita-se avaliar constantemente, com o propósito de conferir
se esses estão socialmente definidos e se estão de acordo com as
expectativas dos responsáveis da área e dos usuários. Além disso, podem-
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se estabelecer níveis mínimos ou máximos de qualidade e se orientar
segundo as prioridades dos prestadores dos serviços, da visão dos usuários
ou das prioridades definidas pela sociedade. São opções que deverão ser
definidas para cada avaliação (Donabedian, 1984; 1988).
Assim, para a construção dos processos de avaliação é necessário
estabelecer as principais variáveis que orientam as decisões conceituais e
metodológicas (Novaes, 2000). Essa mesma autora, considerando esses
preceitos, propõe a seguinte tipologia avaliativa:
√

Avaliação de Investigação: tem por objetivo principal a produção de um

conhecimento acerca do objeto analisado que possa ser reconhecido como
tal pela comunidade científica, fornecendo subsídios para as decisões
quando essas forem colocadas em prática. Geralmente, são realizadas por
instituições acadêmicas com enfoque para identificar os impactos obtidos
pelas ações a serem avaliadas, estabelecendo relações de causalidade.
√

Avaliação para Decisão: o objetivo é produzir respostas para perguntas

realizadas por indivíduos que vivenciam o objeto.
√

Avaliação para Gestão: almeja produzir informações que contribuam

para o aprimoramento do objeto avaliado não se tratando de uma busca de
fundamentos,

justificativa

ou

redirecionamentos;

a

ênfase

está

na

caracterização dessa condição expressa em medidas que possam ser
quantificadas e replicadas.
Nesse contexto, averigua-se que a tipologia de avaliação a ser
empregada está intimamente relacionada aos objetivos a serem alcançados
pela avaliação da qualidade do serviço em questão. Os dados que compõem
os instrumentos utilizados para apreensão do objeto poderão relacionar-se
às questões que constroem e condicionam o universo de práticas a serem
avaliadas, aos dados relativos aos processos que definem essas práticas e
as medidas que permitam a mensuração de resultados das mesmas.
Frente ao exposto, este estudo constitui-se numa avaliação
investigativa como o objetivo de conhecer a percepção dos usuários em
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relação à qualidade da assistência prestada pela equipe de enfermagem em
uma UEA.
Conforme descrito anteriormente, optou-se por atrelar a essa
avaliação investigativa o modelo Donabediano, acreditando-se que esse
referencial teórico, por abarcar as dimensões de estrutura, de processo e de
resultado, propicie que sejam explicitadas questões referentes à satisfação
dos usuários.

2 OBJETIVOS

Objetivos
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√

Analisar a qualidade da assistência de enfermagem em uma Unidade de

Emergência de Adultos de um hospital de ensino na perspectiva dos
usuários, nas dimensões avaliativas de estrutura, processo e resultado;

√

Identificar os fatores intervenientes na gestão da qualidade da assistência

de enfermagem da Unidade de Emergência de Adultos, baseados no modelo
avaliativo Donabediano.

3 TRAJETÓRIA
METODOLÓGICA

Trajetória metodológica
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3.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de um estudo exploratório descritivo de abordagem
quantitativa.

3.2 O local do estudo

O estudo foi realizado num hospital de ensino, localizado em um
Município de grande porte, no interior do Estado de São Paulo (SP).
A população atendida por essa instituição abrange uma área de,
aproximadamente, 450.000 habitantes, situada no Distrito Sudoeste do
Município em questão. Além dessa população, o hospital é considerado
referência terciária, sendo a principal porta de entrada para urgências e
emergências bem como, retaguarda de serviços de diagnóstico para a
região metropolitana de sua área de abrangência.
Para o alcance de sua meta assistencial, o hospital dispõe de 230
leitos (200 operacionais e 30 de retaguarda), e conta com cerca de 1.700
colaboradores em seu quadro de pessoal. Atende, em média, 1.200 pessoas
por dia, exclusivamente pelo SUS.
O complexo hospitalar é constituído por oito prédios, onde se
encontram distribuídas duas unidades de emergência (Adulto e Infantil),
duas unidades de terapia intensiva (Adulto e Pediátrico), unidades de
internação em neurologia, ortopedia, cirurgia geral, clínica médica, pediatria,
centro de oncologia (radioterapia e quimioterapia) e ambulatório de
especialidades (clínica médica, pediátrica, cirúrgica, urológica, plástica,
cabeça-pescoço, torácica, ortopédica e oncológica).
Esse hospital é uma autarquia pública municipal mantida com
recursos do SUS e da Prefeitura Municipal. É gerenciado por colegiados de
gestores, diretores, coordenadores e colaboradores. Foi um dos primeiros do
país a ter um Conselho Local Tripartite que inclui a participação dos usuários
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na tomada de decisões. Esse modelo é operacionalizado por meio da cogestão, a qual é centrada no trabalho em equipe, na construção coletiva
(planeja quem executa) e em colegiados que garantem que o poder seja, de
fato, compartilhado por meio de análises, decisões e avaliações construídas
coletivamente. A co-gestão é um modo de administrar que inclui o pensar e
o fazer coletivo, para que não haja excessos por parte dos diferentes
constituintes, corporativismos e, também, como uma forma de controlar a
instituição de saúde.
Há duas instâncias executivas compostas pela diretoria executiva e
as gerências das unidades de produção. As gerências de unidades de
produção são definidas pela semelhança de finalidades e objetivos,
totalizando 23 unidades. Cada unidade de produção é composta por uma
equipe gerencial, com um coordenador e um ou mais gerentes, dependendo
da complexidade dos trabalhos e da dimensão da unidade.
Neste trabalho será enfocada a Unidade de Produção de
Emergência, especificamente a Unidade de Emergência de Adultos, que
será descrita a seguir, minuciosamente.

3.2.1 A unidade de emergência de Adultos

Pertencente à Gerência de Pronto Socorro de Adulto, atua como
unidade de referência terciária dentro da política de urgência e emergência
do Município, tendo a missão de prestar atendimento em excelência aos
usuários externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência)
ou com risco de vida (emergência), que a procuram de forma espontânea ou
referenciada.
A UEA atende usuários com idade superior a 16 anos que
necessitem de assistência à saúde em qualquer complexidade, por tratar-se
de uma unidade que atende demanda espontânea. Para tanto, sua estrutura
física é disposta em dois eixos: um vermelho, caracterizado pelo setor de
emergência e um eixo azul, caracterizado pelo setor de pronto atendimento.
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O setor de emergência é composto pelas seguintes áreas: área
vermelha, composta por cinco leitos fixos destinados ao primeiro
atendimento dos usuários graves, tendo como objetivo primordial o de
afastar o risco imediato de morte do usuário em sofrimento; área amarela
composta por 11 leitos destinados aos usuários em estado crítico que
necessitam de cuidados intensivos que são encaminhados da área
vermelha; área verde, composta por 19 leitos destinados à permanência de
usuários em estado não críticos. Nessa área encontra-se, também, a sala
destinada a pequenos procedimentos cirúrgicos e a sala de curativos.
O setor de pronto atendimento é composto pela área azul, destinada
à realização de consultas de baixa complexidade. Todos os usuários que
procuram o serviço espontaneamente passam por uma classificação de risco
realizada pelo enfermeiro que, por meio da consulta de enfermagem e de um
instrumento baseado em protocolo institucional, classifica o usuário segundo
sua complexidade assistencial.
Os usuários da área azul, avaliados pelo enfermeiro, são
classificados por cores, a saber:
√

Vermelha: usuários que deverão ser encaminhados diretamente à sala

de emergência, devido sua necessidade de atendimento imediato;
√

Amarela: usuários que necessitam de atendimento médico e de

enfermagem o mais rápido possível, porém não correm riscos imediatos de
morte.
√

Verde: usuários que apresentam condições agudas (urgência relativa) ou

não agudas. Enquadram-se nesse grupo os usuários idosos (acima de 60
anos) e portadores de necessidades especiais que são atendidos com
prioridade em consulta médica simples;
√

Azul: demais usuários que não se enquadram nas situações descritas

anteriormente.
A área física do pronto atendimento é composta por seis consultórios
médicos, um consultório de ortopedia e um consultório de classificação de
risco.
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Atualmente, a UEA atende a uma média de 500 usuários/dia, sendo
as patologias clínicas as principais demandas de atendimento.
A equipe de enfermagem lotada nessa UEA é composta por dois
enfermeiros gerentes, 11 enfermeiros assistenciais e 81 auxiliares de
enfermagem.

3.3 A população/amostra

A população foi constituída pelos usuários atendidos na UEA.
Para definir a população alvo foram estabelecidos os seguintes
critérios de elegibilidade:
Inclusão:
√

Idade igual ou superior a 18 anos e alfabetizados;

√

Estarem na unidade de emergência por, no mínimo, seis horas;

√

Apresentarem condições clínicas favoráveis, ao responder o instrumento

de coleta de dados.
Para o cálculo do tamanho da amostra e no intuito de auferir a
percepção dos usuários acerca da assistência de enfermagem na UEA, foi
realizado um pré-teste com 20 usuários que atendiam aos critérios de
inclusão. Assim, verificou-se que o grau de satisfação encontrava-se no
intervalo de 75% a 85%, o que embasou o cálculo da amostra por meio da
seguinte fórmula:

n = [α (alfa)] 2 * p *(1-p)
d2
onde:
n = tamanho amostral
α(alfa) = valor obtido através da distribuição normal
p = proporção esperada
d = precisão da estimativa
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Portanto, após esse cálculo estatístico, a amostra deste estudo foi
estabelecida em 260 sujeitos; o nível de significância para o cálculo foi de
5%.

3.4 Os aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ensino e
Pesquisa Científica e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do próprio hospital*,
analisado sob exigências da Resolução nº196/96, que versa sobre as
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos
(Conselho Nacional de Saúde, 1996).
Todos os respondentes tiveram sua identidade preservada, sendo
facultada sua participação no estudo, não interferindo na assistência
recebida ou no retorno à instituição. Nesse sentido, a participação dos
respondentes foi voluntária, e foi esclarecido que poderia haver desistência
em qualquer momento de sua realização, sem qualquer sanção ou prejuízo
decorrente desse ato, assim como o respeito às opiniões verbalizadas.
O pesquisador colocou-se à disposição dos informantes para sanar
dúvidas que, eventualmente, pudessem surgir durante a realização da
pesquisa, sendo oferecida a possibilidade de contato por telefone ou e-mail.
A seguir, iniciou-se a coleta de dados e a cada participante foi
entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1), em duas
vias, permanecendo uma com o respondente e outra com o pesquisador.

* O documento de aprovação da pesquisa não se encontra anexado a esta dissertação, em
virtude do compromisso de anonimato. Todavia, encontra-se em poder do pesquisador,
podendo ser solicitado quando necessário.
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3.5 A coleta de dados

A coleta de dados ocorreu nos meses de agosto a outubro 2008, por
meio do questionário intitulado “Percepção de usuários acerca da
assistência de enfermagem na UEA” (Anexo 2).

3.5.1 O instrumento de coleta de dados

O instrumento foi desenvolvido buscando conhecer a percepção dos
usuários da referida UEA como entes sociais e emocionais.
A psicologia como ciência, segundo Braguirolli, Pereira, Rizzon
(1994), objetiva compreender em seus estudos a predição e o controle dos
fenômenos. Seu desenvolvimento, enquanto ciência, evoluiu com diversas
disciplinas, sendo a psicometria uma delas, voltada para a medição e
avaliação das atitudes comportamentais dos homens.
As atitudes são constituídas da ação humana, englobando as
emoções, os pensamentos e as crenças que delineiam o comportamento.
Esse comportamento posiciona o ser humano frente às questões da
sociedade em que vive.
A medida escalar, segundo Pasquali (1996), é uma dentre muitas
outras formas que a psicometria pode adotar. Do mesmo modo, o termo
escala é usado de diferentes maneiras, sendo um instrumento importante e
de grande valia no estudo das atividades, das atitudes e no âmbito da
personalidade. Busca avaliar os estímulos que expressam um conteúdo
psicológico, com correspondência numa grade intervalar – psicológica, onde
que há uma reação.
É instrumento essencial na área das atitudes, definido por Miguel
(1983), como um instrumento de autoavaliação que mede até que ponto um
indivíduo tem sentimentos favoráveis ou desfavoráveis para com uma
pessoa, grupo ou instituição social.
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Para Richardson (1982), as medidas escalares servem para medir
aspectos valorativos e subjetivos das atitudes das pessoas e a variabilidade
das mesmas. São inúmeros os estudos sobre atitudes ou opiniões de um
indivíduo.
Para McGuire (1996) opinião é entendida como algo observável e
atitude, algo inferível mas não diretamente observável. Ambas, entretanto,
têm ligação com os comportamentos.
Na literatura é encontrada uma variedade de técnicas e instrumentos
que tentam obter medidas de atitudes e opiniões sob diferentes temas.
Pasquali (1996) apresenta vários autores, referenciando os métodos de
Thurstone, Likert, Osgood, Guttman, Fishbein e Ajzen.
Para este estudo, optou-se por um instrumento de medida escalar
sob o enfoque de Renis Likert, em cujo pressuposto teórico, sustenta que
uma atitude constitui uma disposição para a ação. Segundo Pasquali (1996),
esse instrumento procura verificar o grau de adesão do indivíduo a uma
série de afirmações que sejam expressões de algo favorável ou desfavorável
em relação ao objeto psicológico. Acrescenta, ainda, que esse tipo de escala
é construída com a configuração de um conjunto de afirmações sobre o foco
de alguma atitude. Essa formulação geralmente é embasada em referencial
bibliográfico, vivências e experiências anteriores. Salienta que as afirmações
são respondidas numa escala em que o indivíduo tem que dizer se
concorda, está em dúvida ou discorda com o que a frase afirma sobre o
objeto psicológico. As escalas variam, sendo mais comumente utilizadas as
de 5 e 7 pontos.
O instrumento de coleta de dados deste estudo foi constituído de
duas partes: na primeira, encontravam-se os dados sociodemográficos dos
participantes e, na segunda, foram descritos 33 proposições referentes às
dimensões de estrutura, processo e resultado, indicando posições favoráveis
ou desfavoráveis denominadas de positivas e negativas, onde foram
estabelecidas 20 proposições de cunho positivo e 13 proposições negativas,
conforme o método de Likert, com a finalidade de determinar percepções
acerca do objeto do estudo.
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Nesta investigação foi utilizada uma escala de cinco graus,
apresentando a seguinte configuração:

1

2

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

3

4

5

Nem discordo
Nem concordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

A construção inicial do instrumento foi pautada em uma revisão de
literatura com enfoque na satisfação do usuário de serviços de saúde,
qualidade da assistência à saúde e de enfermagem e avaliação de serviços
de saúde procurando-se, ainda, acrescentar assertivas que expressassem
as vivências e as inquietações do pesquisador.
Tendo em vista os diversos referenciais empregados para avaliar a
qualidade em saúde optou-se por elaborar as afirmativas com base no
modelo Donabediano, constituído pelos componentes de estrutura, de
processo e de resultado, uma vez que esse modelo avaliativo vem sendo
utilizado por órgãos governamentais e entidades acreditadoras na avaliação
de serviços de saúde (Donabedian, 1988; Donabedian, 1992b; Malik,
Schierasi, 1998; ONA, 2006).
A dimensão de estrutura compreendeu a relação da assistência de
enfermagem com os recursos físicos, materiais e humanos. Nessa dimensão
são encontradas proposições que, aparentemente, podem não expressar
uma correlação direta com a assistência de enfermagem, como por exemplo,
os aspectos referentes à hotelaria e de alimentação dos acompanhantes,
todavia, esses dados foram incluídos, uma vez que são da coresponsabilidade da gerência de enfermagem.
No que se refere à dimensão de processo foram articulados todos
os procedimentos realizados pela equipe de enfermagem a fim de serem
analisados
(ambiental).

aspectos

técnico-científico,

interpessoal

e

organizacional
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Na dimensão de resultados procurou-se retratar o impacto da
assistência na saúde dos usuários, segundo aspectos de performance do
serviço, equidade de atendimento e o acolhimento na relação profissional de
saúde/usuário.
Após a construção do instrumento buscou-se reconhecer o quanto a
medida incorpora o domínio dos fenômenos que se propõe a medir, o que
equivale à validação teórica. Para tanto, foi empregado o método de
Validade de Conteúdo por meio de opinião de especialistas, também
conhecido como Validação Opinativa.
O estabelecimento da validade de conteúdo ou face validity de uma
escala envolve uma avaliação sistemática, mais subjetiva, da habilidade da
escala para medir o que se deve medir. A validação, em geral, envolve a
consulta a especialistas para julgar a adequação dos itens (afirmativas)
escolhidos para representar o constructo. Uma escala confiável e segura é
aquela que gera resultados semelhantes quando respondida por um mesmo
indivíduo mais de uma vez ou quando produz resultados coerentes ao ser
respondido por duas ou mais pessoas (HairJr et al., 2005).
Para o processo de análise do conteúdo são indicados de três a dez
profissionais com amplo conhecimento e experiências acumuladas na área e
que a consulta seja realizada individualmente (Kerlinger, 1975; Streiner,
Normam, 1999; Polit, Beck, Hungler, 2004).
Considerando esses referenciais, o instrumento destinado à coleta
de dados foi enviado a sete juízes, reconhecidos como especialistas nos
referenciais teóricos de satisfação do usuário, qualidade e avaliação de
serviços de saúde ou metodológicos de investigação quantitativa e
construção de instrumentos empregando-se a escala de Likert.
Convém salientar que, do total dos especialistas, três eram
enfermeiros, doutores em enfermagem e desses, dois eram docentes de
universidade privada e um de universidade pública; dois enfermeiros,
mestres em enfermagem que atuam em hospitais públicos na área de
emergência; e uma enfermeira especialista que atua na área de emergência.
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Esses especialistas compuseram a análise do universo teórico por
possuírem ampla experiência com uma ou mais áreas temáticas.
O primeiro contato com os especialistas foi realizado com o intuito
de convidá-los a participar da pesquisa como juízes, expor os objetivos do
estudo e acordar o prazo de entrega do instrumento. O material foi enviado
pelo correio ou entregue pessoalmente pelo pesquisador ou pela
orientadora.
A análise do instrumento (Anexo 3) constituiu-se na verificação do
conteúdo e da pertinência das proposições, bem como se a escala era
efetiva, exequível e suficiente.
Obteve-se o retorno de todos os instrumentos apreciados pelos
especialistas, contendo algumas sugestões que foram acatadas pelo
pesquisador, o que possibilitou adequar o questionário.
Outro método avaliativo utilizado foi o de confiabilidade de coerência
interna que é usado para avaliar uma escala somada, onde várias
afirmações são somadas para formar um escore total para um constructo e
pode ser calculado por meio de vários testes e dentre esses se encontra o
Alpha de Cronbach. Para obtê-lo, calcula-se a média dos coeficientes de
todas as combinações possíveis das metades divididas. O valor do Alfa varia
de 0 a 1. Os pesquisadores, geralmente, consideram satisfatório um Alfa de
0,7, embora coeficientes mais baixos possam ser aceitáveis, dependendo do
objetivo da pesquisa.
Um nível aceitável de confiabilidade indica que os participantes
estão respondendo às perguntas de maneira coerente.
Nas proposições com atributo positivo, o grau 5 representa
concordar totalmente e estabelecer uma percepção favorável em relação ao
fenômeno. Nas proposições com atributo negativo, o grau 1 representa,
discordar totalmente, o que também explicita uma atitude favorável.
Portanto, deve haver a inversão do grau 1 para o grau 5. Isso é necessário
para que, em ambos os casos, reflitam a favorabilidade em relação à
opinião, crenças, atitudes e percepções (Polit, Beck, Hungler, 2004).
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As questões são apresentadas nos quadros a seguir, constituídas
pelas dimensões de estrutura, processo e resultado e classificadas com os
atributos positivo (P) ou negativo (N).

Quadro 2 – Proposições da dimensão de estrutura, São Paulo (Interior, SP) – 2008

PROPOSIÇÕES

ATRIBUTOS

O local onde fui atendido era confortável.

P

O estado de conservação da unidade era precário.

N

Faltaram equipamentos para meu atendimento.

N

Os banheiros não eram limpos.

N

Faltaram roupas para meu atendimento.

N

Os profissionais de enfermagem eram capacitados.

P

Faltaram profissionais de enfermagem para meu

N

atendimento.
Foi fácil chegar à unidade de emergência

P

O local onde fiquei não permitiu minha privacidade

N

A unidade dispunha de todos os medicamentos de que

P

necessitei.
Percebi que havia placas de sinalização indicando os
setores da unidade de emergência.

P
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Quadro 3 – Proposições da dimensão de processo, São Paulo (Interior, SP) – 2008

PROPOSIÇÕES

ATRIBUTOS

Fui tratado com respeito pela equipe de enfermagem

P

A equipe de enfermagem que me atendeu prestava os

P

cuidados com segurança.
Os procedimentos eram realizados corretamente pela

P

equipe de enfermagem.
Os profissionais da enfermagem que me atenderam

P

chamavam-me pelo nome.
Esperei muito tempo pelo atendimento de enfermagem

N

quando cheguei à unidade.
A enfermagem foi clara ao informar sobre meu problema

P

de saúde.
A

equipe

de

enfermagem

realizava

os

exames

P

Os profissionais de enfermagem não se apresentavam

N

prontamente

antes de prestar os cuidados.
A equipe de enfermagem ajudou-me a compreender meu

P

estado de saúde.
Percebi que os usuários em situação grave eram atendidos

P

com rapidez.
O profissional da enfermagem não utilizou luvas ao prestar
os cuidados.

N
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Quadro 4 – Proposições da dimensão de resultado, São Paulo (Interior, SP) – 2008

PROPOSIÇÕES
Os

cuidados

prestados

pela

ATRIBUTOS

enfermagem

foram

P

A equipe de enfermagem cometeu erros ao prestar os

N

humanizados.

cuidados.
A equipe de enfermagem explicou os motivos pelos

P

quais não podia me atender de imediato.
Não fui informado sobre os serviços existentes que

N

poderiam dar continuidade ao meu atendimento.
Observei melhora de minha saúde com os cuidados

P

realizados pela equipe de enfermagem.
A equipe de enfermagem considerou minha opinião

P

durante o tratamento.
Em nenhum momento fui questionado se estava

N

satisfeito com o atendimento.
A

equipe

de

enfermagem

não

explicou

os

N

A enfermagem explicou os critérios de classificação por

P

procedimentos que realizou.

cores para o atendimento na unidade.
Não permitiram que meu acompanhante permanecesse

N

ao meu lado.
O tratamento que recebi pela equipe de enfermagem
possibilitou uma rápida melhora em meu estado de
saúde.

P
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3.5.2 Operacionalização da coleta de dados

Após a aprovação do projeto pelos órgãos competentes, foi
realizada uma reunião com os Gerentes de Enfermagem da UEA em
questão, visando explicitar a finalidade e a possível contribuição da
investigação para a UEA e a sua colaboração, junto à equipe de
enfermagem e aos usuários, durante o período de coleta dos dados.
A coleta de dados foi efetuada pelo pesquisador e por duas
colaboradoras capacitadas para esse propósito, que esclareciam aos
usuários os objetivos do estudo e verificavam seu interesse em participar.
Aos sujeitos que concordavam em participar era entregue o TCLE e
o instrumento de coleta de dados. Nessa oportunidade, era acordado,
também, o período de seu recolhimento. O pesquisador, na medida em que
coletava os dados, armazenava-os em planilha eletrônica, para posterior
tratamento estatístico.

3.6 Organização e análise dos dados

Os dados foram armazenados em planilha eletrônica Excel® e
analisados por meio do processamento dos recursos de computação do
sistema Statistic Package for Social Sciences (SPSS).
Os resultados foram apresentados na forma de tabelas e figuras
com as frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central,
valores máximo e mínimo. Inicialmente, todas as variáveis foram analisadas
descritivamente.
Para a avaliação da confiabilidade do instrumento utilizou-se o valor
do Alfa de Cronbach e, para a análise da hipótese de igualdade dentre os
escores, utilizou-se o teste não-paramétrico de Friedman e de Kruskal-Wallis
(Rosner, 1986; Pereira, 2001).
O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%.

4 RESULTADOS
E DISCUSSÃO
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4.1 A fidedignidade do instrumento de coleta dos dados

O primeiro método empregado para averiguar a fidedignidade do
instrumento de coleta de dados foi a validação do conteúdo realizada por
sete especialistas, os quais verificaram se esse era representativo frente ao
universo teórico que se pretendia medir, conforme descrito na trajetória
metodológica.
Dos sete juízes consultados, três sugeriram pequenas alterações na
descrição de algumas proposições, de modo a deixá-las ainda mais
palatáveis aos respondentes.
O segundo método utilizado foi a avaliação da consistência interna
do instrumento, onde foi aplicado o teste de Alfa de Cronbach. O valor
alcançado foi igual a 0,88, significando que foi possível medir 88% do
processo real. Esse resultado confere alta confiabilidade ao instrumento por
encontrar-se acima de 0,5.
Em literatura encontram-se estudos de Brevidelli (1997), Janicas
(2001), Melleiro (2007) e Tronchin (2007) com, respectivamente, os
seguintes valores para o Alpha: 0,53 – 0,67; 0,90; 0,76-0,87 e 0,73.
Os resultados dos valores do Alpha de Cronbach de cada
proposição deste estudo encontram-se descritos no Anexo 4.
O último método utilizado foi a realização do pré-teste, sendo
solicitado a vinte usuários da referida UEA que respondessem ao
instrumento. Os participantes não sugeriram alterações no instrumento
demonstrando compreensão do mesmo; desse pré-teste pôde-se, ainda,
verificar o índice de satisfação atribuída pelos usuários participantes que
variou entre 75 a 85%, conforme descrito no item 3.3.
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4.2 A caracterização dos usuários da UEA

Os resultados descritos a seguir referem-se à idade e ao sexo dos
usuários que participaram da pesquisa.
Tabela 1 – Distribuição dos usuários segundo a idade e o sexo, São Paulo (Interior –
SP) – 2008
Variável

Categoria

Freqüências

%

Idade (em anos)

< 30

53

20,4

30 |-- 40

55

21,2

40 |-- 50

46

17,7

50 |-- 60

36

13,8

60 |-- 70

31

11,9

70 |-- 80

28

10,8

>= 80

11

4,2

Feminino

123

47,3

Masculino

137

52,7

Sexo

Pela análise desta tabela, observa-se que 55 (21,2%) usuários
pertenciam à faixa etária de 30 a 40 anos, seguido por usuários com idade
inferior a 30 anos com 53 (20,4%). Com esses dados, podemos concluir que
os usuários que procuram a UEA são, predominantemente, jovens.
Observamos, também, que houve um discreto predomínio do sexo
masculino com 137 (52,7%) usuários.
Segundo Toscano (2001), a falta de estrutura dos centros de saúde
e a oferta insuficiente de serviços para resolver os problemas simples da
população levam os usuários jovens a procurarem os hospitais que têm
atendimento de emergência, em virtude da “certeza de encontrar um médico
de plantão”.
A Figura 1 apresenta o nível de escolaridade dos usuários que
participaram da pesquisa.
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Figura 1 – Distribuição da frequência dos usuários segundo a escolaridade, São
Paulo (Interior – SP) – 2008

Conforme mostra a Figura 1, grande parte dos participantes, 173
(66,5%) usuários não possuía o ensino médio completo e, apenas, uma
pequena parcela havia completado o ensino superior, 3 (1,2%).
Esses dados evidenciam a exclusão social em relação à educação.
Corroboramos com Haddad (2007) quando afirma que no Brasil o processo
de exclusão na educação vem ocorrendo, sobretudo, de duas formas: na
falta de acesso às escolas e na inserção precária dos alunos nos sistemas
de ensino. Isso de deve ao fato da entrada da população em idade escolar
no ensino fundamental ocorrida nas últimas décadas, não ser acompanhada
pela garantia de qualidade que produz um novo tipo de exclusão: a
dificuldade de inserção dos alunos nos sistemas de ensino. Esse tipo de
exclusão é, hoje, o principal foco do debate sobre políticas de educação
básica no Brasil.
Fatores externos ao sistema educativo – como renda, raça, gênero,
região do país e bairro de moradia numa mesma cidade, condições físicas e
idade dos educandos – têm impacto, maior ou menor, nesse padrão de
exclusão e influenciam o processo de escolarização da população.
Outras variáveis, como a presença ou ausência de estímulo dos
cuidadores, a idade em que a criança começa sua escolaridade, o nível de

Resultados e discussão
52
___________________________________________________________________________

instrução alcançado pelos cuidadores, o tipo de trabalho que a mãe exerce e
as condições socioeconômicas das famílias, também tendem a influenciar os
indicadores escolares. Por isso, as variáveis próprias dos sistemas
educativos não são, e nunca foram, suficientes para explicar as diferenças
entre grupos de estudantes em questões como acesso, rendimento,
repetência, permanência, abandono, êxito e fracasso escolar.
Dessa maneira, a ausência de políticas efetivas de combate às
desigualdades sociais compromete os ideais igualitários do discurso político
da educação pública.
No sentido de comparar os escores pontuados pelos usuários foram
estabelecidas as variáveis relacionadas à caracterização do atendimento,
descritas na Tabela 2.
Tabela 2 – Distribuição dos usuários segundo a caracterização dos atendimentos na
UEA, São Paulo (Interior – SP) – 2008
Variável

Valores

Tempo de

6 I--- 12

127(48,8%)

Permanência

12 I--- 24

24 (9,2%)

≥ 24

109 (41,9%)

Não urgência

60 (23,1%)

Semiurgência

108 (41,5%)

Urgência

75 (28,8%)

Emergência

17 (6,5%)

Ressuscitação

0 (0,0%)

(em horas)

Motivo do atendimento

Setor

Azul

129 (49,6%)

Verde

39 (15,0%)

Amarelo

41 (15,8%)

Vermelho

51 (19,6%)

No que tange ao tempo de permanência observa-se, pela Tabela 2,
a predominância de usuários nos extremos: o período de 6 a 12 horas,
composto por 127 (48,8%) usuários e ≥ 24 horas, por 109 (41,9%) usuários.
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Verifica-se, também, que os usuários classificados em semiurgência
e não-urgência representaram 168 (64,6%) usuários, enquanto 92 (35,3%)
foram classificados como urgência e emergência, refletindo na maior
ocupação do setor azul (pronto atendimento), caracterizado como o setor
com maior número de usuários, 129 (49,6%). O setor verde foi caracterizado
como o de menor número de usuários, 39(15%).
Cabe ressaltar que para caracterizar o motivo do atendimento foi
adotada a divisão de atendimento traduzida e validada por Pires (2003) que
decompõe a complexidade assistencial dos usuários em cinco divisões:
ressuscitação – situações de risco à vida ou com sinais de deterioração do
quadro clínico; emergência – condições que, potencialmente, ameaçam a
vida ou requerem rápida intervenção; urgência – condições que podem
progredir para um problema sério; semiurgência – condições que
apresentam potencial para complicações ou relacionadas à idade do
usuário; não-urgência – condições agudas não urgentes ou problemas
crônicos sem sinais de deteriorização.
A superlotação das portas hospitalares de urgência, no que se refere
a usuários com necessidades de cuidados de baixa complexidade, é
decorrente de vários fatores, dentre os quais se destacam a baixa
resolutividade da rede primária, a desarticulação entre os níveis de
assistência e a própria insuficiência estrutural, gerencial e funcional desses
serviços (Barros, Walker, Pessati, 2004).
Pode-se associar, também, a superlotação da UEA a outros fatores,
como ao crescimento e ao envelhecimento progressivo da população, à
ausência de aumento proporcional na oferta de serviços de saúde; ao
número de leitos hospitalares insuficientes ou mal-distribuídos; ao agravo
das condições de saúde relacionadas à assistência primária exígua e à
assistência farmacêutica ineficiente para o tratamento continuado das
doenças crônicas de maior prevalência, como diabetes e hipertensão arterial
(Martins, Damasceno, Awada, 2007).
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4.3 Análise das dimensões do Modelo Donabediano

A seguir são apresentados e discutidos os resultados das três
dimensões avaliadas – estrutura, processo e resultado – propostas pelo
modelo Donabediano.

4.3.1 Dimensão de Estrutura

Na dimensão de estrutura, segundo Donabedian (1992b), são
avaliadas as questões que implicam nas características, relativamente,
estáveis da instituição como os recursos humanos, os materiais, os físicos,
os financeiros e o modelo organizacional.
Nessa dimensão, foram analisadas 11 questões e a escolha dos
elementos obedeceu à lógica da finalidade da UEA, sendo agrupados em
recursos físicos, materiais e humanos.

A) Recursos físicos

A primeira proposição relacionada à dimensão de estrutura diz
respeito à facilidade do usuário em acessar a área física da UEA.

Figura 2 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Foi fácil chegar
à unidade de emergência, São Paulo (Interior – SP) – 2008
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Pela análise da Figura 2, observa-se que a maioria dos participantes
concordou com a questão abordada, 195 (75%) totalmente e 30 (11,5%)
parcialmente, correspondendo a 225 (86,5%) usuários. Os discordantes
foram 15 (5,8%) usuários, sendo 2(0,8%) parcialmente e 13 (5%) totalmente,
o que reflete a concordância dos usuários quanto à facilidade do acesso à
UEA.
Para Donabedian (1984) a acessibilidade relaciona-se à interação
entre os provedores e os usuários, e depende de aspectos que facilitem o
alcance e uso efetivo dos serviços. Trata-se, ainda, da capacidade dos
usuários de transporem obstáculos financeiros, espaciais, sociais e
psicológicos que se apresentam entre eles e o atendimento.
Segundo Starfield (2002), acesso é o grau de ajuste entre as
características dos recursos de saúde e as da população no processo de
busca e obtenção de assistência à saúde. Nesse sentido, essa autora
identifica quatro importantes dimensões da acessibilidade:
√

Geográfica: refere-se tanto aos aspectos físicos impeditivos ao acesso

(rios, grandes avenidas, morros etc.) quanto à distância entre a população e
os serviços;
√

Organizacional: relacionada aos obstáculos originados no modo de

organização do serviço que podem ser internos como, demora na obtenção
da consulta, tipo de marcação de horário e turnos de funcionamento.
Portanto, obstáculos tipicamente relacionados à organização dos processos
de trabalho nos serviços. Neste estudo, a organização do trabalho foi
discutida na dimensão processo, conforme propõe o modelo Donabediano;
√

Sociocultural:

diz

respeito

à

apreciação

dos

fenômenos

que

determinam a busca do serviço de saúde. Os obstáculos relacionados a
essa dimensão são bifurcados dirigindo-se, tanto à perspectiva da população
como ao do sistema de saúde;
√

Econômica: referente às despesas das famílias com serviços de saúde

incluindo o consumo de tempo, energia e recursos financeiros para a busca
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e obtenção da assistência; prejuízos por perda de dias de trabalho; possíveis
perdas decorrentes de afastamento por doenças; custo de tratamento
(medicamento) etc.
A segunda proposição referiu-se ao estado de conservação da área
física da unidade de emergência.

Figura 3 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: O estado de
conservação da unidade era precário, São Paulo (Interior – SP) – 2008

Mais da metade dos usuários, 169 (55,4%) discordaram dessa
afirmativa de cunho negativo, sendo que 96 (36,9%) mostraram discordância
total com a precariedade da unidade e 73 (28,1%) dos participantes
discordaram parcialmente. Uma parcela, 25 (9,6%) usuários, mostrou-se
indiferente e 91 (35%) usuários concordaram com a precariedade de
conservação da UEA.
Sabe-se que o ambiente exerce forte influência sobre os indivíduos e
pode estimular ou inibir a interação entre os envolvidos e engloba, não só o
espaço físico utilizado pelas pessoas, como também as pessoas que
interagem nesse contexto, sua cultura, o mobiliário, o arejamento, a
temperatura, os ruídos e as condições de espaço (Stefanelli, 2005).
No caso dos serviços públicos argumenta-se, ainda, que a alta
satisfação pode expressar o receio dos usuários em perder o direito ao
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serviço, mesmo sendo de baixa qualidade, tornando o usuário do sistema
público uma espécie de usuário cativo (Dias Sobrinho, 1996).
A terceira proposição dizia respeito ao conforto do local de
atendimento.

Figura 4 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: O local onde fui
atendido era confortável, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A maioria dos usuários, 118 (45,4%) concordou totalmente com essa
assertiva e 92 (35,4%) parcialmente, demonstrando que os usuários
sentiram-se confortáveis no local onde foram atendidos. Apenas 30 (11,6%)
dos 260 (100%) respondentes mostraram-se insatisfeitos em relação ao
conforto do local de atendimento.
A satisfação dos usuários nesse quesito pode ser relacionada à
divisão estrutural da referida unidade de emergência que está pautada no
modelo QualiSUS, composta por dois acessos obrigatórios: o Eixo Azul e o
Eixo Vermelho. O Eixo Azul, também denominado de Pronto Atendimento, é
maior e central, sendo destinado aos casos de menor gravidade, onde os
usuários não têm necessidade de cuidados imediatos e podem aguardar
pelo atendimento. A recepção desses usuários na UEA é realizada por meio
do acolhimento, metodologia que melhor atende às reais necessidades dos
usuários sejam elas de ordem física, orgânica ou subjetiva, além dos casos
de urgência, em que o usuário, por meio da identificação e classificação de
risco, é encaminhado para receber assistência médica. O Eixo Vermelho ou
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Emergência é amplamente visível, distinto e exclusivo, com área física e
equipamentos necessários à recuperação e suporte de vida.

Para a

organização das funções, facilidade de entendimento e acolhimento o
espaço é identificado e dividido por cores que evidenciam os níveis de risco
dos usuários, conforme descrito na introdução desta pesquisa (Brasil, 2002b;
Barros, Walker, Pessati, 2004).
A quarta questão referiu-se à limpeza dos sanitários da UEA.

Figura 5 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Os banheiros
eram limpos, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A maioria dos usuários, 188 (72,3%), concordou com a proposição,
sendo 100 (38,5%) totalmente e 88 (33,8%) parcialmente. O percentual de
discordantes foi 14,2% (37) e de indiferentes, 13,5% (35).
Embora as principais causas de infecção hospitalar estejam
relacionadas com o doente susceptível à infecção e com os métodos
diagnósticos e terapêuticos utilizados, não se pode deixar de considerar a
parcela de responsabilidade relacionada a padrões de assepsia e de higiene
do ambiente hospitalar. Assim, tem sido responsabilidade da enfermagem,
dentro do processo de trabalho de gerenciamento da unidade, a busca por
um ambiente hospitalar, biologicamente seguro e confortável, desde
Florence Nightingale.
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A prestação de serviços de limpeza hospitalar nas unidades de
assistência à saúde deve ser caracterizada por limpeza, conservação e
desinfecção de superfícies fixas. Essa limpeza consiste na remoção da
sujidade e do mau odor por meios físicos, químicos e/ou mecânicos, de
forma a reduzir a população microbiana no ambiente hospitalar e promover o
bem estar dos usuários, colaboradores e demais pessoas que transitam
nesses ambientes (Godoy et al, 2004).
A quinta proposição de estrutura versava sobre a privacidade do
usuário.

Figura 6 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: O local onde
fiquei não permitiu minha privacidade, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A Figura acima mostra que 131(47,4%) usuários discordaram dessa
assertiva de atributo negativo: 112 (43,1%) totalmente e 19 (7,3%)
parcialmente. Os concordantes foram 90 (34,3%), sendo 49 (18,8%)
parcialmente e 41 (15,8%) totalmente; 39 (15%) relataram indiferença. Esse
achado revelou pequena diferença entre concordantes e discordantes, não
havendo, portanto, clareza na tendência quanto à garantia da privacidade
dos usuários atendidos pela equipe de enfermagem na UEA.
Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde deve ser
assegurado ao cidadão o atendimento acolhedor e livre de discriminação,
visando a igualdade de tratamento e uma relação mais pessoal e saudável,
destacando-se o direito à privacidade nas consultas, procedimentos
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diagnósticos,

preventivos,

cirúrgicos,

terapêuticos

e

internações.

A

privacidade também diz respeito à proteção da intimidade do usuário que,
muitas vezes, pode ser garantida com uso de divisórias ou, até mesmo, com
cortinas e elementos móveis que permitam, ao mesmo tempo, integração e
privacidade, facilitando o processo de trabalho, aumentando a interação da
equipe e, ao mesmo tempo, possibilitando atendimento personalizado
(Brasil, 2006b).
A sexta questão referia-se à sinalização interna da unidade de
emergência.

Figura 7 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Percebi que
havia placas de sinalização, indicando os setores da unidade de emergência, São
Paulo (Interior – SP) – 2008

No que tange aos resultados da Figura 7, verificou-se que o maior
quantitativo, 155 (59,6%) foi de concordantes, no entanto, 67 (25,8%)
usuários

responderam

no

grau

de

parcialidade.

O

percentual

de

discordantes obteve o valor de 6,2% (16). Esses resultados apontam que os
usuários perceberam as placas de sinalização que indicavam os setores da
unidade de emergência.
Os serviços de saúde devem contemplar projetos de sinalização e
placas de informação de toda ordem, a fim de facilitar o acesso de maneira
que não exclua pessoas com deficiência visual, que usem cadeiras de rodas
ou muletas e que não saibam ler; devem utilizar linguagem clara e
representativa, identificando os espaços e suas funções. Essa comunicação

Resultados e discussão
61
___________________________________________________________________________

já deve começar no entorno, na cidade, nos próprios territórios de áreas de
abrangência da unidade de urgência, implementando e informando sobre
vias de acesso com fluxos fáceis e adequadamente orientados aos
diferentes serviços, com sinalizações capazes de conduzir os usuários a
caminho dos equipamentos de saúde (Brasil, 2006b).

B) Recursos materiais

A primeira proposição relacionada aos recursos materiais abordou a
falta de roupas para o atendimento de enfermagem ao usuário.

Figura 8 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Faltaram
roupas para meu atendimento, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A análise da Figura 8 revelou que 127 (48,8%) usuários discordaram
totalmente e 9 (3,5%) discordaram parcialmente, perfazendo 136 (52,3%).
Por ser uma proposição negativa, discordar significa percepção favorável,
logo, não houve falta de roupas para o atendimento aos usuários. No
entanto, chamou a atenção o quantitativo de 99 (38,1%) usuários que se
mostraram indiferentes, podendo ser relacionados com aqueles da área azul
(pronto atendimento) que, em sua maioria, não necessitam de roupas
específicas do hospital para seu atendimento.
A unidade de processamento de roupa de serviços de saúde é
considerada um setor de apoio que tem como finalidade coletar, pesar,
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separar, processar, confeccionar, reparar e distribuir roupas em condições
de uso, higiene, quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades
do serviço de saúde. Exerce uma atividade especializada que pode ser
própria ou terceirizada, intra ou extra serviço de saúde, e deve garantir o
atendimento à demanda e à continuidade da assistência (Godoy et al., 2004)
A segunda proposição era relativa à falta de equipamentos para o
atendimento de enfermagem ao usuário da UEA.

Figura 9 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Faltaram
equipamentos para meu atendimento, São Paulo (Interior – SP) – 2008

Nessa proposição, de cunho negativo, houve um aumento da
discordância em relação à questão anterior, uma vez que 208 (80%) dos
usuários participantes apontaram não ter ocorrido falta de equipamentos
para o atendimento. Verificou-se, ainda, que 14 (5,4%) informaram que
houve parcial falta de equipamentos. Enquanto 16 (6,2%) usuários
responderam que faltaram equipamentos para seu atendimento durante o
período em que permaneceram na UEA.
Nos últimos 100 anos a dependência do sistema de saúde em
relação aos equipamentos (tecnologia) para a realização de serviços tem
crescido continuamente. Até certo ponto, todos os profissionais da área de
saúde dependem desses equipamentos, seja na área de medicina
preventiva,

diagnóstico,

cuidados

terapêuticos,

reabilitação

ou
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administração, seja no treinamento ou na educação relacionados à saúde
(Enderle, Blanchard, Bronzin, 2000).
Desse modo, a necessidade de equipamentos em número e em
qualidade é reconhecida por todos os usuários dos serviços de saúde,
tornando-os mais exigentes em relação à presença dos mesmos durante seu
atendimento. Assim, a percepção favorável observada neste estudo pode
ser considerada como item de satisfação dos usuários com a unidade de
emergência.
Considerando que os avanços tecnológicos têm impulsionado o
aumento constante da complexidade assistencial e exigindo um nível de
atenção cada vez mais elevado por parte dos profissionais da saúde, cria-se
uma demanda crescente por recursos materiais e equipamentos. Assim,
impõem-se a necessidade dos serviços de saúde aprimorarem os sistemas
de gerenciamento desses recursos a fim de garantir uma assistência
contínua,

assegurando

a

qualidade

e

a

quantidade

dos

materiais/equipamentos necessários para que os profissionais realizem suas
atividades (Catilho, Gonçalves, 2005).
A

terceira

proposição

questionava

a

disponibilidade

de

medicamentos.

Figura10 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A unidade
dispunha de todos os medicamentos que necessitei, São Paulo (Interior – SP) – 2008
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A maioria dos usuários, 233 (89,6%), concordou que a UEA
dispunha de todos os medicamentos que necessitou, sendo 205 (78,8%)
totalmente e 28 (10,8%) parcialmente. O número de discordantes foi 16
(6,4%) e 11 (4,2%) mantiveram-se indiferentes.
O direito à saúde é positivado no ordenamento jurídico como um
direito social, de acordo com o Artigo 6º da Constituição Federal. Os artigos
196 a 201 da Constituição Federal instituem uma estrutura política complexa
e abrangente para o sistema de saúde brasileiro com a organização do SUS
que integra a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. O artigo
196 estabelece, expressamente, que a saúde é “direito de todos e dever do
Estado garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O direito à assistência farmacêutica, como parte integrante do direito social à
saúde, também é instituído no ordenamento jurídico como um direito social.
De acordo com os artigos 6º e 7º da Lei Orgânica da Saúde, as assistências
terapêuticas e farmacêuticas devem ser garantidas integralmente aos
cidadãos brasileiros de acordo com o princípio da integralidade de
assistência (Marques, Dallari, 2007).

C) Recursos humanos
A primeira questão versava sobre a capacitação dos profissionais de
enfermagem.

Resultados e discussão
65
___________________________________________________________________________

Figura 11 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Os
profissionais de enfermagem eram capacitados, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A maioria dos usuários, 244 (93,8%) concordou com a assertiva,
sendo 206 (79, 2,%) totalmente e 38 (14,6%) parcialmente, caracterizando
que, em sua percepção, a equipe de enfermagem era capacitada. Os
discordantes foram 2 (0,8%) e 14 (5,4%) mantiveram-se indiferentes.
A capacitação dos profissionais de saúde deve ser entendida como
processo permanente que se inicia durante a graduação e são mantidos na
vida profissional mediante o estabelecimento de relações de parceria entre
as instituições de educação superior, os serviços de saúde, a comunidade,
as entidades e outros setores da sociedade civil (Brasil, 2005).
Assim, a formação do profissional em saúde, respeitando as
diretrizes nacionais aprovadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC),
deve estar atenta ao acelerado ritmo de evolução do conhecimento, à
mudança do processo de trabalho em saúde, às transformações nos
aspectos demográficos e epidemiológicos, tendo como perspectiva o
equilíbrio entre excelência técnica e relevância social.
O

ser

humano

apresenta

uma

incrível

aptidão

para

o

desenvolvimento que pode ser conceituada como a capacidade de aprender
novas habilidades, obter novos conhecimentos e modificar atitudes e
comportamentos. Essa capacidade é imprescindível para o ambiente de
atendimento à saúde que está se tornando mais competitivo no sentido de
garantir e preservar princípios de qualidade assistencial ao usuário (Bork,
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2003).
Na segunda questão questionava-se se faltaram profissionais de
enfermagem durante o atendimento na UEA.

Figura 12 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Faltaram
profissionais de enfermagem para o meu atendimento, São Paulo (Interior– SP) – 2008

De acordo com a Figura 12, 212 (81,9%) usuários discordaram da
questão; desses, 202 (77,7%) de maneira total e 11(4,2%) parcial.
Mantiveram-se indiferentes 8 (3,1%), enquanto 25 (9,6%) concordaram
parcialmente. Novamente, por ser uma assertiva negativa, discordar
representou posição favorável, portanto, segundo esses achados, não
houve falta de profissionais de enfermagem para o atendimento dos
usuários na UEA.
Com base em novas análises provenientes de censos nacionais,
pesquisas sobre trabalho e fontes estatísticas, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) calcula que existam, no mundo, um total de 59,2 milhões de
colaboradores de saúde remunerados, trabalhando em tempo integral.
Esses colaboradores encontram-se em empreendimentos de saúde cujo
papel principal é o de melhorar a saúde (como por exemplo, programas de
saúde operados por organizações governamentais e não-governamentais),
além de outros em organizações não envolvidas com a saúde (como, por
exemplo, profissionais de enfermagem que trabalham em empresas ou em
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enfermarias e escolas). Os prestadores de serviços de saúde constituem
cerca de dois terços da força de trabalho global na área de saúde, enquanto
o terço restante é composto por gestores em saúde e colaboradores de
apoio (WHO, 2006).
Uma preocupação freqüente de todo início de gestão é o
comprometimento do novo dirigente, com a melhoria das condições de
trabalho dos seus colaboradores e com a valorização do principal capital do
órgão, departamento, ou seção: os recursos humanos, a quem se deve todo
o sucesso ou, até mesmo, a sobrevivência da instituição. Em que pese a
relativa demagogia da afirmação, a frequência com a qual ela se apresenta
se sustenta pela óbvia veracidade que traz.
Particularmente no setor saúde, a possibilidade de substituição de
pessoal por equipamentos na assistência direta é pequena; pelo contrário, a
incorporação

da

tecnologia

através

de

equipamentos

associada à

especialização, com frequência gera divisão/fragmentação de trabalho e
necessidade de mais e diferentes profissionais. A adesão dos profissionais é
condição fundamental para o sucesso a qualquer projeto de reforma que, em
última análise, deve ser capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população assistida (Brasil, 2002a).
Os resultados alcançados na dimensão de estrutura evidenciam
percepção favorável dos usuários em relação ao conforto, equipamentos,
limpeza dos sanitários, acesso à unidade, sinalização interna, medicamentos
disponíveis, capacitação e quantitativo de profissionais.
Observamos, também, que não houve clareza dos usuários com
relação à assertiva referente ao respeito da privacidade do usuário.
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4.3.2 Dimensão de Processo

Para Donabedian (1992b), a dimensão de processo refere-se ao
conjunto de atividades desenvolvidas na produção em geral no setor saúde,
nas relações estabelecidas entre os profissionais e os usuários, desde a
busca pela assistência até o diagnóstico e o tratamento.
Para a avaliação dessa dimensão foram desenvolvidas 11
proposições que, para melhor visualização, foram agrupadas nos três
componentes da qualidade propostos por Donabedian (1978), a saber:
√

Técnico-científico: aplicação de conhecimentos científicos e técnicos na
solução do problema de saúde do usuário;

√

Interpessoal: relação que se estabelece entre o prestador de serviços e
o usuário;

√

Ambiental: comodidades oferecidas aos usuários em termos de
organização dos processos de trabalho.

A) Técnico – Científico

A primeira proposição dizia respeito à segurança dos cuidados
prestados pela enfermagem.

Figura 13 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A equipe que
me atendeu prestava os cuidados com segurança, São Paulo (Interior – SP) – 2008
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A maioria dos usuários, 185 (71,2%) mostrou total satisfação quanto
à segurança dos profissionais de enfermagem ao prestarem os cuidados.
Apenas 6 (2,3%) disseram que não perceberam segurança nos profissionais
ao executar os cuidados e 10 (3,8%) mostraram-se indiferentes quando se
tratava do quesito segurança.
O profissional de enfermagem que atua na UEA necessita de
conhecimento científico, prático e técnico a fim de que possa tomar decisões
rápidas e concretas, transmitindo segurança a toda equipe e, principalmente,
diminuindo os riscos que ameaçam a vida do usuário.
Frente às características da UEA, o profissional de enfermagem
deve ser uma pessoa tranqüila, ágil, de raciocínio rápido, de forma a
adaptar-se, de imediato, a cada situação a que é submetido, sempre
objetivando a segurança do usuário (Andrade, Caetano, Soares, 2000).
Na segunda proposição foi perguntado se os procedimentos
realizados pela equipe de enfermagem foram desenvolvidos corretamente.

Figura 14 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Os
procedimentos eram realizados corretamente pela equipe de enfermagem, São Paulo
(Interior – SP) – 2008

A maioria dos usuários, 236 (90,8%) concordou com a assertiva, 194
(74,6%) totalmente e 42 (16,2%) parcialmente. O total de discordantes foi de
14 (5,4%), o que indica que na percepção dos usuários os procedimentos
executados pela enfermagem eram realizados corretamente.

Resultados e discussão
70
___________________________________________________________________________

As intervenções técnicas, realizadas predominantemente pelos
profissionais de nível médio nas diferentes esferas do sistema de saúde
como, unidades de emergência, unidades de internação, ambulatórios e
unidades básicas de saúde, comportam riscos e podem comprometer a
qualidade do cuidado ofertado. Assim, essas intervenções necessitam de um
permanente processo de supervisão e de avaliação.
Apesar da percepção favorável dos usuários observada nesse
estudo, uma pesquisa desenvolvida com apoio financeiro do Ministério da
Saúde buscou avaliar o desempenho de auxiliares e técnicos de
enfermagem nas técnicas de inalação, punção venosa para medicação e
medicação por via intramuscular em três serviços hospitalares no estado da
Bahia. Os resultados evidenciam que, nos três serviços, a qualidade de
desempenho nas três técnicas, mostrou-se comprometida (Peduzzi et al.,
2006).
A terceira proposição versava sobre a utilização de luvas pela
equipe de enfermagem ao prestar os cuidados.

Figura 15 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: O profissional
da enfermagem não utilizou luvas ao prestar os cuidados, São Paulo (Interior – SP) –
2008
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Para 206 (79,6%) dos usuários a equipe de enfermagem utilizava
luvas ao prestar os cuidados, 10 (3,8%) mostraram-se indiferentes quanto a
essa proposição e 44 (17%) consideraram que a equipe de enfermagem não
utilizou luvas nos procedimentos.
As luvas compõem o arsenal do Equipamento de Proteção Individual
(EPI) cuja finalidade primordial é a proteção dos profissionais de saúde à
exposição ao sangue ou a outros fluidos corporais, como secreções e
excretas. Assim, fica reduzido o contato direto das mãos do profissional com
tecidos dos usuários, lesões, membranas, mucosas, por exemplo, na
realização de procedimentos invasivos.
Nesse cenário, as luvas passaram a ser um dos insumos mais
utilizados a partir da epidemia de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS) nos anos 80, quando o Center for Diseases Control ande Prevention
(CDC) introduziu as “Precauções Universais”, atualmente “Precauções
Padrão” (CDC, 2005).

B) Interpessoal

A primeira proposição deste componente falou sobre o respeito que
o profissional de enfermagem dispensou ao usuário.

Figura 16 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Fui tratado
com respeito pela equipe de enfermagem, São Paulo (Interior – SP) – 2008
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Os achados da Figura 16 demonstraram o elevado percentual de
concordância, sendo 208 (80%) totalmente e 44 (16,9%) parcialmente,
correspondendo a 252 (96,9%) usuários. Isso mostra que a equipe de
enfermagem executa seu trabalho de assistência ao usuário com respeito.
Para os discordantes, os números foram de 1 (0,4%) parcial e 1 (0,4%) total,
contabilizando 2 (0,8%) usuários.
De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é direito
do usuário o atendimento acolhedor na rede de serviços de saúde de forma
humanizada, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em
função de idade, raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero,
características genéticas, condições econômicas ou sociais, estado de
saúde, ser portador de patologia ou pessoa vivendo com deficiência (Brasil,
2006b).
A segunda proposição era relativa à abordagem da equipe de
enfermagem no atendimento ao usuário.

Figura 17 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Os
profissionais que me atenderam chamavam-me pelo nome, São Paulo (Interior – SP) –
2008

Grande parcela, 225 (86,5) participantes, referiu que os profissionais
da equipe de enfermagem chamavam os usuários pelo nome. Apenas 22
(8,5%) não concordavam e nem discordavam da questão e 13 (5%)
relataram que a equipe de enfermagem não chamava o usuário pelo nome.
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É direito do usuário do serviço de saúde ser identificado pelo nome e
sobrenome, devendo existir em todo documento de identificação do usuário
um campo para se registrar o nome pelo qual prefere ser chamado,
independentemente do registro civil, não podendo ser tratado por número,
nome da doença, de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso
(Brasil, 2006b).
Na terceira proposição era questionado se os profissionais de
enfermagem não se apresentavam antes de prestar os cuidados.

Figura 18 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Os
profissionais de enfermagem não se apresentavam antes de prestar os cuidados, São
Paulo (Interior – SP) – 2008

A maioria dos sujeitos, 171 (65,8%) discordou totalmente da
ausência da apresentação do profissional de enfermagem antes de prestar
os cuidados aos usuários. Apenas, 34 (13,1%) usuários, os profissionais de
enfermagem não se apresentavam antes de prestar os cuidados.
O direito de possuir profissionais que se responsabilizem por seu
atendimento também é um direito garantido na Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde que prevê que esses profissionais devem ser facilmente
identificados por meio de crachás visíveis ou por outras formas de
identificação de fácil percepção (Brasil, 2006b).
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A quarta assertiva discorria sob o auxilio da equipe de enfermagem
auxiliava ao usuário, de modo a compreender o seu estado de saúde.

Figura 19 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A equipe de
enfermagem ajudou-me a compreender o meu estado de saúde, São Paulo (Interior –
SP) – 2008

Para 136 (52,3%) dos usuários toda a equipe de enfermagem
colaborou na compreensão de seu estado de saúde; 67 (25,8%) referiram
que somente algumas pessoas da equipe de enfermagem prestavam esse
tipo de auxilio; e, para 25 (9,6%), nenhum profissional de enfermagem
ajudou o usuário nesse processo.
A atividade educativa do enfermeiro com o cliente/paciente é
considerada antiga e teve origem na Enfermagem Moderna com Florence
Nighingale no século XIX. Com as transformações socioculturais ocorridas
nas últimas décadas, a atividade educativa desenvolvida pelos enfermeiros
tem sido fundamental para a promoção e manutenção da saúde. Na situação
de doença, ela é estratégica para a obtenção da participação do usuário no
tratamento e na reabilitação (Zago, 1994).
A quinta proposição abordava a clareza das informações proferidas
pela enfermagem em relação ao problema de saúde do usuário.
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Figura 20 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A enfermagem
foi clara ao informar sobre meu problema de saúde, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A análise a Figura 20 aponta que a grande maioria dos participantes,
214 (82,3%) concordou com a assertiva, sendo que o maior percentual foi
55% (143) de concordância total. Entre os discordantes, foram observados
21 (8,1%) usuários, onde 15 (5,8%) o fizeram totalmente. Portanto, esse
dado nos revela que a equipe de enfermagem da UEA apresenta clareza ao
informar sobre o problema de saúde do usuário.
O segundo princípio descrito na Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde assegura ao cidadão o tratamento adequado e efetivo para seu
problema, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados, tendo
garantido as informações sobre o seu estado de saúde, extensivas aos seus
familiares e/ou acompanhantes, de maneira clara, objetiva, respeitosa,
compreensível e adequada à condição cultural, respeitando os limites éticos
por parte da equipe de saúde (Brasil, 2006b).

C) Ambiental

A primeira proposição era relacionada ao tempo de espera para
início do atendimento de enfermagem.
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Figura 21 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Esperei muito
tempo pelo atendimento de enfermagem quando cheguei à unidade, São Paulo
(Interior – SP) – 2008

A Figura 21 revela que 149 (57,3%) participantes discordaram dessa
assertiva de atributo negativo, sendo 121 (46,5%) totalmente e 28 (10,8%)
parcialmente. Os concordantes foram 105 (40,4%), onde 55 (21,2%) o
fizeram parcialmente e 50 (19,2%) totalmente; 6 (2,3%) relataram
indiferença. Esse resultado revelou pequena diferença entre concordantes e
discordantes, não havendo clareza na tendência quanto ao tempo de espera
pelo atendimento de enfermagem na UEA.
A pesquisa nacional “A saúde na opinião dos brasileiros”, publicada
em 2003, aponta que o atendimento prestado por equipes de enfermagem
em estabelecimentos do SUS é, de modo geral, muito bem avaliado. O único
item com avaliação negativa refere-se ao tempo de espera para o
atendimento (Brasil, 2003).
A segunda proposição enfocava a rapidez da realização dos
exames.
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Figura 22 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A equipe de
enfermagem realizava os exames prontamente, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A maioria dos sujeitos, 195 (75,0%) concordou que a enfermagem
era ágil ao executar os exames, no entanto, 37 (14,2%) participantes
discordaram da afirmativa de cunho positivo.
Uma UEA tem a finalidade de receber e atender de modo adequado
os casos de usuários que requerem cuidados emergenciais ou urgentes. A
meta dessa unidade é o atendimento rápido ao usuário e sua estabilização
(Rotstein et al., 2002).
A terceira dizia respeito ao atendimento prestado aos usuários em
situação grave.

Figura 23 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Percebi que os
usuários em situação grave eram atendidos com rapidez, São Paulo (Interior – SP) –
2008
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A maior parte dos usuários, 184(70,8%) percebeu que os usuários
que estavam em situação grave sempre eram atendidos com rapidez;
10(3,8%) não atentaram para esse quesito e 44 (16,9%) perceberam que
algumas vezes os usuários nessa situação eram atendidos com rapidez.
Contudo, 22(8,4%) dos usuários não perceberam que esses usuários em
situação grave eram atendidos rapidamente.
As principais causas de mortalidade na população das regiões
metropolitanas, na faixa entre 15 e 49 anos, são os acidentes, os
envenenamentos e a violência. Essas causas, mesmo consideradas em
conjunto, superam as doenças cardiovasculares e neoplasias. São, também,
as mais importantes causas de incapacidades físicas permanentes ou
temporárias nessa população (Brasil, 2001a).
Corroboramos com Chaves (1987), quando afirma que na existência
de desequilíbrio entre o número de usuários a serem atendidos e a absorção
do serviço, deve-se aplicar um processo de seleção de casos.

4.3.3 Dimensão de Resultado

O resultado, segundo Donabedian (1992b) é a obtenção das
características desejáveis dos produtos ou serviços, retratando os efeitos da
assistência na saúde do usuário e da população.
Considerando que tais efeitos estão intimamente relacionados com
as expectativas dos usuários em relação ao serviço, as proposições
avaliativas foram agrupadas em:
√

Performance: indica se a oferta de serviços promoveu o que o usuário

necessitava, esperava ou desejava;
√

Equidade: enfoca o julgamento de justiça distributiva, processual e

interacional em relação ao tratamento recebido por outros usuários;
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√

Acolhimento: envolve as emoções que os usuários experimentaram na

obtenção dos resultados da assistência recebida (Szymanski e Henard,
2001).
Nesta investigação, procurou-se avaliar a dimensão de resultado,
por meio de 11 proposições.

A) Performance

A primeira proposição abordou a melhora da saúde do usuário com
os cuidados realizados pela equipe de enfermagem.

Figura 24 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Observei
melhora de minha saúde com os cuidados realizados pela equipe de enfermagem,
São Paulo (Interior – SP) – 2008

Para essa questão, 230 (88,5%) dos usuários, observaram melhora
de seu estado de saúde com os cuidados ofertados pela equipe de
enfermagem e 8 (3,1%) discordaram totalmente com a proposição,
mostrando-se insatisfeitos nesse quesito.
O cuidado de enfermagem é de primordial importância para a
hospitalização pois, dentre outras coisas, é o que permite estabelecer
intervenções terapêuticas sobre os usuários, uma vez que é no espaço de
fragilidade desses que o cuidado de enfermagem atua como instrumento
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para conquistar sua confiança e aproximação mediante o estabelecimento
de uma relação de afeto, capaz de fortalecer neles o instinto de luta pela
sobrevivência e pela recuperação (Machado, 2005).
A segunda proposição era relativa ao tratamento executado pela
equipe de enfermagem e o reflexo em seu estado de saúde.

Figura 25 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: O tratamento
que recebi pela equipe de enfermagem possibilitou uma rápida melhora do meu
estado de saúde, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A maior parte dos sujeitos, 237 (91,1%) demonstrou que o
atendimento executado pela equipe de enfermagem possibilitou uma rápida
melhora de seu estado de saúde. Apenas 12 (4,6%) apresentaram-se
indiferentes nesse quesito e 6 (4,3%) apontaram que não apresentaram
melhora rápida de seu estado de saúde com o atendimento de enfermagem.
A terceira questão relacionada à performance dizia respeito aos
erros da equipe de enfermagem ao prestar os cuidados.
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Figura 26 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A equipe de
enfermagem cometeu erros ao prestar os cuidados, São Paulo (Interior – SP) – 2008

Quase todos os sujeitos, 226 (86,9%) discordaram dessa assertiva
de caráter negativo; desses, 219 (84,2%) o fizeram totalmente e 7 (2,7%)
parcialmente, o que demonstra que os usuários julgam que a enfermagem
não cometeu erros ao prestar os cuidados. O número de discordantes foi de
25 (9,6%), sendo 19 (7,3%) totalmente e 6 (2,3%) parcialmente.
Torres (2003), em relação à qualidade da assistência de
enfermagem afirma que o padrão desse atendimento está intrinsecamente
relacionado à competência e ao dimensionamento dos profissionais, e a
instituição deve ser orientada para suprir as reais necessidades da clientela.
Por outro lado, Madalosso (2000) afirma que os profissionais de
saúde são falíveis, capazes de cometer erros, são “humanos e não divinos”.
No entanto, como os erros envolvem o bem estar, a integridade ou a vida de
outra pessoa, para a ótica social e humana, tal prejuízo é contestado.
Na quarta questão era perguntado aos usuários sobre o critério de
classificação por cores utilizado para o atendimento na UEA.
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Figura 27 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A enfermagem
explicou os critérios de classificação por cores para o atendimento na unidade, São
Paulo (Interior – SP) – 2008

A análise da figura acima apontou para uma percepção favorável
dos usuários em relação a essa proposição, pois 118 (45,4%) concordaram
parcialmente e 68 (26,2%) totalmente, perfazendo 186 (71,6%). Porém,
chamou a atenção o quantitativo de 29 (11,2%) de indiferentes e 45 (17,2%)
de discordantes que pode ser justificado, em parte, pela não classificação de
risco dos usuários que são atendidos na sala vermelha em situações de
emergência, principalmente aqueles encaminhados via atendimento móvel.
Com a crescente demanda e procura dos serviços de urgência e
emergência, observou-se um enorme fluxo de circulação desordenada dos
usuários nas portas das UEA, tornando-se necessária a reorganização do
processo de trabalho desse serviço de saúde de forma a atender os
diferentes graus de especificidade e resolutividade na assistência realizada.
A tecnologia de Avaliação com Classificação de Risco pressupõe a
determinação de agilidade no atendimento a partir da análise sob a ótica de
protocolo pré-estabelecido e do grau de necessidade do usuário priorizando
o nível de complexidade e não a ordem de chegada. Dessa maneira, exercese uma análise (avaliação) e uma ordenação (classificação) da necessidade,
distanciando-se do conceito tradicional de triagem e suas práticas de
exclusão já que todos serão atendidos (Brasil, 2004).
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A quinta proposição dirigida aos participantes foi a respeito da
explicação fornecida pela equipe de enfermagem sobre o procedimento que
realizou.

Figura 28 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A equipe de
enfermagem não explicou os procedimentos que realizou, São Paulo (Interior – SP) –
2008

A Figura 28 demonstra que 185 (71,2%) participantes discordaram
dessa assertiva de atributo negativo, sendo 171 (65,8%) totalmente e 14
(5,4%) parcialmente. Os concordantes foram 62 (23,8%), sendo 25 (9,6%)
parcialmente e 37 (14,2%) totalmente.
A

comunicação

é

um

instrumento

básico

do

cuidado

em

enfermagem. Está presente em todas as ações realizadas com o usuário,
seja para orientar, informar, apoiar, confortar ou atender as suas
necessidades básicas. Como instrumento, a comunicação é uma das
ferramentas que o enfermeiro utiliza para desenvolver e aperfeiçoar o
saber/fazer profissional (Cianciarullo, 2003).

B) Equidade

A primeira questão discorria sobre as explicações fornecidas pela
equipe de enfermagem quando não podia fornecer o atendimento
imediatamente.
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Figura 29 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A equipe de
enfermagem não explicou os motivos pelos quais não podia atender-me de imediato,
São Paulo (Interior – SP) – 2008

Pela análise da Figura 29 verificou-se a elevada concordância
dos sujeitos, 182(70%) onde 121(46,5%) concordaram totalmente e
61(23,5%) parcialmente, indicando que a equipe de enfermagem não
explicou os motivos pelos quais não podia atender aos usuários de
imediato. O número de indiferentes correspondeu a 37(14,2%) e de
discordantes a 41(15,8%).
Segundo Stefanelli, Carvalho (2005), quando o profissional não
puder atender ao usuário imediatamente, deverá esclarecer-lhe o motivo
e, se for urgente, solicitar que outro profissional o atenda. Quando o
profissional

demonstra

desatenção

o

usuário

poderá

sentir-se

inferiorizado, rejeitado e apresentar sentimentos negativos, o que pode
levá-lo à participação passiva no processo de cura.
A segunda proposição dirigida aos participantes versou sobre a
existência de serviços na região que poderiam dar continuidade ao
atendimento após a alta hospitalar.
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Figura 30 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Não fui
informado sobre os serviços existentes que poderiam dar continuidade ao meu
atendimento, São Paulo (Interior – SP) – 2008

A Figura 30 indica que 121(46,5) dos respondentes mostraram-se
indiferentes à tal proposição. Esse dado pode ser explicado pelo fato de que,
no momento da resposta dos usuários, eles ainda não haviam recebido alta
hospitalar e, geralmente, essas informações são fornecidas como parte
integrante das orientações para a alta.
O segundo princípio da Carta dos Direitos dos Usuários dos
Serviços de Saúde assegura ao cidadão o acesso ordenado e organizado
aos sistemas de saúde, visando um atendimento mais justo e eficaz. Isso é
reforçado no artigo VI, que discorre acerca do direito de acesso à
continuidade

da atenção

treinamento

em

com

autocuidado

apoio domiciliar,
que

maximize

quando
sua

pertinente,

autonomia

ou

acompanhamento em centros de reabilitação psicossocial ou em serviços de
menor ou maior complexidade assistencial (Brasil, 2006b).

C) Acolhimento

A primeira proposição na dimensão de resultado refere-se à
humanização do atendimento realizado pela equipe de enfermagem.
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Figura 31 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Os cuidados
prestados pela equipe de enfermagem foram humanizados, São Paulo (Interior – SP) –
2008

Pela análise deste gráfico verificou-se a elevada concordância
dos sujeitos, 248 (95,4%), sendo 196 (75,4%) totalmente e 52 (20%)
parcialmente. O quantitativo de indiferentes correspondeu a 9 (3,5%) e de
discordantes a 3 (1,1%).
Segundo Blasco et al. (2005), humanista é o homem que define
atitudes concretas diante da vida, fruto de sua reflexão e, como
consequência, de uma filosofia que norteia sua existência. Se esse
homem humanista é profissional da saúde, essas atitudes que envolvem
sua própria vida, atingirão outras vidas, ou seja, aquelas que ele tem que
cuidar e, portanto, implicarão numa postura concreta diante da vida
humana, da vida doente, do sofrimento e da dor, da vida que se acaba.
Essa assertiva vai ao encontro das premissas do projeto
HumanizaSUS, desenvolvido pelo
humanização na saúde

Ministério da Saúde que define

como a valorização dos diferentes sujeitos

implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e
gestores. A autonomia, o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade
entre eles, estabelecimento de vínculos solidários, os direitos dos usuários e
a participação coletiva no processo de gestão, que são os valores
norteadores desse modelo (Brasil, 2004).
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Puggina (2004) complementa que dar atendimento humanizado não
requer, necessariamente, dedicar mais tempo ao usuário. Pode ser dado um
atendimento com qualidade humana superior ocupando, de forma eficaz, o
tempo de uma técnica como a aplicação de uma injeção, aferição dos sinais
vitais e a realização de um curativo. Basta, para tanto, dar real atenção à
pessoa, conversar com ela e deixar que se manifeste.
A segunda questão discorria sobre a consideração da equipe de
enfermagem acerca da opinião do usuário durante o tratamento.

Figura 32 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: A equipe de
enfermagem considerou minha opinião durante o tratamento, São Paulo (Interior –
SP) – 2008

Pela análise da Figura 32 observou-se que a maioria dos
participantes concordou com essa questão, 135 (51,9%) totalmente e 66
(25,4%) parcialmente, correspondendo a 201 (77,3%). Os discordantes
foram 30 (11,6%), sendo que 9 (3,5%) discordaram parcialmente e 21 (8,1%)
totalmente.
Waldow (1999) constatou que um usuário, para sentir-se bem
cuidado, necessita de que os profissionais dediquem-lhe atenção, paciência,
carinho, compreensão, vontade, dedicação, harmonia e colaboração, dentre
outros. O fato da atenção e carinho serem expressos como qualidade do
atendimento, vem ao encontro da definição de cuidado e implica uma
relação interpessoal, construída de atitudes humanas, que leva em
consideração as peculiaridades do ser humano.
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A terceira questão versava sobre a satisfação do usuário com o
atendimento.

Figura 33 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Em nenhum
momento fui questionado se estava satisfeito com o atendimento, São Paulo (Interior
SP) – 2008

A maioria dos usuários 138 (53%) discordou dessa afirmativa
negativa, desses, 127 (48,8%) totalmente e 11 (4,2%) parcialmente.
Contudo, é preocupante o fato de 36 (13,8%) mostrarem-se indiferentes em
relação à proposição e 86 (33,1%) concordarem, diante da importância de
mensurar a satisfação do usuário durante seu atendimento.
Donabedian (1992a) aponta para o elevado valor da participação
dos usuários na concepção, na produção e na avaliação dos serviços de
saúde, enfatizando que um modelo de avaliação deve responder às
seguintes questões: a infraestrutura existente atende às necessidades dos
clientes? Os processos estão ocorrendo de maneira adequada? Os
resultados obtidos são bons? Os usuários estão satisfeitos com os serviços
oferecidos?
Kotaka, Pacheco, Higaki (1997) colocam que a própria sobrevivência
do hospital depende da aprovação de seu usuário. Muitas estratégias para
melhoria de serviços de saúde estão baseadas na satisfação do usuário.
Ouvir e observar o comportamento dos usuários dentro dos hospitais é
fundamental para a compreensão e melhoria da organização do serviço e do
ambiente hospitalar. Portanto, um administrador hospitalar atento encontrará
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dados valiosos para o gerenciamento de seu serviço na avaliação feita pelos
usuários do hospital.
A quarta questão abordava a permanência do acompanhante com o
usuário durante sua estada na UEA.
.

Figura 34 – Distribuição das frequências das respostas da proposição: Não
permitiram que meu acompanhante permanecesse ao meu lado, São Paulo (Interior –
SP) – 2008

Nesta assertiva há uma proximidade entre os discordantes 77
(29,6%), concordantes 88 (33,8%) e indiferentes 95 (36,5) referente à
permissão de acompanhantes ao usuário durante sua permanência na UEA.
Portanto, não houve clareza na tendência de resposta.
É garantido pela Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, o direito
ao acompanhamento por pessoa de sua livre escolha nas consultas, exames
e internações, no momento do pré-parto, parto, pós-parto e em todas as
situações previstas em lei (criança, adolescente, deficiente ou idoso). Nas
demais situações, o usuário tem direito a acompanhante e/ou visita diária,
não inferior a duas horas durante as internações, ressalvadas as situações
técnicas não indicadas (Brasil, 2006b).
Por meio dos dados do quesito acolhimento, para análise da
dimensão resultado, pode-se inferir que os usuários apresentavam
satisfeitos com a assistência de enfermagem da referida UEA.
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4.4 – Escores de favorabilidade das três dimensões avaliativas

No sentido de comparar os melhores escores avaliados pelos
usuários,

considerando

o

modelo

avaliativo

Donabediano,

foram

estabelecidas as medidas de tendência central e variabilidade, descritas na
Tabela 3.
Nesta análise pretendeu-se demonstrar a opinião dos usuários
perante o objeto do estudo. Quanto maior o escore obtido, mais favorável é
a atitude/percepção do sujeito e vice-versa. “O escore atitudinal de um
sujeito em particular é a somatória dos pontos obtidos de acordo com as
respostas dadas aos itens da escala” (Rodrigues, 1975).
Tabela 3 – Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, mediana, mínimo e
máximo dos escores atribuídos pelos usuários da UEA nas dimensões de estrutura,
de processo e de resultado, São Paulo (Interior – SP) – 2008
Domínio

N

Média

Dp

Mediana

Mínimo

Máximo

Estrutura

260

33,20

3,80

32,70

21,80

45,40

260

33,52

4,10

35,50

19,10

47,30

260

36,20

4,20

36,40

20,00

46,40

(1)

Processo

Resultados

(1)(2)

p*

< 0,001

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Friedman
(1) diferença significante: (p< 0,05) do escore de processo
(2) diferença significante: (p< 0,05) do escore de estrutura

Figura 35 – Valores de média e desvio padrão segundo escore de favorabilidade, São
Paulo (Interior – SP) – 2008
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A tabela 3 e a Figura 35 mostraram que o escore médio dos
respondentes em relação à dimensão de resultado foi de 36,20 (dp± 4,20),
mínimo de 36,40 e máximo de 46,40, superiores ao de processo que foi
33,52 (dp± 4,10), mínimo de 35,50 e máximo de 47,30 e, ao de estrutura
33,20 (dp ± 3,80), mínimo de 32,70 e máximo 45,40. Ao se efetuar a
comparação entre as três dimensões obteve-se diferença estatisticamente
significante, p < 0,001.
Dessa forma, o escore de resultado diferiu, significativamente, dos
escores processo (p<0,05) e de estrutura (p<0,05) apresentando valores
maiores

que

os

significativamente,

outros
do

dois.

escore

de

O

escore

processo

de
e

estrutura
apresentou

diferiu,
valores,

significativamente, menores (p<0,05).
Em virtude do que foi mencionado, pode-se concluir que a dimensão
de estrutura requer maior atenção por parte dos gerentes da instituição
pesquisada, uma vez que foi a que os acompanhantes/usuários mais
pontuaram deficiências.
Decorrente das especificidades do processo de produção em saúde,
nenhuma estrutura adequada garante bons resultados e nenhuma estrutura
ruim os impede; processos desenvolvidos com rigor da técnica podem, ou
não, atingir os resultados com excelência. Assim, as atuações estão sempre
no limites das possibilidades, quando uma estrutura adequada favorece
processos adequados que por sua vez aumentam a probabilidade do
alcance de resultados desejáveis (Malik, 2006).
Frente aos resultados apresentados e como as três dimensões estão
intimamente interligadas e são interdependentes, torna-se imperativo o
monitoramento das mesmas, a fim de que repercussões indesejáveis à
qualidade assistencial sejam evitadas.
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Tabela 4 - Distribuição das medidas de tendência central e variabilidade dos escores
de estrutura, de processo e de resultado segundo o motivo de procura pela unidade,
São Paulo (Interior – SP) – 2008
Domínio

Estrutura

Processo

Resultado

Motivo

n

Média

dp

Mediana

Mínimo

Máximo

Não urgência

60

37,47

4,66

37,00

25

47

Semiurgência

108

36,71

4,17

37,00

24

49

Urgência

75

35,49

3,59

35,00

27

47

Emergência

17

35,82

4,93

35,00

28

49

Não urgência

60

39,72

5,06

39,50

29

50

Semiurgência

108

38,36

4,56

39,00

21

50

Urgência

75

38,20

3,46

39,00

29

50

Emergência

17

40,41

5,34

39,00

32

52

Não urgência

60

40,07

5,05

41,00

28

51

Semiurgência

108

39,25

4,93

40,00

22

51

Urgência

75

39,95

3,78

40,00

27

48

Emergência

17

42,35

4,40

41,00

35

51

p*

0,007

0,105

0,121

(*) nível descritivo do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis

Ao analisar a Tabela 4 verificou-se uma diferença estatística
significante dos grupos no domínio estrutura em relação ao motivo de
procura pela unidade. O escore médio do grupo de não urgência foi de 37,47
(dp±4,66) com mínimo de 25 e máximo de 47, superior ao de urgência, que
apresentou média de 35,49 (dp± 3,59), com mínimo de 27 e máximo de 47,
portanto, os usuários portadores de agravos não urgentes apresentaram
maior insatisfação com a estrutura da UEA.

5 CONCLUSÕES
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O estudo da análise da qualidade da assistência de enfermagem
pautado nas dimensões de estrutura, de processo e de resultado do modelo
avaliativo Donabediano, sob a ótica dos usuários de uma UEA permitiu
concluir que:

Quanto à caracterização dos participantes:

√

Os participantes eram adultos, a média de idade foi 46,99 anos e mediana

de 44 anos e pertenciam, majoritariamente, ao sexo masculino;
√

A escolaridade desses usuários, em sua maioria, não ultrapassava o

ensino fundamental, representando 142 (54,6%), seguidos do ensino médio
110 (42,3%) e somente 3 (1,2%) dos usuários possuíam o ensino superior
completo;
√

Com relação ao tempo de permanência desse usuário no serviço de

emergência, observou-se que a média foi de 30,77 horas com mediana de
12 horas, onde o tempo mínimo observado foi de 6 horas e o máximo de 552
horas;
√

O maior quantitativo de usuários que participaram da pesquisa foi

categorizado como de semiurgência.

Quanto à dimensão estrutura:

√

A maioria dos sujeitos mostrou percepção favorável referente à qualidade

e organização na estrutura da UEA no que se refere a: conforto,
equipamentos, limpeza dos sanitários, acesso à unidade, sinalização interna
e disponibilidade de medicamentos para seu atendimento;
√

Não houve clareza dos respondentes na assertiva que buscava identificar

se a privacidade do usuário não era respeitada;
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√

No que diz respeito a capacitação e quantitativo de profissionais de

enfermagem, o que mais chamou a atenção foi que, os maiores percentuais
concentraram-se no grau de concordância total com índices superiores a
182 (70%);
√

Verificou-se que 169 (55,4%) dos usuários não concordaram que o estado

de conservação da unidade era precário no entanto, uma parcela
considerável de participantes, 91(35%), concordou com sua precariedade.

Quanto à dimensão de processo:

√

Os itens que obtiveram melhores percentuais foram: respeito dispensado

pela equipe de enfermagem 252 (96,9%); segurança na realização dos
cuidados 238 (91,6%); procedimentos realizados corretamente 236 (90,8%);
rapidez no atendimento aos usuários em estado grave 228 (87,7%); os
profissionais de enfermagem reportarem-se aos usuários pelo nome 225
(86,5%) e a clareza com que o estado de saúde do usuário era informado
pela equipe de enfermagem 214 (82,3%);
√

Do total de participantes, 206 (79,3%) discordaram que o profissional de

enfermagem não utilizou luvas para prestar o atendimento;
√

Em relação à apresentação do profissional de enfermagem antes de

prestar os cuidados ao usuário, 182 (70%) discordaram dessa afirmativa;
√

Não houve clareza dos respondentes na proposição que considerava que

o usuário esperou muito tempo para o atendimento de enfermagem;
√

No que diz respeito à ajuda fornecida pela equipe de enfermagem na

compreensão do usuário sobre seu estado de saúde, 203 (78,1%)
assinalaram concordância em relação a essa proposição.
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Quanto à dimensão de resultado:

√

Houve

elevada

concordância

nas

questões

que

tratavam

da

humanização nos cuidados 222 (85,4%), da melhoria na saúde com os
cuidados realizados 230 (88,5%) e da rápida melhoria na saúde com o
tratamento executado pela equipe de enfermagem 237 (91,1%);
√

86 (33%) dos usuários concordaram, sendo 4 (15,8%) parcialmente e 45

(17,3%) totalmente, com a afirmativa de não terem, em nenhum momento,
sido questionados se estavam satisfeitos com o atendimento;
√

As questões referentes à consideração da opinião do usuário sobre seu

tratamento e se foi explicado o critério de classificação por cores para o
atendimento, obtiveram percentual de concordância maior que 182 (70%);
√

As afirmativas negativas: a equipe de enfermagem cometeu erros ao

prestar os cuidados, a explicação da equipe de enfermagem sobre o não
atendimento imediato e referente à explicação dos procedimentos que
realizou, apresentou um percentual de discordância elevado;
√

As informações sobre os serviços existentes que poderiam dar

continuidade ao atendimento, foi contatado um percentual elevado de
indiferentes 120 (46,5%);
√

Não houve clareza dos respondentes referente à permanência de

acompanhante durante o período de atendimento.

Quanto ao escore de favorabilidade nas dimensões de estrutrura, de
processo e de resultado:

√

A dimensão de resultado obteve o melhor escore de favorabilidade, com

média de 39,84 (dp ± 4,66), mínimo de 22,00 e máximo de 51,00, com
diferença significante, p ‹ 0,001;
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√

A dimensão de estrutura apresentou o pior escore de favorabilidade,

média de 36,48 (dp ± 4,23), mínimo de 24,00 e máximo de 49,00, quando
comparada às dimensões de processo e de resultado apresentando
diferença, estatisticamente, significante p ‹ 0,001;
√

Constatou-se divergência significativa quanto ao motivo de procura pela

unidade em relação ao domínio estrutura. O grupo não urgência difere
significativamente do grupo urgência, apresentando valor maior.

Quanto aos fatores intervenientes na gestão da qualidade da
assistência de enfermagem na UEA

Os resultados deste estudo fornecem subsídios para a tomada de
decisões nos processos de trabalho da enfermagem, a saber:

√

Assistência: possibilitam a revisão dos processos empregados e

resultados obtidos no sentido de atingir os padrões de excelência;

√

Gerência: constituem uma importante ferramenta para identificação dos

problemas no intuito de implementar ações efetivas e monitorar o seu
desenvolvimento;

√

Ensino e Pesquisa: o instrumento desenvolvido para este estudo pode

ser utilizado em pesquisas futuras, a fim de que a qualidade da assistência
de enfermagem seja continuamente mensurada e as ações reestruturadas
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Ao finalizar esta dissertação, faz-se necessário que algumas
considerações sejam feitas, como forma de contribuir com o serviço
estudado, através dos achados da pesquisa.
Durante o processo de construção do estudo, procurei demonstrar a
compreensão que os usuários da UEA possuem quanto ao atendimento
prestado pela equipe de enfermagem. Dessa maneira, foi possível conhecer,
por meio das repostas dos questionários, como os usuários percebem a
estrutura, o processo e o resultado que envolveram o seu atendimento.
O presente estudo possibilitou analisar a qualidade da assistência de
enfermagem, na UEA, sob a ótica dos usuários, nas dimensões avaliativas
de estrutura, de processo e de resultado, bem como conhecer o nível de
satisfação desses usuários em relação à assistência de enfermagem.
A necessidade de permanecer por um tempo prolongado na UEA,
faz aflorar no usuário sentimentos relacionados à maneira como ele se
percebe naquele ambiente, assim como sentimentos gerados a partir da
condição de espectador em relação ao que acontece com os outros
usuários.
A avaliação dos usuários quanto ao contexto do atendimento de
enfermagem é baseado na noção do bom e ruim, do certo e errado, uma vez
que estes não possuem um conhecimento técnico para avaliar as ações a
que são submetidos. De qualquer maneira, há uma dificuldade em tecer
críticas ao serviço, resultando em um discurso contraditório, pois os
aspectos negativos percebidos são comumente abrandados pelo sentimento
de agradecimento pela disponibilidade do serviço em prestar atendimento,
mesmo em condições inadequadas.
Pesquisar a satisfação dos usuários dessa unidade teve por
finalidade contribuir para a gestão interna, uma vez que proporcionou o
conhecimento das necessidades e expectativas desses usuários, indicando
percepções estratégicas que influenciam no nível de qualidade dos serviços
prestados.
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Desse modo, acredita-se que essa avaliação possa direcionar ou
redirecionar as atividades desenvolvidas, permitindo o monitoramento dos
resultados, a identificação de desvios e subsidie o planejamento e a
organização de ações para a resolução de eventuais problemas.
O achado deste estudo concluiu que a dimensão que apresentou
pior escore foi a de dimensão de estrutura acreditando-se que os usuários
tendem a considerar os aspectos referentes à estrutura como os deficitários
para a assistência, pois relacionam isso ao fato de não estarem em seu
ambiente habitual, além de serem aspectos que têm um maior domínio para
opinar.
Diante dos resultados apresentados, reitera-se a importância da
percepção dos usuários, a partir de suas crenças, valores, necessidades e
expectativas, como um instrumento para se avaliar a qualidade dos serviços
de saúde e realimentar as ações e os programas desenvolvidos por esses
serviços.
Assim, acredita-se que os resultados deste estudo possam contribuir
com indicadores de potencialidade e deficiências no âmbito das dimensões
de estrutura, de processo e de resultado, no campo de estudo, fornecendo
subsídios para a reorganização das atividades assistenciais, gerenciais e de
ensino e pesquisa.
Nessa perspectiva, acredita-se que esta pesquisa possa contribuir,
para conhecimento do contexto de uma UEA e fornecer subsídios para que
os seus gestores possam utilizar para a formulação de metas estratégicas
para melhoria da qualidade da assistência de enfermagem.
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ANEXO 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
I – Registro dos esclarecimentos e responsabilidades do pesquisador
Eu, Alexandre Souza Morais, enfermeiro, mestrando da Universidade de São Paulo,
venho convidá-lo a participar do estudo intitulado “Qualidade da assistência de enfermagem
em uma unidade de emergência de adultos: a percepção do usuário”, que tem por objetivo:
analisar a qualidade da assistência de enfermagem em uma Unidade de Emergência Adulto
(UEA), e um hospital de ensino, na percepção dos usuários e identificar os fatores
intervenientes na gestão da qualidade da assistência.
O conteúdo do questionário será confidencial, sigiloso e suas respostas estarão sob
minha responsabilidade e será utilizado, apenas, para a realização do estudo, podendo o
resultado ser apresentado em eventos e/ou publicados em revistas científicas.
Sua participação no estudo será totalmente voluntária, podendo deixá-lo a qualquer
momento, sem que isso prejudique seu tratamento. Caso aceite participar desta pesquisa,
solicito sua assinatura no item II deste documento.
Desde já agradeço sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos sobre a pesquisa. Telefone para contato:(027) 3317-xxxx.

,___de______________ de 2008.

_______________________
Alexandre S. Morais

II. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Compreendo o objetivo desta pesquisa e concordo em participar de forma voluntária
da mesma, entendendo que as informações serão confidenciais, que não haverá
identificação nominal e que não sofrerei qualquer tipo de sanção ou prejuízo caso desista de
participar deste estudo.
Declaro, ainda, que ao ser convidado a participar desta pesquisa, todos os
esclarecimentos foram prestados pelo pesquisador.
________ , ____ de _______________ de 2008.

______________________________________
Participante
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ANEXO 2

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS ACERCA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA
UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE ADULTOS
PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES
O

QUESTIONÁRIO N _____
DATA: ____ / ____ / ________

HORA: __:___ MIN.

TEMPO DE PERMANÊNCIA NA UNIDADE: __________ HORAS.
1. SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO
4. IDADE: _________;
5. CIDADE DE ORIGEM:____________________;
6. ESCOLARIDADE: ( ) ENSINO FUNDAMENTAL ( ) COMPLETO ( ) INCOMPLETO
( ) ENSINO MÉDIO
( ) ENSINO SUPERIOR

( ) COMPLETO ( ) INCOMPLETO
( ) COMPLETO ( ) INCOMPLETO

7. MOTIVO DA PROCURA PELA UNIDADE:__________________
8.

SETOR

EM

QUE

UNIDADE:________________.

PERMANECEU

MAIOR

TEMPO

DENTRO

DA
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PARTE II - DADOS REFERENTES À ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA UNIDADE DE
EMERGÊNCIA.
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
ESTE QUESTIONÁRIO CONTÉM UMA SÉRIE DE FRASES REFERENTES À
ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE SUA
PERMANÊNCIA

NA

UNIDADE

DE

EMERGÊNCIA,

COM

AS

SEGUINTES

POSSIBILIDADES DE RESPOSTAS.

1

2

Discordo
totalmente

3

Discordo
parcialmente

4

Nem concordo
Nem discordo

5

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

AO FIM DA LEITURA DE CADA FRASE, ASSINALE COM UM X NO ESPAÇO
CORRESPONDENTE

À

ALTERNATIVA

ESCOLHIDA

CONFORME

O

GRAU

DE

CONCORDÂNCIA COM A AFIRMAÇÃO.

Exemplo: A água do mar é salgada.
Caso você discorde totalmente dessa frase, assinale X o número 1.
Caso você mais discorde do que concorde dessa frase, assinale X o número 2.
Caso você concorde totalmente com essa frase, assinale X o número 5.
Caso você mais concorde do que discorde dessa frase, assinale o número 4.
Caso você não concorde e nem discorde dessa frase, assinale o número 3.

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO
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DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ADULTO, FAVOR RESPONDER AS FRASES A SEGUIR.

FRASES
1.

O local onde fui atendido era confortável.

2.
3.

Fui tratado com respeito pela equipe de enfermagem.
Os cuidados prestados pela equipe de enfermagem foram
humanizados.

4.

O estado de conservação da unidade era precário.

5.

A equipe que me atendeu prestava os cuidados com segurança.

6.

A equipe de enfermagem cometeu erros ao prestar os cuidados.

7.
8.

Faltaram equipamentos para meu atendimento.
Os procedimentos eram realizados corretamente pela equipe de
enfermagem.
A equipe de enfermagem explicou os motivos pelos quais não podia
atender-me de imediato.

9.

10. Os banheiros eram limpos.
11. Os profissionais da enfermagem que me atenderam chamavam-me
pelo nome.
12. Não fui informado sobre os serviços existentes que poderiam dar
continuidade ao meu atendimento.
13. Faltaram roupas para meu atendimento.
14. Esperei muito tempo pelo atendimento de enfermagem quando
cheguei à unidade.
15. Observei melhora de minha saúde com os cuidados realizados pela
equipe de enfermagem.
16. Os profissionais de enfermagem eram capacitados.

1
Discordo
totalmente

2
Discordo
parcialmente

3
Nem concordo
Nem discordo

4
Concordo
parcialmente

5
Concordo
totalmente
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DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ADULTO, FAVOR RESPONDER AS FRASES A SEGUIR.

FRASES
17. A enfermagem foi clara ao informar sobre meu problema de saúde.
18. A equipe de enfermagem considerou minha opinião durante o
tratamento.
19. Faltaram profissionais de enfermagem para meu atendimento.
20. A equipe de enfermagem realizava os exames prontamente.
21. Em nenhum momento fui questionado se estava satisfeito com o
atendimento.
22. Foi fácil chegar à unidade de emergência.
23. Os profissionais de enfermagem não se apresentavam antes de prestar
os cuidados.
24. O local onde fiquei não permitiu minha privacidade
25. A equipe de enfermagem não explicou os procedimentos que realizou.
26. A equipe de enfermagem ajudou-me a compreender meu estado de
saúde.
27. Percebi que havia placas de sinalização, indicando os setores da unidade
de emergência.
28. A enfermagem explicou os critérios de classificação por cores para o
atendimento na unidade.
29. Percebi que os usuários em situação grave eram atendidos com rapidez.
30. Não permitiram que meu acompanhante permanecesse ao meu lado.
31. A unidade dispunha de todos os medicamentos que necessitei.
32. O profissional da enfermagem não utilizou luvas ao prestar os cuidados.
33. O tratamento que recebi pela equipe de enfermagem possibilitou uma
rápida melhora do meu estado de saúde.

1
Discordo
totalmente

2
Discordo
parcialmente

3
Nem concordo
Nem discordo

4
Concordo
parcialmente

5
Concordo
totalmente
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ANEXO 3

INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO OPINATIVA DA ESCALA DE LIKERT
Etapa I: Destina-se a verificar a relevância, a clareza, a pertinência e a sensibilidade relativa
ao conteúdo das proposições em relação às dimensões avaliativas de estrutura, de
processo e de resultado.

Relevância: é significativo para a qualidade da assistência de enfermagem?
Clareza: é inteligível, emprega frase curta, as expressões são simples e inequívocas?
Pertinência: compõe a dimensão de estrutura?
Sensibilidade: permite a diferenciação entre os graus da escala?

ESTRUTURA
1. O local onde fui atendido era confortável.
Relevância: ( ) sim ( ) não

Clareza: ( ) sim ( ) não

Pertinência: ( ) sim ( ) não

Sensibilidade ( ) sim ( ) não

Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. O estado de conservação da unidade era precário.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não

Sensibilidade ( ) sim ( ) não

Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Não faltaram equipamentos para meu atendimento.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Os banheiros não eram limpos.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________

Anexos
112
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Faltaram roupas para meu atendimento.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Percebi que a equipe de enfermagem era capacitada para prestar o atendimento.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Faltaram profissionais para meu atendimento.
Relevância: ( ) sim ( ) não
Sensibilidade ( ) sim ( ) não

Clareza: ( ) sim

( ) não Pertinência: ( ) sim

( ) não

Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
As onze proposições contemplam o universo teórico em relação ao componente de
estrutura?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Há necessidade de excluir algumas das proposições?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Há necessidade de incluir algum outro elemento no componente estrutura?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

PROCESSO
1. Fui tratado com respeito pela equipe de enfermagem.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. A equipe de enfermagem que me atendeu prestava os cuidados com segurança.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. A equipe de enfermagem era competente.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Os profissionais da enfermagem que me atenderam me chamavam pelo nome.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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5. Esperei muito tempo pelo atendimento de enfermagem quando cheguei à recepção.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. A equipe de enfermagem foi clara ao informar sobre meu problema de saúde.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Os exames solicitados na unidade de emergência foram prontamente realizados pela
equipe de enfermagem.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Os profissionais de enfermagem não se apresentavam antes de prestar os cuidados.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. A equipe de enfermagem não explicou os procedimentos que realizou.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
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Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. A enfermagem me explicou os critérios de classificação por cores para o atendimento na
unidade.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. O profissional de enfermagem não utilizou luvas ao prestar os cuidados.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

As onze proposições contemplam o universo teórico em relação ao componente de
processo?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Há necessidade de excluir algumas das proposições?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Há necessidade de incluir algum outro elemento no componente processo?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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RESULTADO
1. Os cuidados prestados pela enfermagem foram humanizados.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. A equipe de enfermagem cometeu erros ao prestar os cuidados.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. A equipe de enfermagem explicou os motivos pelos quais não podia me atender de
imediato.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Não fui informado sobre os serviços existentes que poderiam dar continuidade em meu
atendimento.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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5. Observei melhora de minha saúde com os cuidados realizados pela equipe de
enfermagem.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Minha opinião foi importante durante meu tratamento.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Em nenhum momento fui questionado se estava satisfeito com o atendimento.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. O relacionamento com a equipe de enfermagem me ajudou a compreender meu estado de
saúde.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Percebi que os usuários em situação grave eram atendidos com rapidez.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não
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Pertinência: ( ) sim ( ) não Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Não permitiram que meu acompanhante permanecesse ao meu lado.
Relevância: ( ) sim ( ) não Clareza: ( ) sim ( ) não Pertinência: ( ) sim ( ) não
Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. O tratamento que recebi pela equipe de enfermagem possibilitou uma rápida melhora em
meu estado de saúde.
Relevância: ( ) sim

( ) não

Clareza: ( ) sim

( ) não Pertinência: ( ) sim

( ) não

Sensibilidade ( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

As onze proposições contemplam o universo teórico em relação ao componente de
resultado?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Há necessidade de excluir algumas das proposições?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Há necessidade de incluir algum outro elemento no componente resultado?
( ) sim ( ) não
Caso não, sugestões: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Etapa II: Destina-se a verificar se a escala é efetiva, exequível e suficiente.

1

Discordo
totalmente

2

3

Discordo

Nem concordo
Nem discordo

4

5

Concordo

Concordo
totalmente

A quantidade de intervalos está apropriada?
Sim ( ) Não ( )
Caso não: Excessiva ( )

Insuficiente ( )

A descrição dos graus está adequada?
Sim ( ) Não ( )
Caso não, sugestões:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________.
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ANEXO 4
CRONBACH COEFFICIENT ALPHA

for RAW variables

: 0.879844

for STANDARDIZED variables: 0.889771

Raw Variables

Deleted
Variable

Std. Variables

Correlation

with Total

Alpha

Correlation
with Total

Alpha

======================================================================
======
Q1_EP
0.549175
0.873582
0.567768
0.883863
Q2_PP
0.451914
0.877323
0.480875
0.885519
Q3_RP
0.457588
0.876879
0.485894
0.885424
Q4_EMI
0.204512
0.881327
0.199468
0.890758
Q5_PP
0.458001
0.876026
0.488580
0.885373
Q6_RNI
0.318537
0.878159
0.311715
0.888691
Q7_EMI
0.308134
0.878424
0.311451
0.888696
Q8_PP
0.382340
0.877018
0.408381
0.886887
Q9_RP
0.386564
0.876875
0.395734
0.887124
Q10_EP
0.450974
0.875438
0.462759
0.885862
Q11_PP
0.299012
0.878377
0.316944
0.888594
Q12_RNI
0.064065
0.883753
0.058879
0.893305
Q13_ENI
0.252514
0.879654
0.240559
0.890005
Q14_PNI
0.356039
0.878436
0.339645
0.888172
Q15_RP
0.343519
0.877670
0.372864
0.887552
Q16_EP
0.478554
0.876634
0.509995
0.884966
Q17_PP
0.546349
0.873725
0.561089
0.883991
Q18_RP
0.591109
0.872445
0.615748
0.882941
Q19_EMI
0.506557
0.874240
0.501812
0.885122
Q20_PP
0.520854
0.873845
0.532331
0.884541
Q21_RNI
0.517595
0.873737
0.506429
0.885034
Q22_EP
0.370443
0.877153
0.374912
0.887514
Q23_PNI
0.540351
0.873126
0.505623
0.885049
Q24_EMI
0.350466
0.878253
0.333696
0.888283
Q25_PNI
0.508740
0.873958
0.478190
0.885570
Q26_RP
0.584340
0.872513
0.572876
0.883765
Q27_EP
0.387488
0.876846
0.380662
0.887406
Q28_PP
0.506582
0.874032
0.495171
0.885248
Q29_RP
0.483726
0.874930
0.491974
0.885309
Q30_RNI
0.234922
0.880819
0.205209
0.890653
Q31_EP
0.459365
0.875748
0.475173
0.885627
Q32_PNI
0.325317
0.878323
0.316336
0.888605
Q33_RP
0.486358
0.875520
0.510670
0.884953

