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Quem vai salvar o mundo de você? 
Quem vai salvar você do mundo? 

Quem vai livrar o mundo 
De tantas certezas 

Se nem a própria vida já não  
Nos causa surpresa? 

Quem vai livrar o mundo 
De ser e ser tantos 

Se nem a própria morte já não  
Nos causa espanto? 

Se não nos vemos nos outros 
Se em nós os outros não se vêem 

Se a vida é para tão poucos 
Se a vida é para mais ninguém.

   

( Sérgio Britto)  



                                          

Aos residentes dos municípios rurais deste 

país, que dependem unicamente do 

Programa Saúde da Família e da sabedoria 

popular para tentar sanar seus problemas 

de saúde.  
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RESUMO    

A percepção das comunidades sobre seus programas de saúde básica pode ser considerada 
como representante da sua efetividade e eficiência. O objetivo do presente estudo foi avaliar o 
programa patrocinado pelo estado Estratégia Saúde da Família (ESF) em trinta e nove 
municípios rurais no Estado da Paraíba-Brasil. Duas amostras não probabilísticas e 
equivalentes foram escolhidas dentre populações com menos de 25.000 habitantes, situadas 
nas regiões geográficas paraibanas da Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão. Um 
questionário para avaliação da ESF foi respondido por 2.956 homens e mulheres 
(aproximadamente emparelhados entre jovens, adultos e idosos) membros das comunidades 
das áreas geográficas acima mencionadas. Uma análise fatorial da ESF revelou dois fatores: 
Acessibilidade/acolhimento, a respeito do relacionamento entre os usuários e a equipe da 
estratégia de saúde, e Estrutura de atendimento, referente à qualidade do equipamento médico 
oferecido pela estratégia. De modo geral, a estratégia foi considerada como tendo 
desempenho mediano nos dois fatores. O fator Acessibilidade/acolhimento, entretanto, foi 
avaliado mais negativamente, embora não tenha sido constatada diferença estatisticamente 
significativa, do que o fator Estrutura de atendimento, revelando uma percepção de mais 
defeitos a respeito da qualidade do equipamento e estrutura disponíveis nas unidades básicas 
de saúde. Por fim, foi encontrado suporte para o uso do Questionário para Avaliação da ESF 
como um instrumento útil para gestores que desejam avaliar programas de assistência à saúde.   

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Avaliação de Programa, Retroalimentação. 
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ABSTRACT   

The perception of the communities about their basic health care programs can be considered 
as representing its effectiveness and efficiency. The goal of the present study was to evaluate 
the state sponsored Family Health Strategy program (ESF) in thirty nine rural districts in the 
state of Paraiba-Brazil. Two non-probabilistic and equivalent samples were chosen from 
populations with less than 25,000 inhabitants dwelling in Paraiba s geographical regions of 
Zona da Mata, Agreste, Borborema, and Sertão. A Questionnaire of Evaluation of the ESF 
was answered by 2.956 men and women (roughly split into young, adults and elderly) 
community members from the above mentioned geographical areas. A factorial analysis of the 
ESF revealed two factors: Accessibility/host, about the relationship between the users and the 
family health program staff, and Structure of care, referring to the quality of the medical 
equipment provided by the strategy. Overall, the strategy was considered to have an average 
kind of performance in the two factors. The Accessibility/host factor, however, was evaluated 
more negatively, although not statistically significant, than the factor Structure of care, 
revealing a perception of more shortcomings regarding the quality of the equipment and 
structure available in the family health units. Finally, it was found support for the use of the 
Questionnaire of Evaluation of the Family Health Strategy (ESF) as an instrument useful for 
managers who wish to evaluate health assistance programs.   

Keywords: Family Health Strategy, Program Evaluation, Feedback. 
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INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa é parte de um conjunto de estudos realizados pelo Núcleo de Estudos 

sobre Desenvolvimento Rural e Avaliação de Programas Sociais (NEDRAPS), da Universidade 

Federal da Paraíba 

 

UFPB, coordenado pelo Prof. Dr. Francisco José Batista de Albuquerque. Esse 

conjunto de estudos visou à avaliação da Estratégia Saúde da Família, englobando, para isto, as 

avaliações de todos os atores sociais nela envolvidos: gestores (Martins, 2008), não usuários (Neves, 

2008), profissionais das EqSF (Equipes de Saúde da Família), realizado por Oliveira (2009)1 e a 

avaliação da estratégia pelos usuários, objeto de estudo da presente tese (Marcelino, 2009)2. 

Há pouco mais de vinte anos, foi implantado no Brasil o Programa Saúde da Família 

(PSF) como padrão de Assistência Básica, no conjunto de ações voltadas para a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), seguindo tendências internacionais de modificação dos sistemas de 

saúde, denominadas de Reforma Sanitária. Por meio da portaria 648, de 28 de março de 2006, sua 

nomenclatura foi modificada. O PSF passou a ser denominado Estratégia da Família, prioridade do 

Ministério da Saúde na organização da Assistência Básica em Saúde, com o intuito de proporcionar 

acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, tendo como parâmetro os princípios do 

SUS (Brasil, 2006a). 

Deste modo, o termo programa foi substituído pelo termo estratégia , pois o Ministério 

da Saúde entendeu que o substantivo programa trazia, semanticamente, uma idéia de finitude. Sendo 

configurada como estratégia de reorganização da atenção primária no país, as ações não possuiriam 

um tempo previsto para serem finalizadas (Brasil, 2006a). Por questões relativas ao intervalo de tempo 

em que este estudo foi realizado, especialmente pela temporalidade dos documentos que o 

fundamentaram desde o início, nesse período de transição entre uma nomenclatura e outra, o leitor 

poderá encontrar as duas nomenclaturas no texto, sendo utilizados o termo Estratégia Saúde da 

                                            

 

1 Oliveira, S. F. (2009). Estratégia Saúde da Família: Avaliação das Crenças dos seus Prestadores de Serviço. 
(Trabalho apresentado no Simpósio de Doutorado em Psicologia Social. Universidade Federal da Paraíba. João 
Pessoa, PB). 
2 Marcelino, M. Q. S. (2009). Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos Usuários em Municípios Rurais 
Paraibanos. (Trabalho apresentado no Simpósio de Doutorado em Psicologia Social. Universidade Federal da 
Paraíba. João Pessoa, PB). 
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Família (ESF) predominantemente, embora em alguns momentos ainda seja utilizada a denominação 

Programa Saúde da Família (PSF), nos momentos deste relato de pesquisa em que se faz referência 

a documentos anteriores à mudança de nomenclatura e no instrumento para coleta dos dados, devido 

ao fato de os usuários ainda não compreenderem o termo ESF durante o período de coleta. 

Como objetivo geral dessa estratégia de atendimento, propunha-se melhorar o estado de 

saúde da população, a partir da construção de um modelo assistencial de atenção baseado na 

promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, conforme princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigidos aos indivíduos, à família e à comunidade. Nos 

dias atuais, a maior parte da população brasileira depende dessa estratégia, embora ela gere grandes 

insatisfações e deixe sérias lacunas, não conseguindo atender toda a população que a ela recorre. 

Conforme o DAB (Departamento de Atenção Básica) do MS, no ano de 2007, as Equipes 

de Saúde da Família (EqSF) cobriam 46,6% da população brasileira, o que corresponde a 87,7 milhões 

de pessoas; as Equipes de Saúde Bucal (ESB) cobriam 40,9% da população brasileira, o que 

corresponde a 77,0 milhões de pessoas e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) cobriam 56,8% da 

população brasileira, o que corresponde a 107,0 milhões de pessoas (Brasil, 2007a). 

Observando essas informações por outro ângulo, é possível perceber que no ano em que 

foi concluída a coleta dos dados desta pesquisa (2007) 53,4% da população brasileira não contavam 

com Equipes de Saúde da Família, 59,1% não tinham acesso a Equipes de Saúde Bucal (EqSB) e 

43,2% não eram sequer visitados por Agentes Comunitários de Saúde. Além dessas grandes lacunas, 

em termos de cobertura populacional, dentre os que são atendidos pela ESF, são numerosas as queixas 

em relação às condições e a qualidade do atendimento. 

É grande a faixa populacional que não consegue ter acesso à Estratégia Saúde da Família 

(53,4%) e, deve se levar em conta que, no Brasil, uma minoria pode optar por planos de assistência 

privada. Além disso, a interação técnica e política dos três níveis de gestão do SUS (federal, estadual e 

municipal), segundo a qual deve funcionar a Estratégia de Saúde da Família, nem sempre a torna ágil, 

mas comumente a torna morosa, pulverizada e em muitos casos ineficiente (Giovanella, 2008). 
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Em seu estudo com não usuários da ESF, também residentes nos mesmos municípios ora 

pesquisados, Neves (2008) obteve sua amostra com pessoas que não utilizavam o programa, sobretudo 

por não acreditarem na sua eficiência e eficácia. Essas crenças secundárias, isto é, baseadas em 

reclamações ouvidas de pares, faziam com que essas pessoas preferissem recorrer a policlínicas e 

instituições particulares em casos mais graves, lançando mão de seus próprios conhecimentos e à 

automedicação em casos mais leves, além de, aqueles que possuíam planos de saúde, buscarem 

atendimento privado. Ambos os grupos preferiam se deslocar para cidades maiores, com recursos 

próprios, para tratar de sua saúde em casos mais preocupantes. 

Para avaliar falhas e/ou sucessos da Estratégia Saúde da Família, considerou-se 

fundamental buscar subsídios junto à última instância de atuação do programa, ao mesmo tempo seu 

foco: os seus usuários. Na busca de se especificar pontos positivos e negativos na atenção básica 

desses usuários em municípios rurais, geralmente afastadas dos grandes centros, tornou-se necessária a 

construção de um instrumento com características específicas correspondentes a essa realidade, a esses 

grupos sociais, suas crenças e sua linguagem. 

Tendo sido consideradas todas essas questões, este estudo se propôs a avaliar a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) tendo como indicadores as crenças dos usuários do programa, residentes em 

cidades caracterizadas como rurais no estado da Paraíba. As referidas crenças se baseiam no uso 

concreto dos serviços oferecidos e na percepção sobre os benefícios e barreiras ao acesso aos seus 

serviços. Foram considerados rurais os municípios com aproximadamente 25.000 habitantes, 

constituídos por um núcleo urbano (sede) e outro agrário, que agrega povoados, sítios e fazendas 

(Albuquerque, 2001). 

O sistema de saúde é pouco estudado nos municípios de pequeno porte, o que gera uma 

grande carência de informações sobre esse sistema fundamental para o desenvolvimento social das 

comunidades e qualidade de vida dos seus membros. 

Partindo do pressuposto de que dos 5.568 municípios brasileiros, 4.005 possuem menos de 

20.000 habitantes, correspondendo a 71,9% dos municípios brasileiros (Brasil, 2007b), é possível 

inferir que a distribuição dos agrupamentos urbanos no Brasil se dá segundo critérios de grandes 
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ocupações humanas em poucas cidades do território. Isto se torna ainda mais claro quando se constata 

que esse conjunto de municípios abriga uma população correspondente a 41.219.612 habitantes 

(Brasil, 2007b), número que se aproxima ao que o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) considera como habitantes do ambiente rural (Albuquerque, 2001). 

Todavia, o número de habitantes nos municípios rurais não se apresenta de forma 

homogênea, nem em sua organização nem em sua distribuição demográfica interna. A coleta deste 

estudo foi realizada apenas no núcleo urbano dos municípios, e aqui foram considerados municípios 

com até 25.000 habitantes. Dos 39 municípios pesquisados, seis ultrapassaram em menos de 20% o 

teto de 25.000 habitantes. Deve ser salientado, entretanto, que estes municípios mantêm características 

semelhantes àqueles com 20.000 habitantes. 

Apesar de o tempo da implantação da ESF até os dias atuais ser longo (mais de 20 

anos), a implantação de novas tecnologias administrativas, as tentativas de incorporar 

programas com novas ênfases filosóficas e práticas, que resultem em mudanças efetivas no 

sistema de saúde brasileiro, ainda encontram fortes dificuldades e resistências por parte dos 

gestores em adotar as práticas preconizadas pelas diretrizes da Estratégia Saúde da Família.  

Em documento recente, a Secretaria da Saúde da Paraíba reconhece que há mais de 

duas décadas o Brasil vive uma experiência de reformas e redefinição do perfil do seu sistema 

de saúde, bem como mudanças pelas quais o SUS vem passando ao longo desses anos em seu 

processo de implantação (Brasil, 2009). 

Entretanto, se nessas mais de duas décadas a ESF ainda está em implementação, 

não se poderia falar, no mesmo documento, da existência de um processo acelerado, desde a 

década de 90, de descentralização político-administrativa, com progressiva transferência de 

responsabilidades e recursos do nível federal para os gestores municipais. Se assim fosse, o 

estado da Paraíba já poderia estar em outro patamar de qualidade na atenção básica. Não se 

pode negar a transferência de responsabilidades que ocorreu, mas quando chega a hora de 

justificar as inadequações dos recursos e de seu emprego, como ocorre na maior parte dos 
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estados da Federação, a gestão municipal muitas vezes culpa a Estadual, e a Estadual, por sua 

vez, culpa a federal. 

Afirma-se, ainda, o Programa Saúde da Família como sendo organizado e gerido 

pelos setores regionais, conforme as realidades locais e regionais, consolidando-se nos 

princípios e diretrizes gerais, seguindo preceitos administrativos de regionalização, 

hierarquização e descentralização político-administrativa, bem como de formas democráticas 

de gestão e controle social dos serviços de saúde (Brasil, 2000b). 

Entretanto, é necessária a fundamentação dessas informações em dados empíricos, 

de ordem quantitativa e qualitativa, para verificar se essas informações correspondem à 

realidade daqueles para quem o programa está voltado e junto a quem a estratégia está sendo 

empregada.  

A prática de avaliar programas sociais a partir de seus usuários ainda é pouco 

utilizada no Brasil, apesar de a adoção de novas formas de gestão desses programas, 

especialmente no âmbito da saúde, incluir a participação de todos os atores envolvidos com 

essas políticas, dando ênfase ao papel ativo dos usuários nos sistemas de saúde como 

pressuposto para sua efetividade.  

Algumas vantagens do tipo de abordagem metodológica aqui proposto, de cunho 

avaliativo, utilizando um instrumento de fácil compreensão e manuseio, cujos itens se referem 

a comportamentos adotados ou não, serviços e materiais encontrados ou não, são a de 

estabelecer parâmetros de aferição direcionados a verificar de fato quais os comportamentos 

envolvidos no processo, além de, ao final, resultar em um instrumento validado que pode 

facilmente ser adaptado e utilizado em outros contextos após pequenos ajustes para adequação 

à comunidade na qual se deseje proceder a esse tipo de avaliação. Assim, possibilita que 

alguns dos entraves no funcionamento da Estratégia Saúde da Família sejam mais facilmente 

identificados, como se pode perceber nas próprias análises contidas neste estudo. 
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CAPÍTULO I  BASES TEÓRICAS  

1.1 Avaliação de Políticas Públicas e Programas Sociais 

Uma política pública é a ação intencional do Estado junto à sociedade (Belloni, 

Magalhães & Sousa, 2001, p. 44). Deveria se voltar, portanto, para o desenvolvimento social, 

pois envolve recursos públicos. Partindo desse pressuposto, toda política pública deveria ser 

sistematicamente avaliada do ponto de vista de sua relevância e adequação às necessidades 

sociais, bem como abordar os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade das ações 

executadas, para um melhor direcionamento dos recursos e práticas. 

Autores como Belloni et al. (2001) e Arretche (2006), classificam como 

institucional a avaliação destinada a políticas, planos ou projetos de instituições. No caso 

deste estudo, a avaliação está voltada para uma política governamental e a estratégia na qual 

ela se concretiza, permitindo compreender de forma contextualizada o objeto de interesse. 

Assim, a meta final de uma avaliação é oferecer elementos para o aperfeiçoamento 

da política, para sua total revisão ou mesmo substituição (Belloni et al., 2001). Para isso, a 

participação de todos os atores sociais envolvidos com a política avaliada, é imprescindível. 

Os resultados da avaliação são relevantes tanto para seus formuladores quanto para todos os 

setores sociais atingidos (Belloni et al., 2001). 

Assim caracterizada, a avaliação de uma política pública considera três parâmetros 

referenciais de análise: 1) A política como um dos instrumentos de ação do Estado; 2) Os 

conceitos e perspectivas político-filosóficas relativas à questão objeto da política e 3) A 

política específica tal como é elaborada e implementada. 

Um programa social, possível e importante objeto de avaliação, é uma intervenção 

sistemática, planejada e com o objetivo de atingir uma mudança na realidade social (Cano, 

2004). Campbel (1969) define programas sociais como experimentos planejados para atingir 

objetivos determinados, ressaltando a necessidade de que os cientistas sociais se interessem 
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por avaliar cada programa para determinar se os objetivos pretendidos foram alcançados. 

Tripodi, Fellin e Epstein (1975), concordam que a avaliação de um programa social funciona 

como um dispositivo de retroalimentação de informações para os gestores e outros 

responsáveis pelo seu desenvolvimento contínuo. 

Desta forma, a avaliação de políticas e programas sociais é vista pelos especialistas 

como um conjunto de procedimentos estratégicos e indispensáveis para dar transparência às 

ações públicas, democratizar o Estado e a sociedade civil, conhecer as políticas e 

compreender o Estado em ação, bem como melhorar as políticas e a ação do Estado, por meio 

de recomendações, sugerindo modificações na implementação e nos resultados da política ou 

do programa avaliado (Melo, 2006). 

Para refletirem as ações do Estado, as políticas públicas são operacionalizadas na 

maioria das vezes por meio dos programas. Entretanto, o que se observa na realidade é a 

constante mudança de estratégias em políticas públicas, e o lançamento freqüente de 

programas sociais, sem que se pense no desenvolvimento de sistema algum de avaliação para 

se conhecer seus resultados. 

Diante disto, a avaliação de programa fornece contribuições em duas direções 

principais: 1) No âmbito da realidade, pois o conhecimento do programa em desenvolvimento 

fornece elementos para melhorá-lo, indicando as alternativas para superar as dificuldades 

encontradas; e 2) No âmbito da prospecção, pois verifica se os objetivos do programa 

correspondem às necessidades e se são compatíveis com as exigências da realidade em um 

futuro próximo ou distante (Pestana, 2006). Outra finalidade da avaliação é responder a 

questões sobre eficácia e efetividade do programa sob análise (Faria, 2006). Nesse contexto, é 

fundamental adequar os instrumentos de análise e avaliação para que não se confundam 

opções pessoais do pesquisador com resultados da pesquisa (Arretche, 2006). 

Considera-se, pois, que aproximações entre o campo da avaliação e da pesquisa 

podem ser de grande utilidade para a área da avaliação de programas. Suas similitudes na área 
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metodológica e seus esforços na busca de encontrar resultados confiáveis podem contribuir 

para o êxito da avaliação, por meio de instrumentos válidos e fidedignos, como o que foi 

desenvolvido nesta pesquisa.  

1.1.1 Avaliação de Programas em Saúde 

No contexto brasileiro, as ações em saúde ocorrem em uma realidade complexa, 

caracterizada por uma grande extensão geográfica e territorial, uma grande diversidade 

cultural, além da grande desigualdade sócio-econômica, insuficiência de urbanização e de 

condições de saúde, má distribuição de recursos, agravadas pela ineficiência da estrutura 

pública de serviços (Pestana, 2006, p.62). 

Nesse caso, o planejamento e a avaliação tornam-se demandas fundamentais, uma 

vez que as instituições públicas, de maneira geral, não sabem precisamente onde estão, 

outras não sabem exatamente onde querem ou devem ir, e quase todas não sabem de que 

alternativas dispõem para sair de onde estão e chegar ao objeto pretendido (Pestana, 2006, 

p.62). 

A avaliação em saúde pode ter um caráter interno ou externo (Cano, 2004). As 

avaliações internas são desenvolvidas por pessoas ou equipes que fazem parte do programa. 

Já as avaliações externas são realizadas por consultores ou instituições que não fazem parte do 

programa e que são chamadas especificamente para esta finalidade. 

Diversos autores, tais como Arretche (2006) e Lobo (2006), argumentam que, 

como as avaliações são processos regulatórios de controle sobre as ações públicas, tanto no 

que se refere ao papel dos cidadãos em regular as ações do governo quanto no que se refere a 

auto-regulação governamental de suas ações, espera-se que as avaliações sejam realizadas por 

órgãos independentes. 

As avaliações realizadas por equipes governamentais consistem geralmente em 

relatórios de acompanhamento nos quais se descrevem as ações desenvolvidas no curso de 
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implementação do programa (Arretche, 2006). Contudo, elas podem conter vieses, pois 

diversas questões podem levar os avaliadores internos a forçar a evidenciação dos pontos 

positivos do programa em detrimento dos seus aspectos negativos. 

Essas questões podem estar relacionadas, por exemplo, à manutenção de seus 

empregos ou cargos, o medo de revelar a incipiência dos resultados de um programa, entre 

outros (Arretche, 2006). Deste modo, é freqüente a camuflagem desses dados e, ainda que 

sejam utilizados bons instrumentos de pesquisa nessas avaliações, é necessário que elas 

adquiram caráter avaliativo, isto é, validade e fidedignidade. Do contrário, a veracidade das 

informações obtidas por quem tem interesse em que os resultados sejam positivos (ou 

negativos) será sempre questionável. 

Pelos motivos explicitados, Arretche (2006) e Lobo (2006) sugerem que 

instituições independentes possuem melhores condições de realizar estudos avaliativos mais 

fidedignos, com base em critérios externos e explícitos, que possam demonstrar a relação 

entre as políticas públicas implementadas, seus processos e resultados, com o intuito de 

orientar as tomadas de decisão e ações governamentais. 

Assim como propõe Cano (2004), o presente estudo insere-se no contexto de uma 

política pública em saúde, consolidada na Estratégia Saúde da Família, visando a minimizar 

tendenciosidades nos resultados (avaliação externa). Nesse sentido, a Psicologia Social, 

disciplina que se debruça sobre os fatores psicológicos que influenciam os comportamentos, 

além da Psicometria, campo da Psicologia que se dedica à construção de instrumentos de 

medida desses fenômenos, podem auxiliar no acesso ao que os atores sociais que se utilizam 

da Estratégia Saúde da Família pensam sobre a mesma e, por conseguinte, como a avaliam. 

Considera-se que o comportamento dos beneficiários de programas de saúde, neste 

caso, os usuários da ESF, é influenciado por variáveis sócio-culturais, que envolvem aspectos 

biodemográficos, e cognitivos-perceptuais, tais como crenças, valores e atitudes (Painel & 

Dórea, 2004). Nesse sentido, a psicologia, que trabalha com esses conceitos, pode contribuir 
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para a elaboração de medidas psicométricas válidas e fidedignas, melhorando a qualidade dos 

instrumentos utilizados na avaliação de um programa destinado a assistência à saúde da 

população no nível básico, como é o caso da Estratégia Saúde da Família, que consiste não 

somente na porta de entrada do Sistema Único de Saúde, mas também no carro-chefe da 

atual política de saúde no Brasil. 

Nesse direcionamento, conforme Belloni et al. (2001), realizar esta avaliação 

contando com as crenças dos usuários sobre a ESF, não pode prescindir da sua 

contextualização histórica. Sendo a ESF o foco deste estudo avaliativo, no contexto da 

política setorial em que está inserida e na construção histórica que a caracteriza, torna-se 

necessário explicitar suas origens e influencias para uma melhor compreensão do modo como 

ela se configura nos dias atuais.  

1.2 Evolução das Políticas de Saúde na Reforma Sanitária Mundial 

Desde os anos 70 se começou a discutir, no nível mundial, a proposta de adoção de 

um modelo de assistência em saúde focado na atenção básica. Em 1978 a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) já assumiu essa posição na Conferência Internacional sobre 

Atenção Primária de Saúde (APS), que aconteceu em Alma Ata (Cazaquistão). Contudo, o 

modelo de assistência proposto pela OMS em Alma Ata ainda não teve repercussão 

significativa na realidade de muitos países. 

Somente dez anos depois, em 1988, a Constituição Brasileira reconheceu a saúde 

como um Direito Social (Brasil, 1988). Em 2000 foi elaborada a Declaração do Milênio, 

aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, um documento no qual foram abordadas 

as causas fundamentais dos problemas de saúde mundiais ainda existentes. 

Sete anos mais tarde, em 2007, a OMS, lançou um documento de posição da 

Organização Panamericana de Saúde (OPS), elaborado por seu Grupo de Trabalho em 

Atenção Primária de Saúde (GTAPS/OPS). O documento já havia sido posto em discussão em 
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2005, durante uma reunião em Montevidéu, Uruguai, que contou com a participação de mais 

de cem representantes de 30 países americanos, bem como de diversas organizações não 

governamentais, associações profissionais, e organismos da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Macinko, Montenegro, Adell e Etienne (2007a, 2007b), componentes desse grupo 

de trabalho, consideravam a renovação dos sistemas de atenção primária em saúde como uma 

condição essencial para o cumprimento assumido por diversos países do continente americano 

com a Declaração de Alma Ata. 

O documento, intitulado La renovación de la atención primaria de salud em las 

Américas se propôs a ser um guia conceitual e metodológico de orientação a gestores e 

profissionais do setor de saúde a respeito de como entender e aplicar a atenção primária em 

saúde, que se ajustasse à dinâmica do desenvolvimento do mundo atual (Morales & Blanco, 

2007), devendo ser esta uma meta de saúde para todos os países das Américas. 

Severas críticas foram (e ainda são) feitas por estudiosos do assunto a respeito do 

documento produzido pelo Grupo de Trabalho sobre Atenção Primária em Saúde, da 

Organização Panamericana de Saúde (GTAPS/OPS). Morales e Blanco (2007), por exemplo, 

afirmam que em vez de orientar gestores e profissionais que trabalham com a atenção básica, 

o documento gera maior confusão, pois não são bem definidas as características gerais e 

específicas dos sistemas de saúde, o que dificulta o entendimento do conceito de atenção 

primária. 

Nos países europeus, atualmente predomina uma concepção abrangente da atenção 

básica, como a prestação de serviços ambulatoriais no primeiro contato do paciente com o 

sistema de saúde (Giovanella, 2008). Esses serviços não são especializados, mas incluem um 

amplo espectro de serviços clínicos e, por vezes, de ações de saúde pública, voltados para a 

resolução da maior parte dos problemas de saúde de uma população, além da concepção 
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seletiva da atenção primária, segundo a qual esse tipo de atenção engloba um conjunto restrito 

de serviços. 

Nessa difusão do modelo de atenção básica por agências internacionais, entretanto, 

o pólo democrático-participativo foi negligenciado, enquanto que o pólo tecnocrático foi 

exacerbado (Giovanella, 2008). As intervenções básicas são reconhecidamente efetivas, 

entretanto, a garantia apenas desse conjunto de atividades são consideradas contrárias ao 

princípio de universalidade do direito à saúde, gerando insatisfação nessas populações. 

Essa adoção de diferentes concepções da APS é determinada pelo modelo de 

proteção social à saúde de cada país. Desta forma, nos países europeus, os serviços 

ambulatoriais primários estão integrados a um sistema de saúde de acesso universal. Nesse 

contexto, a APS já não é mais uma questão problemática, pois a atenção individual é 

garantida em todos os níveis. Conforme Giovanella (2008), nos países europeus com serviços 

nacionais de saúde, a Atenção Primária à Saúde é porta de entrada de um sistema de atenção à 

saúde de acesso universal, já nos países com seguridade social, a Atenção Primária à Saúde é 

pouco desenvolvida e não se constitui na porta de entrada, predominando o cuidado individual 

e a livre escolha. Já no Brasil, a consecução de assistência primária à saúde ainda é um 

desafio para os usuários da ESF. 

A autora ainda afirma que, na maior parte dos países da América Latina, apesar de 

formalmente se contar com o conceito de seguridade social, a cobertura da assistência em 

saúde é segmentada, níveis diferenciados convivem com importantes desigualdades no acesso 

e a atenção primária é incorporada apenas no setor público com programas seletivos 

(Giovanella, 2008). É importante salientar que o termo seguridade social não tem o mesmo 

significado em todos os países que os adotam constitucionalmente, tal como ocorre no Brasil 

e em outros países da América Latina (Evilásio & Boschetti, 2002). 

Palomo (2002) e Coma (2002) criticam o fato de que, na Espanha, segue-se 

trabalhando segundo o modelo biomédico, no qual a doença é o centro da atenção e não 
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segundo um modelo holístico, onde a saúde é o importante. Os pesquisadores citam o slogan 

existente no país da reivindicação, por parte de médicos e usuários, de 10 minutos por 

consulta. Autores como Gérvas, Palomo, Ortún e Ripoll (2007) também defendem mudanças 

nessa política. 

No contexto espanhol, Coma (2002) é contrário à proposta de redução de custos, 

afirmando que para melhorar a qualidade da atenção primária, embora esta seja uma condição 

necessária, mas não suficiente, é preciso aumentar os gastos, e não contê-los. Em que pesem 

todas essas críticas, a assistência à saúde nesse país ocorre de fato e, se comparada com o que 

acontece em países como o Brasil, possui um nível quantitativo e qualitativo superior. Tendo 

sido resolvida a questão da APS, as críticas são no sentido de que essa efetividade de 

atendimento seja cada vez maior, afinal, isto é do interesse do país. 

Pode-se afirmar que as diretrizes internacionais de funcionamento dos programas 

de atenção básica na América latina ainda contêm inadequações que, conseqüentemente, se 

refletem no funcionamento da atenção básica em diversos países, como é o caso do Brasil. A 

esse respeito, Giovanella (2008) classifica a situação como complexa se comparada a dos 

demais países da América Latina, no sentido de ainda existirem inadequações e insuficiências 

que já foram superadas em outros países. 

Já na década de 70, em outros países, se discutia a universalização dos sistemas de 

saúde com foco na atenção básica, enquanto que, nessa mesma época, no Brasil, o modelo 

médico-assistencial privatista era predominante. Embora no decorrer dessa década tenha 

emergido o ideal de atenção primária em saúde para toda a sociedade, assim definido por 

Mendes (1987, 1994), somente com a Constituição de 1988, foram introduzidos alguns 

avanços legais, que tiveram particular relevância no tocante à Seguridade Social, conceito este 

até então inexistente na legislação e na experiência nacional de proteção pública (Pereira, 

2002). 
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O sistema de saúde universal, no Brasil, apenas do ponto de vista formal, expandiu 

sua cobertura para grandes parcelas da população que antes não tinham acesso, com oferta de 

serviços diversificada, porém insuficiente, sem dispor de uma estrutura material e em termos 

de recursos humanos capaz de cobrir essa demanda populacional.  

Esse sistema convive com esquemas privados de seguros para camadas médias, 

produzindo segmentações, dualidades, discrepâncias e desassistências. A extensão da 

população brasileira atendida pelo SUS, que utiliza ou necessita seus serviços não pode ser 

caracterizada como residual, pois compõe a maioria dos brasileiros (Giovanella, 2008). 

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) só teve início nos anos 90, 

após a criação da Lei Orgânica de Saúde, e das Normas Operacionais Básicas (NOBs) 

emitidas pelo Ministério da Saúde, instrumentos de regulamentação do sistema. Porém, desde 

o início de sua implantação, vários problemas se colocaram para a operacionalização do 

sistema (Viana & Dal Poz, 1998, 2006). 

Entre esses problemas se destacam, até os dias atuais, a insuficiência, ou mesmo a 

falta de financiamento das ações em saúde; de uma definição clara das funções para os três 

entes governamentais (federal, estadual e municipal); das formas de articulação entre o 

público e o privado em um novo modelo de organização dos serviços, contudo, no quadro 

problemático acima descrito, resiste o modelo assistencial, focado na doença e em ações 

curativas individuais, mesmo se propondo um modelo diferente de assistência nas diretrizes 

do SUS. Tornar realidade esse novo modelo no Brasil, tal como determinam essas diretrizes, 

partindo do quadro atual de Assistência Básica em Saúde (ABS), é um grande desafio para 

todas as esferas de gestão, como se poderá constatar no tópico seguinte.   
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1.3 Diretrizes do Sistema Único de Saúde Brasileiro 

Tal como foi sendo configurado no conjunto das reformas acima descritas, o 

Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) compõe todas as ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de administração 

direta e indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público. As instituições privadas 

participam desse sistema apenas de maneira complementar (Brasil, 2000b, p. 5). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta seis princípios doutrinários e 

organizacionais de base constitucional (Brasil, 1993, 2000c; Polignano, 2001), quais sejam: 1) 

Universalidade; 2) Eqüidade; 3) Integralidade; 4) Hierarquização; 5) Participação dos 

Cidadãos e; 6) Descentralização. Para tanto, se preconiza uma redefinição das atribuições dos 

vários níveis de governo, com um reforço do poder municipal sobre a saúde 

(municipalização). Aos municípios cabe a maior responsabilidade na promoção das ações de 

saúde diretamente voltadas aos seus cidadãos, mais precisamente, a atenção básica. 

Entretanto o SUS que figura nas ruas, no atendimento nas Unidades Básicas de 

Saúde, é aquele onde se observam grandes filas, atendimento que não considera qualquer 

aspecto de humanização, chegando a ser, por vezes desumano , caracterizado por 

negligências, falta de medicamentos, dificuldades no referenciamento de pacientes, seja por 

desencontros políticos de gestores ou mesmo por dificuldades de transporte, rotatividade de 

profissionais nas ESF e greves constantes devido às precárias condições salariais e de trabalho 

(Martins, 2006). 

O SUS, tal como previsto em suas diretrizes, configura uma rede de atendimento 

descentralizada e hierarquizada, mas na realidade se consolida como um subsistema 

segmentado (Brasil, 2004), destinado aos pobres, aos que não têm acesso aos demais 

subsistemas privados. Isto o distancia de seu caráter universal. Esse modelo segmentado é 

constituído por três grandes sistemas: o Sistema Único de Saúde (SUS), sistema público, 

destinado aos cidadãos que não têm acesso aos planos privados; o Sistema de Atenção Médica 
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Suplementar, destinado àqueles que pagam, por si ou através de empregadores, planos de 

saúde privados; e o Sistema de Desembolso Direto, ao qual recorrem os brasileiros, sejam eles 

ricos e pobres, para a compra direta de serviços. 

O Brasil é um dos países que menos investem na saúde. Os recursos públicos para 

a saúde destinados anualmente para cada brasileiro estão entre os mais baixos do mundo - 

mesmo em comparação a países em desenvolvimento. Em 2004, enquanto na Argentina eram 

destinados US$ 362,00 e no Uruguai US$ 304,00. No Brasil eram gastos US$ 140,00 per 

capita, cerca de 10% do que é gasto anualmente, em saúde pública, por cidadão na Europa, 

Canadá e Japão (Brasil, 2006b). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que os indicadores indiretos de saúde têm 

uma importante relação com as condições oferecidas pelo Estado para melhoria da qualidade 

de vida da população. Para ilustrar isso, foram selecionados quatro indicadores indiretos de 

saúde: esperança de vida ao nascer (indicador demográfico), Produto Interno Bruto - PIB per 

capita (indicador socioeconômico), número de profissionais de saúde (indicador de recursos), 

além do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que engloba aspectos multidimensionais 

do estado de saúde de determinada população.  

São muitas, e graves, as dissonâncias nos gastos com saúde, nos mecanismos de 

funcionamento do programa e, consequentemente, na repercussão dessas diferenças em 

indicadores de qualidade de vida dos usuários, como pode ser observado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Comparação de indicadores de saúde entre países 

País 
Esperança de 

Vida 
(em anos) 

PIB per capta 
(em dólar) 

N° de habitantes 
p/ médico IDH 

Brasil 73,00 4,734,18 900 0,792 
Cuba 77,08 2,863,68 170 0,817 
Uruguai 75,93 4,797,24 270 0,840 
Argentina 76.32 4,727,92 330 0,863 
México 75,63 7,446,86 500 0,814 
Canadá 80,34 34,484,35 470 0,949 
EUA 78,00 41,889,59 390 0,944 
Portugal 77,87 17,375,77 290 0,904 
Espanha 79,78 25,914,47 300 0,928 
França 80,59 34,935,52 300 0,938 
Nota. De Nation Master - World Health Statistics (2009).  

Obstáculos políticos burocráticos se contrapõem ao atendimento eficiente dos 

usuários e a descentralização dos serviços em saúde no Brasil. Como uma moeda, a 

descentralização possui duas faces: se por um lado possibilita o suprimento das necessidades 

específicas de cada município, por outro possibilita o desvio de recursos financeiros e 

materiais para fins não idôneos.  

1.3.1 Níveis de Atenção à Saúde no Brasil 

A rede de atenção à saúde no Brasil está organizada em três níveis: (1) Atenção 

Primária - referente à atenção básica, prestada por profissionais generalistas nas unidades da 

ESF; (2) Atenção Secundária - prestada por especialistas gerais nos Centros de Referência de 

média complexidade; e (3) Atenção Terciária - prestada por hospitais de referência de alta 

complexidade (Faleiros, 2003). 

Inicialmente, o atendimento básico é dado por médicos generalistas das Unidades 

Básicas de Saúde da Família (USF), sendo que essa assistência deve ser oferecida a qualquer 

pessoa, independente da idade, do sexo, da classe social e do problema ou sintomas. Usuários 

cujos problemas não podem ser diagnosticados ou tratados no nível básico devem ser 

referidos por meio dos profissionais da ESF para o nível secundário (Faleiros, 2003). 
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O atendimento em Centros de Referência de média complexidade envolve a 

realização de exames e consultas com especialistas gerais. As situações mais complexas 

devem ser encaminhadas para profissionais altamente especializados em locais centralizados. 

Funcionando assim, o atendimento na atenção básica desafogaria os hospitais. 

Os municípios que não apresentam serviços de média e alta complexidade, os 

quais conformam 71,9% dos municípios brasileiros, correspondendo a um total de 4.005 

municípios, como dito introdutoriamente são os municípios menores, rurais, devem poder 

encaminhar seus pacientes, quando necessário, para municípios próximos os quais possuem o 

atendimento necessário. Contudo, divergências políticas entre gestores, falta de recursos 

financeiros e transporte, entre outros (Martins, 2006) tornam ineficientes os sistemas de 

referência e contra-referência de pacientes.  

A regionalização dos serviços do SUS, correspondendo ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde, que deveria ser uma cooperação (pactuação) entre dois ou mais 

municípios que, em conjunto, comprometem-se a executar as ações de saúde que, sozinhos, 

não conseguiriam realizar, é permeada na prática por indisposições político-partidárias, além 

da de recursos. A despeito disto, a atenção primária, materializada nos quase sempre 

pequenos postos da ESF, é o que está mais ao alcance dos usuários dos serviços do Sistema 

Único de Saúde, pois a implantação de uma unidade em cada bairro, ao menos nos municípios 

rurais da Paraíba, existe. Mesmo nas menores cidades, mesmo em condições desfavoráveis ou 

precárias, em termos de recursos humanos e/ou materiais, conforme observado durante o 

processo de coleta dos dados deste estudo. 

Conforme Brasil (2007a), o acúmulo técnico-político dos três níveis de gestão do 

SUS (federal, estadual e municipal), na implantação do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde, e da estratégia de Saúde da Família, considerados elementos importantes para a 

reorientação do modelo de atenção, possibilita a identificação de questões relativas às bases 

conceituais e operacionais da Atenção Básica à saúde no Brasil, e de suas relações com os 
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demais níveis do sistema. Essa discussão se fundamentaria nos eixos transversais da 

universalidade, integralidade e equidade, em um contexto de descentralização e controle 

social da gestão, princípios assistenciais e organizativos do SUS, consignados na legislação 

constitucional e infraconstitucional. 

Além disso, há o problema do não cumprimento de pactuações entre gestores dos 

municípios dentro do estado, que prejudica o encaminhamento de pacientes para os demais 

níveis de assistência à saúde e, por conseguinte, o sistema de referência e contra-referência, 

conforme encontrado por Martins (2006). Estas pactuações envolvem recursos oriundos do 

governo federal e devem ser repassados pelo município que teve o seu cidadão atendido no 

outro, mas como não existe um cartão magnético com os dados dos munícipes, este 

atendimento é uma fonte de questionamentos para a cobrança do devido.  

Defende-se nos documentos do DAB (Departamento de Atenção Básica), do MS _ 

Ministério da Saúde (Brasil, 2007a) a expansão e qualificação da atenção básica, organizadas 

pela estratégia de Saúde da Família, como parte do conjunto de prioridades políticas 

apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. O 

próprio DAB/MS, nesses documentos (Brasil, 2007a) critica a antiga proposição de caráter 

exclusivamente centrado na doença, exortando o desenvolvimento da estratégia por meio de 

práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em 

equipes, dirigidas às populações de territórios delimitados, pelos quais assumem 

responsabilidade. Todavia, essas populações ainda têm necessidades de atendimento curativo 

que ainda não são devidamente atendidas. 

Os princípios fundamentais da atenção básica são a integralidade, a qualidade, a 

equidade e a participação social, mas sem que as necessidades básicas das comunidades sejam 

atendidas, essas diretrizes interdependentes não podem se consolidar. Mediante a adstrição de 

clientela, pretende-se que as equipes de saúde da família estabeleçam vínculo com a 

população, que se comprometam e promovam a co-responsabilidade destes profissionais com 
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os usuários e a comunidade (Brasil, 2006a). O desafio imposto é o de ampliar suas fronteiras 

de atuação visando uma maior resolutividade da atenção, mas sem o aumento do número e da 

variedade desses profissionais, e a tomada de medidas para sua fixação nos municípios, isto se 

torna inviável.  

1.3.1.1 Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família 

Conforme o Plano Estadual da Saúde 2008-2011, documento da SES/PB _ 

Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (Brasil, 2008b), a Atenção Básica em Saúde (ABS) 

tem papel estratégico na conformação do novo modelo assistencial ainda em implantação. Por 

isso, a Estratégia Saúde da Família (ESF) foi adotada pelo estado da Paraíba como prioridade, 

sendo operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em Unidades 

Básicas da Família, hoje denominadas Unidades de Saúde da Família. 

Como visto anteriormente, essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento 

de um número definido de famílias, localizadas em uma área demográfica delimitada, e 

devem atuar com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 

doenças e agravos mais freqüentes, isto é, na manutenção da saúde dessa comunidade. 

Citado por Brasil (2007a), o documento da SES/PB define a estratégia Saúde da 

Família como um projeto dinamizador do SUS, condicionado pela evolução histórica e 

organização do sistema de saúde no Brasil. A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba 

entende a Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde. 

Isto tem provocado um movimento no sentido de uma reordenação do modelo de assistência 

do SUS, buscando maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais, o que 

tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações 

assistidas pelas equipes de saúde da família. 

Ainda de acordo com o DAB/MS (Brasil 2007a), a velocidade de expansão da 

Estratégia Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus 
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princípios. Entretanto, essa adesão também está relacionada à gestão descentralizada de 

recursos. Como observado por Martins (2008), em seu estudo sobre o SUS e sua avaliação 

pelos gestores municipais de saúde, muitos destes gestores sequer conhecem os princípios do 

SUS. 

Alguns autores como Carvalho (2009), Coimbra (2007), Soares (2006), Nery 

(2008) e Wai (2007), assumem o discurso do Ministério da Saúde (Brasil, 2006a), e afirmam 

que o estabelecimento de uma nova nomenclatura, que substituiria o termo Programa Saúde 

da Família por Estratégia Saúde da Família , deveu-se ao entendimento, por parte do 

Ministério da saúde, de que a saúde da família é, na verdade, uma estratégia de reorientação 

da atenção básica e, portanto, não pode ser vista como um programa . 

Em um quadro crítico de saúde, de acordo com a Secretaria de Saúde da Paraíba 

- SES/PB (Brasil, 2008b), o necessário processo de reorientação da atenção básica vem sendo 

complementado pela reorganização da assistência de alta e média complexidade ambulatorial 

e hospitalar que se pautam em duas estratégias: a regionalização da assistência como forma de 

garantia do acesso e da integralidade das ações e serviços da saúde (PDR) e na conformação 

das redes assistenciais da saúde (urgência e emergência, gestação de alto risco, sangue e 

hemoderivados, saúde bucal, saúde mental, etc.) e a realização e implantação da Programação 

Pactuada e Integrada (PPI). As mudanças propostas são necessárias e fundamentais. 

Contudo, não se pode falar em crise na saúde em um país cujos sistemas de 

saúde sempre foram excludentes, desde o modelo assistencialista até a década de 30, passando 

pelo modelo previdencialista, entre os anos 30 e 70 do séc XX, até o modelo universalista, 

que se tentou implantar neste país desde 1988 (Boschetti, 2003). A crise, pois, parece ser algo 

institucionalizado na saúde pública brasileira. É preciso superar esse nivelamento pelo pior, 

pela conformidade aos problemas, como também a dependência das relações políticas (e 

mesmo pessoais) entre os gestores para a implantação de acordos que fortaleçam a rede de 

assistência aos usuários. 
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Isso configura um problema importante, pois prejudica o funcionamento dessa 

rede de atendimento regionalizada, por meio das pactuações, como encontrado por Martins 

(2008), afetando negativamente o acesso dos usuários aos demais níveis de assistência. No 

tocante à rede física, dos 3.652 estabelecimentos cadastrados no CNES/MS, 1.215 são UBS, 

representando em termos percentuais 33,27% (Brasil, 2008b). Os outros 66,73 

estabelecimentos corresponderiam, então a unidades de média e alta complexidade, como 

ambulatórios e hospitais. Contudo, se não há acessibilidade dos usuários a esses serviços, não 

serão apenas números que resolverão seus problemas de saúde. 

Para minimizar essas questões, desde o ano de 2007, foi promovido pelo 

Ministério da Saúde, discutido e acordado entre os gestores, o Pacto pela Saúde. Esse pacto 

envolve três outros: o Pacto pela Vida; o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. 

Contudo, as lacunas na objetivação do programa continuaram a crescer junto com a demanda 

de usuários, especialmente quanto ao referenciamento e contra-referenciamento de pacientes. 

A estes interessa serem atendidos, como será melhor visto adiante. 

Se a responsabilidade pelo não atendimento é da gestão federal, estadual ou 

municipal; se os demais distritos e/ou gestores não cooperam ou se o encaminhamento aos 

níveis de maior complexidade está problemático, isto nem é compreensível pelos pacientes, 

como de fato não deveriam ser, afinal, a eles cabe o direito de serem atendidos em seus 

problemas de saúde. Se o atendimento não é feito por qualquer dessas razões, simplesmente o 

programa é visto e divulgado de forma negativa. 

Diante dessas questões problemáticas, no ano de 2009, foi lançada a proposta de 

Regionalização Solidária e Cooperativa (Brasil, 2009), por meio da abertura de diversos 

espaços para discussão sobre o Pacto pela Saúde entre os gestores dos 223 municípios 

paraibanos. Entre junho de 2007 e julho de 2008, por meio de oficinas e seminário, foram 

adotados onze principais critérios norteadores da organização territorial paraibana no que 

concerne à atenção em saúde: 
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1) Considerar a divisão territorial existente no Estado, tendo como referência para 

divisão territorial as quatro Macrorregiões de saúde (João Pessoa, Campina Grande, Sousa e 

Patos,), revendo o seu atual desenho para poder formar Regiões de Saúde;  

2) Definir regiões de saúde partindo de espaços geográficos contínuos, 

considerando a infra-estrutura de transporte de que dispõe o território, bem como o sistema de 

comunicação existente; 

3) Adotar modelos flexíveis de encaminhamento nos espaços intermunicipais; 

4) Dispor de uma rede de serviço com capacidade comprovada para garantia do 

acesso às ações e serviços de média e alta complexidade nas Macrorregiões, que são os 

lugares onde se encontram os maiores centros de referência; 

5) Atender aos critérios definidos no Pacto pela Saúde no desenho das Regiões de 

Saúde; 

6) Considerar o perfil de Morbidade e Mortalidade para Planejamento Regional; 

7) Assumir diferentes desenhos; 

8) Buscar acesso no município mais próximo; 

9) Fortalecer a estrutura dos serviços existentes na região, criando capacidade 

para a instalação de novos serviços; 

10)  Definir os investimentos necessários para as melhorias no município e, por 

conseguinte, na rede de assistência; 

11)  Favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores, organizados em 

Colegiados de Gestão Regional. 

Em que pesem as pactuações e repactuações já feitas pelas três esferas 

governamentais, considera-se que o Programa Saúde da Família, iniciado em 1994, 

apresentou um crescimento expressivo nos anos seguintes (Brasil, 2008b). Contudo, ele ainda 

não se consolidou em seus 15 anos de implantação. 
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A própria secretaria reconhece, a exemplo do DAB/MS (Brasil, 2007a), que a sua 

consolidação precisa ser sustentada pela real substituição da rede básica de serviços 

tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de produção de resultados positivos 

nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população assistida. Para tanto, é 

necessário que os três níveis de gestão possibilitem o estabelecimento de um processo 

evolutivo dos serviços oferecidos que permita a produção desses resultados.  

Segundo a SES/PB (Brasil, 2008b), a estratégia Saúde da família teve início no 

estado da Paraíba no primeiro ano da implantação nacional, com a instalação de cinco equipes 

multiprofissionais no município de Campina Grande. Atualmente, essa estratégia se encontra 

implantada nos 223 municípios, cobrindo, portanto, 100% da área estadual. Quanto à 

cobertura populacional, a cobertura está em 90%. A política de agentes comunitários 

encontra-se também implantada nos 223 municípios. 

Com base nas informações do SIAB/Julho/2007, o quadro de profissionais 

cadastrados para a Estratégia Saúde da Família no estado é composto de 1.210 médicos, 1.210 

enfermeiros, 1.210 auxiliares de enfermagem, 1.067 odontólogos, 1.067 auxiliares de 

consultórios dentários, apenas 03 técnicos de higiene dental e 7.219 agentes comunitários de 

saúde. 

Se fosse considerada uma cobertura de 100% com esse número de profissionais, 

supondo-se que toda a população paraibana, estimada atualmente em 3.641.395 pessoas 

(Brasil 2007b) fosse usuária (como tem direito), esses dados significariam que cada médico, 

enfermeiro e auxiliar de enfermagem seria responsável por atender mais de 3009 pessoas; 

cada odontólogo e auxiliar de consultório dentário estariam incumbidos de atender a mais de 

3.412 pessoas; cada agente de saúde teria que acompanhar o estado de saúde de mais de 504 

pessoas e para a perplexidade de quem se interesse, cada um dos três técnicos de saúde bucal 

deveria orientar aproximadamente 1.213.798 usuários do programa. Fica clara a insuficiência 
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de profissionais em uma EqSF. Pode-se dizer, portanto, que a atenção básica neste estado 

resiste, mas sofre de sérios agravos.  

1.4 Estudos Avaliativos sobre a ESF 

Bodstein (2009), em seu estudo sobre a implantação e implementação da ESF, 

apontam para dissonâncias quanto à expansão do programa no país, havendo a necessidade de 

diferenciação de situações diversas. Nos pequenos municípios, a ESF teve um efeito 

organizativo e estruturante diante dos vazios assistenciais dos territórios. Já nos municípios de 

mais de 100.000 habitantes, a implantação priorizou as áreas periféricas e zonas rurais. 

Nesse contexto de grandes conturbações, no conjunto do sistema local de saúde, o 

impacto da implantação do PFS, Bodstein (2009) considera que ainda pode não ter sido 

alterado o modelo de atenção à saúde. Entretanto, é visível a ampliação do acesso nas áreas 

periféricas e rurais desses municípios. Na verdade, o efeito de alteração do modelo depende 

da integração sistêmica da rede, razão pela qual o autor não considera suficiente a 

implementação de modificações na base do sistema, sem que haja alterações organizativas nos 

outros pontos do mesmo (nos níveis de complexidade média e alta). Nessa direção, a ESF 

deve pautar a elaboração de outras agendas que contribuam para o fortalecimento do SUS. 

Contudo, o subfinanciamento da saúde vem se configurando como uma crise 

crônica que se piora a cada governo, evidenciando a insuficiência de recursos que respondam 

efetivamente às demandas (Bodstein, 2009). Para ele, a solução para os problemas de 

financiamento não deve ser vista apenas sob a ótica do financiamento; é necessário, 

inicialmente, corrigir as desigualdades internas entre os níveis de complexidade do SUS 

(básica, média e alta), além de assegurar uma fonte estável de financiamento para o conjunto 

do sistema. 

Nessa ótica, considera-se relevante destinar os recursos segundo prioridades 

estabelecidas com base nas reais necessidades de saúde da população, e não no desenho de 
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agendas concorrentes editadas por atores circunstanciais de governo em conjunturas diversas, 

dificultando com isso a consolidação de políticas públicas de Estado. A exemplo de Bodstein 

(2009) que focou, em seu estudo, tanto a relevância da cultura avaliativa no âmbito da atenção 

básica quanto o detalhamento da necessidade de se proporcionar evidencias sólidas para 

tomada de decisão, por parte dos gestores, quanto à efetividade desse nível da atenção, que 

tem na ESF sua base organizativa. 

Tendo realizado um estudo sobre os indicadores sociais do grau de implantação da 

ESF, Henrique e Calvo (2009) inferiram que as características locais interferem nos resultados 

alcançados, indicando que mudanças e adaptações ao nível municipal do programa são 

necessárias a sua melhor implantação. Avaliar estes indicadores de maneira isolada não é 

suficiente para compreender o desenvolvimento das políticas públicas municipais. 

Segundo essas autoras, alguns dos fatores a serem considerados na análise de 

programações locais de saúde são os indicadores sociais e os determinantes geopolíticos dos 

municípios, tais como o porte populacional do município, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal, o gasto per capita público com saúde e o grupo político na gestão 

municipal. 

Os dados encontrados na literatura a respeito da ESF apontam para essa mesma 

associação, que pode ser explicada pela tendência inicial de implantação do programa em 

áreas menos assistidas, conhecidas como vazios sanitários . Esses locais caracterizavam-se 

por serem municípios de pequeno ou médio porte, onde o incentivo financeiro ao Programa 

Saúde da Família tinha grande poder de indução da política de saúde. Isto gerou uma rápida 

ampliação da cobertura do programa nos pequenos municípios, inclusive porque uma ou duas 

equipes oferecem altas taxas de cobertura em municípios com até 10 mil habitantes. Os 

municípios menores apresentaram-se melhor classificados quanto à estrutura da ESF, com 

maior cobertura. 
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Como esclarece Minayo (1998) é indispensável compreender o sentido de 

mudança de modelos em assistência básica, por ser ele o pano de fundo e a imagem-

objetivo da gestão das políticas sociais no intuito de desvelar cenários para intervenções 

positivas. Na identificação das mudanças em curso, Bodstein (2009) chamam atenção que 

mudanças na cultura e no compromisso com a gestão pública são indicadores importantes e 

promovem novas institucionalidades e maior responsabilidade pública com maior participação 

e controle social e co-responsabilização da população. 

Entretanto, foram encontradas dificuldades de referência e contra-referência na 

ESF em um estudo realizado em municípios do Rio Grande do Norte, assim como na Paraíba 

(Oliveira, 2006), a maior parte das unidades de saúde da família eram alugadas e com 

estrutura física inadequada ao trabalho das equipes (Henrique & Calvo, 2009). As 

dificuldades apareceram como associadas a quantitativos altos de atendimento por equipe 

(acima de mil famílias); excesso de demanda; sobrecarga de trabalho profissional; limitadas 

práticas de promoção da saúde. 

No que diz respeito à acessibilidade às consultas na unidade e aos 

encaminhamentos, os usuários referiram existir grande demanda para atendimento, com 

permanência de filas nas próprias unidades de saúde da família. O tempo de espera, de um 

modo geral, variou entre 1 a 7 dias, sendo que em uma das capitais identificou-se o maior 

tempo de espera, entre 8 e 15 dias. Tal problema torna-se maior em relação a exames 

laboratoriais, consultas especializadas e internações. Com as centrais informatizadas 

aparecem filas eletrônicas que levam até meses para atender as demandas de atendimento 

(Henrique & Calvo, 2009).  

Os autores observaram, ainda, uma premência na necessidade de regulação da 

referência e contra-referência entre os setores públicos, privados e filantrópicos; de 

enfrentamento da precarização não apenas dos vínculos com as comunidades, mas, do 
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trabalho; de recortes territoriais que se harmonizem com a construção de processos de 

construção de identidade social dos usuários como membros da estratégia. 

Conforme Fachinni, Piccini, Tomasi, Thumé, Silveira, Siqueira, e Rodrigues 

(2006), em seu estudo sobre o desempenho da ESF no Sul e no Nordeste do Brasil, a 

cobertura do então PSF, de 1999 a 2004, cresceu mais no Nordeste do que no Sul. Menos da 

metade dos trabalhadores ingressaram por concurso público e o trabalho precário foi maior no 

PSF do que em UBS tradicionais. Os dados apontam um desempenho da Atenção Básica à 

Saúde (ABS) ainda distante das prescrições do SUS. 

Diante disto, o Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (Proesf) 

buscou a reformulação da atenção primária  por meio do PSF. Inicialmente direcionado a 

municípios com mais de 100 mil habitantes, financiou a melhoria da infra-estrutura dos 

serviços, a capacitação dos recursos humanos e fixou a avaliação do PSF como um requisito 

Obrigatório. 

O universo do estudo de Fachinni et al. (2006) foi constituído por 41 municípios 

com mais de 100 mil habitantes, que compunham os lotes 2 das regiões Sul e Nordeste. Dois 

municípios eram do Estado de Alagoas, 3 da Paraíba, 10 de Pernambuco, 2 do Piauí, 3 do Rio 

Grande do Norte, 17 do Rio Grande do Sul e 4 de Santa Catarina16. Uma amostra 

estratificada por múltiplos estágios selecionou unidades básicas de saúde, profissionais de 

saúde, usuários e indivíduos residentes na área de abrangência dos serviços. Buscando uma 

maior representatividade, a amostra de UBS foi proporcional ao tamanho da rede básica de 

saúde de cada município (20 municípios da região Nordeste). 

Foi constatado no estudo supracitado que o crescimento relativo da cobertura de 

PSF no período de 1999 a 2004 foi maior no Nordeste do que no Sul. Na amostra estudada, a 

cobertura de PSF cresceu 35% ou mais em aproximadamente 65% dos municípios 

nordestinos, enquanto, no Sul, apenas 5% dos municípios experimentaram tal crescimento na 

cobertura. Em 2004, dez municípios apresentavam cobertura de PSF de no mínimo 60% da 
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população. Destes, apenas um estava localizado no Sul, enquanto os demais pertenciam à 

região Nordeste.  

Essas desigualdades resultam das dificuldades já verificadas na implementação do 

PSF em municípios de pequeno e médio porte, que são potencialmente agravadas nas grandes 

cidades e metrópoles. As práticas realizadas são limitadas se comparadas a oferta de atenção 

integral face à ausência de uma rede regionalizada de referência e contra-referência de 

serviços assistenciais. Logo, não alteram substantivamente a lógica organizativa dos serviços 

e sistemas locais de saúde, mantendo o predomínio do modelo clássico de assistência a 

doenças em suas demandas espontâneas. 

O modelo de estratégia, ao invés de programa possibilitaria a transferência de 

recursos calculados em base per capita diretamente aos municípios, acrescendo valores de 

incentivos financeiros vinculados ao número de agentes comunitários de saúde ou de equipes 

de saúde da família existentes em cada cidade. Contudo, os recursos transferidos através do 

incentivo federal não foram, nem são ainda, suficientes para manter as equipes da ESF 

funcionando. Diante dos pequenos valores repassados para da ESF, os municípios têm 

destinado recursos próprios adicionais. Portanto, essa fonte de recursos tem se apresentado 

problemática porque a crise das finanças municipais cria barreiras ao gasto com saúde, em 

geral, e à atenção básica, da ESF, em particular. 

Em um país em que os municípios têm alto nível de desigualdade de renda e de 

recursos próprios, pode-se dizer que os incentivos federais cumprem um papel importante na 

garantia da equidade do gasto da ESF. 

Todavia, não se pode afirmar que haja compatibilidade entre os objetivos 

propostos pela Estratégia de Saúde da Família e a forma de financiá-la, o que requer 

problematizar alguns pontos dessa questão: que medidas as três instâncias gestoras do SUS 

adotaram para priorizar na peça orçamentária e financeira, nos seus governos e nos 

subsequentes, a atenção básica; Se as medidas adotadas recentemente são suficientes para a 
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continuidade da re-organização do modelo de atenção à saúde preconizado pelo SUS; Como 

encontrar respostas para essas e outras indagações no tocante à questão do financiamento da 

atenção básica/ESF nos impõem novos desafios, principalmente com relação à prática 

cooperativa construída entre os gestores do SUS. Tudo isto lembra a necessidade de definir 

mecanismos de financiamento que contribuam para a redução das desigualdades regionais e 

para uma melhor proporcionalidade entre os três níveis de atenção do SUS, com primazia para 

a expansão dos recursos dirigidos à ESF. 

O que se verifica é a estagnação de uma agenda incompleta, por não ter 

conseguido, ao longo de tantos anos de implantação e implementação, ampliar as condições 

para a superação efetiva do modelo predominantemente biomédico nas políticas públicas do 

setor saúde no Brasil. 

A avaliação dos diversos níveis desse sistema, abordando todos os ângulos de 

participação e intervenção, tornou-se uma necessidade, uma vez que as políticas de saúde tem 

se configurado em forma de programas, ou estratégias, cujo funcionamento precisa ser 

constantemente planejado e retroalimentado em prol de decisões e intervenções mais 

adequadas. 

De acordo com avaliação realizada em 2002 pelo Tribunal de Contas da União 

 

TCU (Brasil, 2004), a Paraíba se destacou de outros três Estados avaliados apresentando 

melhores condições com a estrutura que implantou. Essa avaliação priorizou as cidades com 

mais de 100.000 habitantes.  Entretanto, no presente estudo, considerou-se às cidades com 

menos de 25.000 habitantes. No tocante à Estratégia Saúde da Família, em especial, existe um 

número, ainda que reduzido, de estudos a seu respeito. Alguns deles, os mais representativos, 

estão aqui relatados. 

Facchini et al. (2006) estudaram o desempenho da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) em 41 municípios dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Verificaram que o crescimento relativo da 
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cobertura de PSF no período de 1999 a 2004 foi maior no Nordeste (65%) do que no Sul 

(35%), o que os levou a crer que a implantação do PSF estava mais consolidada nos grandes 

centros urbanos do Nordeste do que no Sul do país.  

Franco, Bastos e Alves (2005) realizaram um estudo sobre a relação médico-

paciente na ESF em três municípios de diferentes áreas da Bahia (região metropolitana, semi-

árido baiano e região litorânea). Os autores verificaram que a proposta da ESF, quando 

executada, favorece uma relação médico-paciente diferenciada, marcada pelos princípios da 

vigilância da saúde, da continuidade, da integralidade, do respeito à condição do paciente 

como sujeito. Observaram também a influência de fatores individuais (em termos de crenças e 

comportamentos), familiares e sociais, de um modo mais amplo (estrutura social, 

disponibilidade de recursos), na participação dos usuários no programa. 

Em um estudo realizado por Oliveira (2006) sobre avaliação da ESF, constatou-se 

que na cidade de João Pessoa, a estrutura física das Unidades Básicas de Saúde era 

inadequada para realização das ações de saúde, funcionando em casas alugadas pela 

prefeitura. Como exemplos dessa inadequação, pode-se citar que essas casas eram, em geral, 

pequenas (compostas geralmente por três cômodos) com iluminação e ventilação 

insuficientes, além de estrutura física inadequada. Freqüentemente possuíam um único 

banheiro que era utilizado tanto pelos profissionais da equipe quanto pelos usuários, dados 

semelhantes aos encontrados por Henrique & Calvo (2009), na pesquisa que realizaram no rio 

grande do norte, anteriormente mencionada. 

Szwarcwald, Mendonça e Andrade (2006) realizaram um inquérito domiciliar de 

base populacional em quatro dos 22 municípios com mais de cem mil habitantes do Estado do 

Rio de Janeiro. Neste estudo, os autores reivindicam a importância de avaliar a qualidade da 

atenção básica recebida do ponto de vista do usuário, tanto para o estabelecimento de metas 

quanto para a definição de prioridades. 
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Em 2000, o Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias de Saúde dos 

Estados e dos Municípios brasileiros, realizaram uma Avaliação da Implantação e 

Funcionamento da Estratégia Saúde da Família em 1.219 municípios, em 24 unidades 

federais, para identificar os critérios utilizados para implantação do então

 
PSF, com a 

assessoria dos estados; bem como mensurar o grau de aproximação entre a equipe do 

Programa de Saúde da Família e a população. Os resultados apontaram para uma maior 

consolidação do PSF na região Nordeste do país, sendo que a maioria dos estados não possuía 

critérios específicos para priorizar a implantação do programa nos municípios.  

Nesse mesmo ano Trad, Bastos, Santana e Nunes (2002) realizaram um estudo 

sobre a satisfação do usuário do Programa de Saúde da Família em cinco municípios da 

Bahia. Os dados demonstraram uma avaliação positiva do PSF nos municípios. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que em todos os municípios estudados, seguindo uma tendência 

estadual e nacional, o PSF foi implantado nas áreas onde se concentram as populações mais 

pobres e com as piores condições de infra-estrutura básica. 

Estes dados foram corroborados por Senna (2002) que aponta para o impacto 

positivo do PSF em áreas de grande déficit de serviços básicos de saúde, principalmente na 

região Nordeste do país. Assim sendo, toda e qualquer assistência oferecida a essas 

populações era considerada positiva, uma vez que a realidade desses municípios não lhes 

oferecia opção de acesso à saúde. 

Esse estudo encontrou também que não havia uma concepção muito clara do 

programa por parte dos usuários do serviço. Ele era, de fato, muito mais identificado a partir 

da sua materialização em um Posto de Saúde e nas ações dos seus profissionais. Os usuários 

expressaram um alto grau de satisfação em relação à dimensão relacional por parte dos 

profissionais da equipe; e a dimensão profissional; que se refere a competência e a eficácia 
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dos serviços, bem como a disponibilidade dos profissionais. Por outro lado, os usuários 

demonstraram insatisfação quanto à dimensão organizacional do programa. 

Embora tenham sido encontrados dados positivos quanto à realização de exames 

pré-natais, o estudo apontou que o problema no nível de média complexidade encontrava-se 

no recebimento dos resultados, ou seja, no sistema de referência e contra-referência. Souza e 

Carvalho (2003) constataram igualmente problemas quanto ao encaminhamento em estudo 

realizado em Minas Gerais, contudo destacaram que, apesar dos empecilhos, o programa 

caminhava no sentido de desenvolver ações no âmbito da atenção básica, através da 

prevenção e da intervenção sobre os fatores de risco.  

Viana e Dal Poz (2006) estudaram os modelos de atenção básica em 62 municípios 

com mais de 100 mil habitantes de São Paulo. Esses autores verificaram que 19 municípios 

registraram, além da atenção básica, a presença de procedimentos especializados.  Em 22 

destes municípios, mais da metade de sua produção ambulatorial ocorria sob a forte presença 

de rede privada de unidades de saúde. 

Esses autores observaram, portanto, a existência de um sistema de saúde mais 

complexo, formado por municípios que se caracterizam por serem pólos regionais, ou que se 

localizam próximos aos grandes centros urbanos do Estado. Observaram ainda que os 

municípios menores possuíam menos autonomia, estabilidade e qualificação dos 

profissionais, que os levava a uma maior rotatividade entre equipes e municípios.  

Diante dessa problemática, a primeira preocupação do gestor em relação a uma 

intervenção sanitária deveria estar relacionada, de modo geral, com a magnitude da oferta das 

ações e serviços: em que medida os recursos existentes são suficientes para atender às 

necessidades da população alvo. Essa questão pode ser respondida através da avaliação de 

cobertura, que mede a proporção da população que faz uso do programa ou intervenção (Rossi 

& Freeman, 2004). 
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No que concerne à cobertura pode ser pensada em relação a intervenções de 

diversos tipos, desde aquelas voltadas para a promoção da saúde ou para o controle de causas 

até aquelas vinculadas ao cuidado propriamente dito, ou seja, ao controle de danos. A 

cobertura pode ser considerada como potencial quando o que se mede são os recursos 

materiais ou humanos disponíveis para a realização de determinada ação (Silva, 2005). 

Nesse caso, o conceito de cobertura substitui o conceito de oferta de serviços . 

Já a cobertura real, ou utilização de serviços, refere-se a proporção da população que 

efetivamente se beneficia de determinada intervenção que de fato usa os serviços (Soberón, 

1998). A cobertura pode ser calculada tendo por referência um sistema estruturado para o 

atendimento à demanda espontânea ou em relação à oferta organizada de ações programáticas 

(Paim, 2002). 

É importante ressaltar que acessibilidade e cobertura, embora sejam conceitos 

relacionados, não são equivalentes. A acessibilidade tem sido definida como uma relação 

entre os recursos de poder dos usuários e os obstáculos colocados pelos serviços de saúde 

(Frenk, 1992). Os recursos de poder podem ser de natureza econômica, social e cultural. Já os 

obstáculos podem ser geográficos (distância, transporte), organizacionais (existência de filas, 

tempo de espera injustificável, natureza do acolhimento) e econômicos.  

Pressupondo-se que, no caso da Paraíba, cada uma de suas quatro mesorregiões 

consiste em um conjunto de municípios com características geográficas, econômicas, sociais e 

culturais diferenciadas, justifica-se a necessidade de avaliá-las separadamente, comparando-as 

de acordo com outras variáveis determinantes da avaliação da Estratégia Saúde da Família na 

presente pesquisa. 

Silva (2005) adverte que o acesso pode ser confundido com a utilização de 

serviços quando se pretende apenas analisar a obtenção do cuidado pelo indivíduo que dele 

necessita. Quando existem importantes dificuldades para essa utilização, o conceito de 

acessibilidade significando a obtenção dos serviços, por parte dos usuários, passa a ter grande 
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valor, como ocorre no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) realizada em 1998, 5 milhões de pessoas afirmaram ter necessitado, mas não 

procurado um serviço de saúde, justificando esse comportamento principalmente pela falta de 

recursos financeiros (obstáculo econômico). 

Estimativas desse mesmo estudo indicam que 755.521 pessoas que procuraram 

atendimento não foram atendidas por diversos motivos, dentre os quais: não conseguiram 

vaga ou senha (obstáculos organizacionais ou de oferta), não havia serviços especializados 

(oferta), não havia médico atendendo ou esperaram muito e desistiram (obstáculos 

organizacionais). Além disso, o acesso a consultas médicas aumenta expressivamente 

conforme a renda - recursos de poder econômicos (Brasil, 2000a). Dados como esses revelam 

o sofrimento dos usuários, muitas vezes obrigados a aguardar em longas filas nas portas dos 

serviços de saúde, além do que, o tempo de espera para o acesso a procedimentos 

especializados pode interferir com o próprio efeito do cuidado se o mesmo não é feito 

tempestivamente (Silva, 2005). 

Entretanto, as pesquisas avaliativas a respeito da Estratégia Saúde da Família ainda 

são insuficientes, principalmente no que se refere aos usuários e, especificamente, aqueles que 

residem em ambiente. Compreender a situação de saúde desses usuários é fundamental para o 

fomento e adequação de políticas públicas em saúde. Estudos que visem avaliar a ESF na 

ótica dos usuários, residentes em municípios rurais, distantes dos grandes centros, são 

relevantes tanto para o suprimento da literatura na área da avaliação de programas quanto para 

aprofundar o conhecimento a respeito da prestação de serviços básicos de saúde em 

municípios de menor porte no interior do Brasil. 

Dadas as limitações e precariedades do programa, já mencionadas neste tópico, 

ainda em 1999, um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, em pleno momento de 

expansão do PSF em municípios de pequeno e médio portes, foram identificadas como as 

principais inadequações do programa, as condições físicas das UBS, ou seja, dos postinhos , 
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além da carência de materiais minimamente necessários (tais como equipamentos e 

medicamentos) para assistência às gestantes e doentes crônicos na UBS (Brasil,2006a). Tais 

precariedades ainda são observadas atualmente, embora o MS divulgue estatísticas bastante 

otimistas a esse respeito. 

Favoreto e Camargo (2002) apontam, em seu estudo sobre alguns desafios para o 

desenvolvimento do PSF, que as análises e avaliações estatísticas sobre o programa, é 

necessário agregar uma abordagem qualitativa desse processo. Esta avaliação deve permitir 

uma melhor compreensão da forma como vem sendo concebidas e realizadas as práticas em 

saúde no programa, com o objetivo de contribuir para as transformações e melhorias de que 

necessita o sistema básico de saúde. 

A importância de se inserir nas avaliações os atores que estão direta e 

indiretamente ligados aos programas e estratégias de intervenção pelas quais se consolidam as 

políticas setoriais (não usuários, prestadores de serviço, gestores e usuários), se deve às 

variações de suas percepções, oriundas dos seus contextos sócio-culturais, que se refletem em 

suas características biodemográficas, e que podem ter influência relevante na implementação 

da estratégia, assumindo um aspecto metodológico do qual não se pode prescindir.  

Esses aspectos foram considerados tanto nesta pesquisa com enfoque nos usuários, 

como nos demais estudos do NEDRAPS que a complementam, realizadas sempre em 

ambiente rural, como dito anteriormente.  

1.5 Avaliação da ESF sob a Perspectiva Cognitivo-Comportamental: Parâmetros de 

Análise 

Um dos construtos básicos da Psicologia Social é o de crença, que consiste nas 

informações e/ou cognições de alguém sobre um determinado objeto. Bem (1973) define as 

crenças como idéias e percepções de uma pessoa, consideradas por ela absolutas e 
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verdadeiras. Elas são formadas a partir da visão que a pessoa tem de si e do mundo e é através 

delas que todas as situações da vida são interpretadas. 

Consistindo no componente cognitivo das atitudes, as crenças influenciam 

relevantemente a formação da identidade pessoal e social dos indivíduos, orientando a escolha 

dos seus grupos de pertença. Por meio das crenças são criadas auto-imagens e identidades 

compatíveis com os ideais adotados (Krüger, 1995). Mais especificamente, o estudo das 

crenças pode auxiliar na compreensão de algumas condutas dos usuários da ESF e no 

entendimento do papel que eles acreditam desempenhar como participantes da estratégia, por 

exemplo, se eles se vêem e se comportam como sujeitos ou objetos da estratégia, se adotam 

uma conduta ativa ou passiva diante das suas questões de saúde e das possibilidades ou 

impossibilidades de resolução por meio da estratégia. 

As crenças, entretanto, não subsistem por si mesmas, pois precisam de outras 

crenças que lhes forneçam suporte lógico Krüger (1995). O autor afirma que elas não se 

apresentam estruturalmente isoladas, mas estão relacionadas a outras crenças, compondo um 

sistema estruturado de crenças interconectadas que motivam ações e comportamentos sociais, 

influenciando, assim, os processos sociais.  

Além do caráter social das crenças, Krüger (1995) pressupõe que as crenças se 

caracterizam pelo seu grau de aceitação, concordância ou adesão a uma determinada 

proposição sobre o objeto avaliado, neste caso, a ESF. Elas direcionam emoções e cognições, 

possuindo, neste sentido, um caráter psicológico vinculado a disposições cognitivas, afetivas e 

comportamentais de adesão e ação sobre a estratégia. 

As crenças podem ser derivadas de experiências diretas ou de crenças básicas 

(crenças primitivas). Estas são, em geral, derivadas de outras crenças básicas tidas como 

verdadeiras. As crenças primitivas são categorizadas como: crenças de ordem zero, crenças de 

primeira ordem e crenças primitivas baseadas na autoridade externa Bem (1973).  Assim, a 
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imagem da Estratégia Saúde da Família, passada para a população por pessoas que exercem 

algum tipo de autoridade perante elas, irá influenciar nas suas crenças a respeito da estratégia. 

As crenças de ordem zero são aquelas que não são percebidas pelo indivíduo, 

embora existam e influenciem a sua estrutura cognitiva. Elas são percebidas apenas quando 

questionadas em alguma situação (Ex.: Os profissionais do PSF me ouvem com atenção 

durante o atendimento). As crenças de primeira ordem (Ex.: Eu posso não conseguir 

atendimento médico no PSF) referem-se às crenças conscientes; isto é, aquelas que as pessoas 

possuem, sabem que possuem, e as premeditam ao se deparar com diversas possibilidades de 

situações cotidianas. Já as crenças primitivas baseadas na autoridade externa dizem respeito as 

crenças que não dependem da experiência direta para se constituir, pois derivam de uma 

pessoa considerada como autoridade (Ex.: Um parente meu já ficou sem atendimento porque 

o equipamento estava quebrado). 

Desse ponto de vista, as crenças podem ser organizadas em duas classes: 1) Com 

base na sua organização estrutural (estrutura vertical, horizontal ou central), sendo 

denominadas de crenças de ordem superior; 2) Com relação às avaliações favoráveis ou 

desfavoráveis ao objeto avaliado (por exemplo, gostar ou não gostar de algo, sendo nomeadas 

crenças avaliativas). As crenças avaliativas podem ser identificadas como aquelas que 

consistem em ser favorável ou desfavorável a uma idéia, como por exemplo, ser 

favorável ao atendimento prioritário aos idosos na USF ou ser desfavorável ao 

encaminhamento de pacientes para outra instituição, de nível médio de complexidade, ao 

invés de oferecer o atendimento requisitado na própria USF. 

As crenças, bem como outros conceitos que entram na sua composição (valores, 

atitudes e opiniões), são relevantes para explicar muitos comportamentos, inclusive, aqueles 

ligados às instituições e programas sociais. Nesse sentido, Bem (1973) discute as implicações 

das crenças sobre a legislação e as decisões jurídicas, do ponto de vista psicológico e 

sociológico. Para ele todo o sistema legal é construído com base nas crenças, nos valores, nas 
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atitudes e nas opiniões. Ele cita como exemplo as crenças relacionadas à responsabilidade de 

uma pessoa, as suposições da eficácia da pena de morte e as decisões sobre o que é ou não 

moralmente aceitável, por exemplo. Dessa forma, as crenças e as atitudes desempenham papel 

fundamental na formulação e execução de políticas públicas, como por exemplo, as crenças 

existentes entre profissionais e usuários da ESF a respeito da humanização no atendimento. 

O termo crença , para Gaskell e Fraser (1990) é posto como a visão que se tem de 

mundo ou de algum aspecto socialmente significante do mundo. Fishbein e Ajzen (1975) 

utilizaram esse termo para se referir às cognições independentes que compõem associações 

avaliativas. Em vez de crenças, os autores afirmam que se pode aludir aos termos: atitudes, 

representações, opiniões, ideologias, ou uma série de outros termos científicos sociais para se 

referir ao que as pessoas pensam ou sentem a respeito do mundo a sua volta. 

Do ponto de vista de Rokeach (1981) as crenças são inferências sobre estados de 

expectativas básicos. Geralmente, são expressas em termos daquilo que o indivíduo acredita, 

embora possam representar ou não exatamente aquilo que ele acredita. Isso pode ocorrer 

freqüentemente por razões sociais ou pessoais constrangedoras, conscientes e inconscientes, 

que influenciam as pessoas a verbalizar ou não o pensamento. 

O autor supracitado (1981) acrescenta ainda outro conceito: o de sistema de 

crenças, considerado como uma espécie de organização psicológica, nem sempre lógica, mas 

que reúne cada uma e todas as incontáveis crenças de uma pessoa sobre a realidade física e 

social. Nesse sentido, Rokeach (1981, p.2) afirma que: por definição, nós não permitimos 

que as crenças existam fora do sistema de crenças, pela mesma razão que o astrônomo não 

permite que as estrelas fiquem fora do universo . Em outras palavras, fora de um sistema de 

crenças, uma crença em si perde o sentido, uma vez que ela não pode ser compreendida 

isoladamente. Um usuário pode, por exemplo, não recorrer aos serviços da farmácia da ESF, 

em um dado momento de necessidade, por acreditar que lá não haja o remédio que ele precisa. 
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Essa crença pode ser derivada da crença de que seus parentes e vizinhos, tendo solicitado 

remédios na farmácia, não obtiveram êxito em suas tentativas. 

Esses dois conceitos (crenças e sistemas de crenças) tornam-se base para a 

organização de pesquisas no campo da Psicologia Social, independentemente de que o 

processo de estudo envolva um micro, meso ou macro-contexto. 

Outro termo relacionado ao conceito de crença, assim como define Rokeach 

(1981), é o da expectativa. Para Olson, Roese e Zanna (1996), embora as expectativas sejam 

um tipo de crença (denominada crença no estado futuro das coisas), nem todas as crenças são 

expectativas. Elas são uma unidade de conhecimento, ligação entre um objeto-alvo e um 

atributo (Fishbein & Ajzen, 1975). Todas as crenças implicam expectativas, ou seja, é 

possível derivar expectativas de alguma crença. A crença que a consulta médica é eficaz, por 

exemplo, generaliza a expectativa de que, durante a consulta, se obtenha um diagnóstico, ou 

mesmo uma solução para o problema de saúde que se tem. 

A respeito da origen das crenças, Olson et al. (1996) afirmam que as crenças são 

oriundas de três fontes básicas: a experiência pessoal direta; a comunicação de outras pessoas 

(experiência indireta); como também de outras crenças. As expectativas, portanto, são 

baseadas tanto na experiência pessoal quanto na informação de outra pessoa e na inferência 

lógica a respeito de outras crenças e expectativas. No entanto, essas informações não 

contemplam a cultura como fonte primária de todas as crenças/expectativas. A cultura 

envolve fatores como a tradição, a revelação, a ciência, e mesmo o senso comum, os quais 

também influenciam, direta ou indiretamente, o comportamento humano. 

Com base nos conceitos de crença e sistema de crenças, Rokeach (1981) 

desenvolveu uma espécie de taxionomia para distingui-las e explicá-las. Comparando o 

sistema de crenças a um universo composto de estrelas, ele explica que as crenças variam ao 

longo de uma dimensão periférico-central. Quanto mais central for a crença, maior será sua 
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resistência às mudanças; quanto mais central for a crença que mudou, maior será o impacto 

sobre as demais crenças do sistema. Assim, Rokeach (1981, p.5) apresentou as seguintes 

classes de crenças: 

Tipo A 

 
grupo formado por crenças primitivas, de consenso 100%, pois são 

aprendidas pelo encontro direto com o objeto da crença, não derivam de outras crenças e são 

reforçadas pelo consenso social. Esse tipo de crença refere-se às verdades básicas, comuns a 

todos, como por exemplo, se um usuário afirma que fez um tratamento dentário no 

postinho , todos sabem que ele conseguiu atendimento odontológico na USF. Se o mesmo 

usuário considerar que tal atendimento é organizado e tem equipamentos, os demais membros 

de seus grupos de pertença, usuários da ESF conseguirão compreender o objeto a que ele se 

refere. Sendo assim, crenças tipo A pertencem, sobretudo, ao mundo concreto. 

Tipo B 

 

este grupo também é formado por crenças primitivas, mas de consenso 

zero, uma vez que, neste caso, as crenças que não são compartilhadas não exercem influência 

persuasiva sobre outras pessoas. Além disso, elas são crenças psicológicas incontrovertíveis, 

isto é, um tipo de crença baseada na fé. Se um usuário diz: Estou tomando uma garrafada que 

a benzedeira me passou e não preciso mais pegar remédios de pressão no postinho para 

tomar. Ele quer dizer que aquela infusão, ou bebida, é capaz de resolver seu problema, 

curando a sua hipertensão. Isto é uma verdade incontestável para ele, mas não para os 

médicos ou enfermeiros. Portanto, esse tipo de crença está mais relacionado ao campo 

abstrato. 

Tipo C 

 

grupo constituído por crenças de autoridade, não-primitivas, que 

geralmente apresentam menor resistência à mudança quando comparada com as crenças 

anteriormente mencionadas. Em relação a esse tipo de crença, Rokeach (1981) explica que é 

baseado em um referente ou em grupos de referência, como denominado na sociologia, 

podendo esse referente ser um líder político, um técnico, um padre, um pastor, isto é, uma 
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autoridade. No caso do usuário da ESF, em relação ao médico da USF, ele pode confiar ou 

não nas orientações médicas; acatá-las ou não. Além disso, estas crenças são compartilhadas 

por um grupo específico. 

Tipo D 

 
este grupo é formado por crenças derivadas, ou seja, que são geradas 

com base na credibilidade de uma autoridade. Elas são,portanto, mantidas apenas por uma 

questão de confiança. Esse tipo de crença está relacionado à credibilidade da fonte. Se um 

usuário acredita os profissionais da EqSF são competentes, evidentemente procurará os seus 

serviços. Por sua vez, se não acredita nisso, ele evitará procurar os serviços da EqSF, optando 

pelo deslocamento para clínicas particulares. 

Tipo E 

 

grupo constituído por crenças inconseqüentes, as quais estão mais ligadas 

à questão de gosto, podendo ser mais ou menos arbitrárias. Se mudarem, elas provocam 

menos conseqüências para a manutenção de outras. É um tipo de crença baseada na simples 

preferência, de caráter pessoal, e inconseqüente. Um usuário que não gosta de determinado 

tipo de alimento, como por exemplo, as verduras e carnes brancas sem gordura, pode não 

aderir a uma recomendação médica de mudança nos seus hábitos alimentares, e disso irá 

depender o controle de um problema crônico, como a hipertensão. Tal mudança ocorrerá em 

função da importância ou do interesse do usuário em que isso aconteça. 

O sistema de crenças de uma pessoa, na definição de Rokeach (1981) abrange 

crenças inconseqüentes, derivadas, pré-ideológicas sobre uma autoridade específica e crenças 

primitivas pré-ideológicas, compartilhadas ou não socialmente sobre a natureza do mundo 

físico, da sociedade e do eu. No contexto da avaliação da ESF, todas essas informações, em 

contraste com o sistema de crenças e de valores dos usuários, irão influenciar suas atitudes e 

comportamentos, incluindo a avaliação que eles fazem a respeito da ESF. 

Além da natureza da crença, Rokeach (1981, p.107) discute, ainda, a natureza da 

atitude, por ele vista como uma organização de crenças inter-relacionadas. Ela serve de base 
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para um indivíduo se posicionar (descrever, avaliar e defender ou não uma ação) perante um 

objeto ou situação e, geralmente, estrutura-se de forma duradoura, incluindo para cada crença, 

componentes cognitivos, afetivos e de tendências comportamentais. Considera, também, que a 

atitude consiste em uma série de predisposições inter-relacionadas para que os indivíduos 

possam responder e agir de forma positiva ou negativa em relação a um determinado objeto, 

dependendo da força de suas crenças avaliativas e dos seus sentimentos positivos ou negativos 

a respeito desse objeto. 

Além do conceito de crença, o mesmo autor (1981, p.100) explora o conceito de 

valor, considerando-o um tipo de crença localizado no centro de um sistema de crenças, 

servindo de referencial para uma pessoa definir seu comportamento de uma forma ou de 

outra. Trata-se, portanto, de uma abstração ideal, positiva ou negativa e que não se conecta a 

nenhum objeto ou situação atitudinal, dada a sua maior profundidade e resistência a 

mudanças. 

Enquanto a atitude é um subsistema de crenças, o valor é uma crença central, 

primitiva. Assim, para o autor, esses três componentes cognitivos: crenças, atitudes e valores, 

relacionam-se na seguinte proporção: enquanto um adulto, em geral, possui dezenas ou 

centenas de milhares de crenças, milhares de atitudes, ele, no entanto, possui somente 

algumas dúzias de valores os quais se organizam em ordem hierárquica de importância.  

Como resultado desses três componentes, Rokeach (1981, p.101) apresenta o 

conceito de opinião, que é uma expressão verbal de alguma crença, atitude ou valor . A 

definição operacional de opinião é de grande relevância para a presente pesquisa, uma vez que 

ambos os conceitos embasam o que se denominou de avaliação de programa em um enfoque 

psicossocial. Nesse contexto, a avaliação se baseia nas opiniões, como crenças expressas, dos 

usuários da ESF em municípios rurais paraibanos e, conseqüentemente, em suas crenças 

avaliativas a respeito da ESF. 
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Em síntese, pode-se dizer que as análises intraindividual, interpessoal, posicional 

(intergrupal) e ideológica (societal/cultural), conforme classificação de Doise (2002), além 

dos conceitos interligados ao de crença (atitudes, valores e opiniões), formam a base de 

análise para o estudo dos problemas identificados na presente pesquisa. 

As crenças não podem ser diretamente observadas, mas podem ser inferidas a 

partir do uso de artifícios psicológicos e da análise das falas, atitudes e comportamentos 

expressos pelos sujeitos (Rokeach, 1981). Desta forma, elas podem ser compreendidas como 

inferências feitas por um observador sobre os estados de expectativas básicos de alguém. As 

crenças remetem a formas de representação mais individualizadas do mundo, sem haver, 

necessariamente, consenso social para sua existência. (Rokeach (1981), destaca ainda, que as 

crenças não possuem prioridades equivalentes para os indivíduos.  

Essas asserções baseiam-se no modelo de organização das crenças de Rockeach 

(1981) que afirma que elas estão distribuídas ao longo de uma dimensão periférica-central, o 

que implica em uma maior ou menor influência desta crença nas demais. Dito de outra forma, 

se uma determinada crença estiver funcionalmente ligada a outras crenças, maiores serão as 

conseqüências e implicações que ela acarretará às demais. 

Uma crença, pois, será mais central conforme seu poder de influência em um 

número maior de crenças. Por outro lado, uma crença com menores conseqüências e 

implicações sobre outras crenças é considerada periférica. 

Peterman (1991) sugere a existência de três suposições quanto à caracterização das 

crenças: 1) As crenças formam um esquema como uma rede semântica; 2) As crenças 

contraditórias residem em diferentes domínios desta rede; e 3) Algumas crenças são essencias 

e, portanto, difíceis de mudar. Neste direcionamento, Rokeach (1968) já ressaltava que as 

crenças diferem em intensidade e poder; por conseguinte, existem crenças mais centrais e, 

conseqüentemente, mais resistentes a mudanças, e crenças mais periféricas e, assim, mais 

fáceis de modificar. 
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Analisando-se o sistema de crenças dos usuários da ESF a partir da perspectiva de 

Rockeach (1981), pode-se incluí-las nas crenças do tipo A e B já que os usuários que 

freqüentam a ESF possuem, experiência com o objeto avaliado. Como usuários, suas crenças 

fundamentam a sua identidade social como parte desse grupo dentro do município. Desta 

forma, espera-se que sua avaliação dessa estratégia seja realizada a partir das crenças 

relacionadas ao seu uso cotidiano dos serviços oferecidos na USF e demais fatores associados 

ao atendimento nessas unidades. 

As cognições, experiências afetivas e condutas dos indivíduos apresentam até certo 

ponto a configuração que lhes é determinada pelas características sociais e culturais do 

ambiente em que foram socializados e realizam suas atividades, por conseguinte, a 

interpretação dada pelos indivíduos à realidade contém o viés da época e do meio em eles se 

situam (Cunha, 1988). 

As crenças de uma pessoa formam a compreensão que ela tem de si mesma e do 

seu meio, e fundamentam-se nos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e 

interações sociais Bem (1973). Esse autor ressalta a importância dada ao entendimento das 

crenças sociais e atitudes, como pressupostos para a compreensão do funcionamento de toda a 

dinâmica social. 

Crenças podem ser entendidas também como representações cognitivas destinadas 

a um objeto em questão. Isto é, elas se referem ao modo como as pessoas avaliam ou 

compreendem os objetos presentes na realidade em que vivem; como é o caso dos usuários da 

ESF. Eles possuem uma representação cognitiva do que seja a ESF, e a partir dela, bem como 

de suas experiências cotidianas de utilização dos serviços oferecidos, elaboram sua avaliação 

sobre essa estratégia.  

Já que as crenças individuais afetam significativamente o comportamento das 

pessoas, a compreensão do sistema de saúde, sua problemática e complexidade de suas 
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relações intersetoriais, interpessoais, de financiamento, dentre outras, requerem um estudo 

aprofundado das crenças e seu efeito na comunidade atendida pela ESF (Kudiess, 2005).  

Para Siqueira, Barbosa, Brasil, Oliveira e Andrauss (2006), é fato a necessidade de 

novas concepções que satisfaçam às demandas dos seres humanos que procuram os serviços 

de atenção primária em saúde. Os autores afirmam ainda que é observável, juntamente com a  

insuficiência do modelo estritamente biomédico, o crescimento e a valorização de uma 

abordagem humanizada em saúde. Defende-se, deste ponto de vista, que o modelo biomédico 

deve ser aplicado de forma humanizada, para uma assistência em saúde que atenda, de fato, as 

necessidades dos usuários. 

Em seu estudo sobre crenças populares à respeito da saúde, os referidos autores 

detectaram que, antes de procurar os serviços de saúde, os usuários utilizam recursos 

populares, tais como chás caseiros, benzeduras, banhos, emplastros para prevenção e 

tratamento de doenças. Os dados evidenciaram a determinação dos indivíduos de não se 

desvencilhar da prática popular, mesmo diante da orientação de profissionais de saúde, pois 

acreditam na eficácia dessas práticas. 

Siqueira et al. (2006) concluíram que a mudança de hábitos relacionados à saúde é 

um processo difícil, e que é preciso respeitar as tradições e opiniões do usuário ao se 

definirem condutas e tratamentos. Do contrário, toda orientação da EqSF será em vão. Ferirá, 

portanto, o verdadeiro conceito de equidade, no sentido de levar em consideração as 

desigualdades, diferenças de crenças e tradições de quem as compartilha, e não apenas impor 

um ambiente e uma forma de compreender as questões dos usuários totalmente ininteligível 

do ponto de vista de sua realidade sócio-cultural. Por outro lado, essas considerações devem 

levar em conta a questão inalienável da resolutividade na assistência, seja em qual for o 

contexto sócio-cultural. 

Influenciadora desses pressupostos, a perspectiva cognitivo-comportamental 

considera que as emoções e comportamentos das pessoas são influenciados pela maneira 
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como elas percebem e interpretam os eventos, em outras palavras, constroem suas crenças. 

Não é a situação, por si só, que determina o que as pessoas sentem e como se comportam, mas 

sim o modo como elas interpretam a situação (Beck, 1964; Ellis, 1962, citados por Beck, 

1997). 

Considerando-se o papel ativo conferido aos usuários para o sucesso da ESF em 

suas diretrizes, dada a sua proposta preventiva na atenção à saúde, compreender o 

comportamento desses indivíduos em relação ao programa, a partir de suas crenças e 

cognições é fundamental para compreender a avaliação que os usuários fazem a respeito do 

mesmo. Para tanto, é necessário considerar três premissas fundamentais da abordagem 

cognitivo-comportamental, segundo Dobson e Dozois (2006, p.18): 1) A cognição a afeta o 

comportamento; 2) A cognição pode ser monitorada e alterada; e 3) A mudança 

comportamental desejada pode ser efetuada por meio da mudança cognitiva . 

Desta forma, a avaliação que os usuários elaboram a respeito do programa (embora 

muitos deles não saibam) envolve também sua própria interpretação do programa e, por 

conseguinte, seus comportamentos com relação ao programa. Para Krüger (1995), tendências 

para condutas ativas ou passivas, participativas ou retraídas, são determinadas por crenças 

compartilhadas, que são premissas históricas, sociais e culturais.  

Partindo desse pressuposto, a qualidade da assistência recebida, bem como a 

humanização no atendimento na ESF, só podem ser avaliadas, de fato, por usuários 

participativos nesse compartilhamento de crenças, isto é, capazes de discutir o assunto 

ativamente, que não são apenas cadastrados , mas que freqüentam as USF. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESES  

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral avaliar a Estratégia 

Saúde da Família a partir das crenças dos usuários em municípios rurais Paraibanos. 

Partindo-se do pressuposto de que as variações na avaliação das famílias a respeito 

da ESF exigem a experiência prática da estratégia, e são decorrentes de características 

biodemográficas, quais sejam: sexo, faixa etária, escolaridade, categoria sócio-econômica e 

mesorregião onde se situa o município. Nesse direcionamento, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

1. Construir e validar um instrumento de avaliação da ESF segundo as crenças de 

seus usuários; 

2. Avaliar a ESF em 39 municípios rurais paraibanos utilizando o instrumento 

proposto; 

3. Avaliar a ESF segundo o perfil biodemográfico dos usuários (sexo, faixa etária, 

escolaridade e categoria socioeconômica); 

4. Comparar a avaliação dos usuários da ESF segundo as mesorregiões paraibanas 

(Zona da Mata, Borborema, Agreste e Sertão). 

Cada um desses objetivos está relacionado a hipóteses de estudo, quais sejam: 

O objetivo 1 visa a obtenção de um instrumento válido e preciso para captar a 

avaliação da ESF pelos seus usuários. 

Essa avaliação do atendimento é definida segundo o caráter humanizado em que se 

dá a interação profissionais/usuários, além da acessibilidade da organização, isto é, o quanto a 

utilização de seus serviços é acessível aos usuários, em diversos aspectos, desde a localização, 

passando pelo fornecimento de informações, até os serviços disponibilizados. 
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Com base nessas informações, a partir do objetivo 1 (Construir e validar um 

instrumento de avaliação da ESF segundo as crenças de seus usuários), foram definidas 

hipóteses gerais, que por sua vez contém hipóteses específicas que, para leveza do texto, se 

encontram no apêndice 4 para consulta. 

H1: Os usuários da ESF consideram atendidas as suas expectativas de 

acessibilidade ao programa; 

H2: Os usuários do ESF consideram atendidas as suas necessidades quanto aos 

Recursos Humanos (Equipe de Saúde da Família) na ESF; 

H3: Os usuários da ESF acreditam receber um atendimento humanizado na USF. 

Outro aspecto que baseia hipóteses neste estudo envolve os recursos humanos e 

materiais organizados e disponibilizados pelo programa na atenção básica e comporta pontos 

cruciais na determinação do seu funcionamento, do oferecimento ou não dos serviços 

propostos pelo programa à comunidade assistida.  

Essa estrutura de atendimento é definida e organizada segundo o público para o 

qual o programa está voltado, os serviços que deve oferecer e o caráter resolutivo de suas 

ações. Desta forma, configuram-se as seguintes hipóteses gerais: 

H4: Os usuários da ESF acreditam que a estratégia dispõe de estrutura física 

adequada ao atendimento das suas necessidades em saúde; 

H5: Os usuários da ESF acreditam que os materiais necessários para a realização 

dos atendimentos na USF estão disponíveis; 

H6: Os usuários da ESF acreditam que materiais suficientes para a realização dos 

atendimentos na USF estão disponíveis. 

Do objetivo 2 (Avaliar a ESF de 39 municípios rurais paraibanos, utilizando o 

instrumento construído e validado), deriva a seguinte hipótese:  

H7: Os grupos avaliativos, correspondentes aos residentes de cada município, 

diferem entre si em suas avaliações da ESF. 
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Com relação ao objetivo 3, que visa avaliar a ESF segundo o perfil 

biodemográfico dos usuários, dele derivam as seguintes hipóteses gerais:  

H8: As mulheres em geral avaliam o ESF mais positivamente que os homens; 

H9: Usuários do programa com maior escolaridade avaliam o ESF mais 

negativamente do que pessoas com menor escolaridade; 

H10: Usuários do programa pertencentes a categorias sócio-econômicas de maior 

renda (A, B e C) avaliam o ESF mais negativamente do que usuários oriundos de classes 

sócio-econômicas de menor renda (D e E); 

H11: Usuários de maior idade avaliam mais positivamente o ESF do que usuários 

jovens; 

H12: Usuários de ESF de municípios localizados nas mesorregiões da zona da 

Mata e do e do Agreste avaliam melhor o ESF do que os usuários oriundos de municípios da 

Borborema e do Sertão. 

Para verificar quais dessas hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas, foi 

desenvolvido um instrumento de avaliação do ESF por seus usuários, tendo como base um 

levantamento de crenças de usuários do programa em João Pessoa realizado por Oliveira 

(2006). As respostas dos entrevistados ao roteiro de entrevista por ela utilizado foram 

submetidas a uma análise de conteúdo temática conforme o modelo de Bardin (2002). As 

unidades de análise categorizadas, isto é, os enunciados dos respondentes, foram convertidos 

em itens do instrumento a ser validado. Também compuseram itens, afirmativas referentes à 

literatura a respeito das diretrizes do programa, consideradas parâmetro de avaliação. 

O conjunto de itens categorizados resultante foi submetido à avaliação de 03 

juízes, indivíduos que dominavam esse processo de categorização e puderam, portanto, dar 

contribuições para uma melhor organização desses itens. Na primeira versão do instrumento, 

foram mantidas algumas questões abertas objetivando que os participantes dessem detalhes 
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sobre o que viam como bom ou ruim no atendimento recebido, além de um questionário 

biodemográfico (Apêndice B).  

Após uma primeira aplicação desse instrumento em 10 cidades paraibanas, foi 

feita uma adequação semântica dos itens, que de afirmativas passaram a interrogativas, devido 

a dificuldades de compreensão das perguntas pelos participantes. Os itens abertos da versão 

anterior foram retirados, pois resultaram em respostas vagas, como é bom porque eu gosto . 

Tendo sido adequado semanticamente, foram procedidas as análises para verificar a 

fatorialidade do instrumento, bem como os itens com maior variabilidade de respostas. 

Os itens que resultaram em respostas consensuais, com pouca variabilidade, foram 

retirados e, assim, foi definido outro instrumento, com menos itens avaliativos (73), tendo 

sido mantido o questionário biodemográfico. Procedeu-se, então, a avaliação em uma amostra 

maior, cuja meta idealizada era de 3.500 participantes, entretanto obteve-se uma amostra de 

2.956 sujeitos, distribuídos em municípios rurais das quatro mesorregiões paraibanas (Zona 

da Mata, Agreste, Borborema e Sertão). É importante lembrar que as hipóteses aqui 

consideradas são as que formaram bases para hipóteses cada vez mais específicas, segundo 

grupos de itens e variáveis biodemográficas (Apêndice D). 

Considera-se, neste estudo, que as variáveis biodemográficas que caracterizam os 

participantes (Faixa Etária, Sexo, Nível de Escolaridade, Categoria Sócio-Econômica e 

Mesorregião em que se situa o Município) são as variáveis antecedentes das crenças 

avaliativas (positivas ou negativas) a respeito da ESF, segundo os dois fatores identificados 

(Fator 1: Acessibilidade/acolhimento; Fator 2: Estrutura de atendimento). A avaliação da ESF 

pelos usuários em questão será influenciada por essas crenças como está ilustrado na Figura 1. 
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Crenças avaliativas

sobre Acessibilidade/
Acolhimento (fator I)

Avaliação
 da ESF

 pelos
Usuários

Variáveis 
Biodemográficas

Crenças avaliativas 
sobre Estrutura de 

Atendimento (fator II)

 

Figura 1. Modelo teórico da avaliação da ESF pelos usuários em municípios rurais. 
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CAPÍTULO II  MÉTODO  

O presente estudo subdivide-se em duas partes: a primeira (Estudo I), consiste na 

elaboração e validação de um instrumento para avaliação da ESF, direcionado a usuários da 

Estratégia Saúde da Família em municípios rurais. A segunda (Estudo II), diz respeito à 

avaliação propriamente dita da ESF, por parte de seus usuários, em 39 municípios rurais, com 

a utilização do instrumento anteriormente construído e validado para essa finalidade.  

2.1 Estudo I: Elaboração e Validação do Instrumento de Avaliação da ESF pelos seus 

Usuários  

2.1.1 Construção dos Itens 

Inicialmente foi consultada uma bibliografia referente ao Programa Saúde da 

Família (PSF), bem como dos documentos que foram surgindo relativos à Estratégia Saúde da 

Família (ESF), que assim passou a ser chamada em 2006, um ano antes do início da 

realização da presente pesquisa, e os fatores que influenciariam o seu desempenho efetivo 

junto aos usuários. Em seguida foram analisadas as respostas obtidas em entrevistas efetuadas 

em um grupo de 65 usuários da ESF na cidade de João Pessoa, Paraíba (Oliveira, 2006). 

Orientadas por um roteiro, as entrevistas semi-estruturadas com estes usuários 

tinham por objetivo verificar as suas crenças a respeito do programa, as quais basearam a 

elaboração dos itens que viriam a compor o questionário. Posteriormente as respostas a essas 

entrevistas foram categorizadas para identificação dos fatores. Após a identificação dos 

fatores que poderiam influenciar a avaliação da ESF, seguiu-se a construção dos itens 

comportamentais das escalas. 

Construídos os itens, estes foram analisados por um grupo de 3 juízes (membros 

do NEDRAPS, sendo um aluno de mestrado e dois de doutorado, com experiência em 
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categorização de dados textuais) para verificar a adequação teórica aos objetivos pretendidos 

(validade de conteúdo). Em seguida foi realizada uma aplicação piloto a um grupo de 395 

usuários cadastrados em áreas correspondentes às USF de dez municípios para verificar a 

adequação semântica dos itens (validação semântica), isto é, se o instrumento era claro e sem 

dificuldades para sua compreensão, bem como sua validade preditiva.  

2.1.2 Uso de Variável Dicotômica na Coleta dos Dados 

No presente estudo, as proposições que compõem cada item do instrumento 

desenvolvido para a coleta dos dados refletem conteúdos comportamentais, relativos à 

adoção, ou não, de um determinado comportamento, em uma determinada situação (ex.: Suas 

crianças já foram vacinadas no posto de saúde?). 

Refletem também objetos cognitivamente acessíveis, parte da realidade do 

município e dos serviços oferecidos pelo programa (ex.: Já deixou de fazer algum exame 

porque o equipamento estava quebrado?). Como a maior parte dessas proposições foi 

elaborada tendo como base crenças dos usuários identificadas anteriormente, embora a 

literatura a respeito do programa tenha baseado outros itens, buscou-se consolidar a 

perspectiva cognitivo-comportamental neste estudo, desde a elaboração do instrumento, em 

seus aspectos metodológicos, até a análise dos dados coletados. 

No que tange à elaboração do instrumento, optou-se pela utilização da variável 

dicotômica (sim ou não) para resposta a cada item do questionário. Este não poderia ser auto-

aplicável, uma vez que, em ambiente rural, considerou-se a possibilidade de que a maioria dos 

respondentes possuísse baixos níveis de escolaridade. 

A possibilidade de resposta dicotômica foi considerada adequada nesse contexto 

devido à característica comportamental dos itens. Pretendeu-se, pois, verificar o que existia ou 

não, o que estava disponível ou não, aos usuários, no âmbito da ESF. Diante disto, 

considerou-se também a praticidade e rapidez nas respostas, para uma aplicação mais clara e 
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dinâmica do  instrumento, que em suas versões iniciais possuíam grande quantidade de itens 

referentes a comportamentos adotados ou não, bem como ma recursos e serviços encontrados 

ou não. 

Autores como DeCoster, Iselin e Galucci (2009) e Kubinger (2003) apontam 

diversos problemas quanto à utilização de variáveis dicotômicas nas práticas de pesquisa. 

Entretanto, afirmam algumas razões por eles consideradas válidas, que levam muitos 

pesquisadores a lançar mão desse tipo de procedimento em situações específicas de pesquisa, 

tais como a situação descrita no presente estudo. 

Para Kubinger (2003), o uso de variáveis dicotômicas é problemático, pois a 

análise fatorial aplicada a elas pode levar a resultados artificiais. Uma análise fatorial requer 

uma escala contínua, embora não se trate de uma escala intervalar, para possibilitar o uso da 

correlação de Pearson. Isto demanda cuidado por parte dos pesquisadores, para que seus 

resultados não reflitam uma realidade que não existe. 

A esse respeito, DeCoster et al. (2009), citando Cohen (1983), afirmam que a 

utilização de escala dicotômica é um procedimento estatístico cuja variável que originalmente 

é contínua é transformada em uma variável categórica na qual os indivíduos são situados em 

relação a um ponto de corte. 

Essa prática tem sido atacada por metodólogos de diferentes áreas, os quais 

argumentam que ela causa perda do poder analítico do instrumento e, em alguns casos, cria 

resultados significantes falsos, por meio da Análise Fatorial. Contudo, a desconexão entre as 

recomendações estatísticas e as práticas atuais sugere que as críticas desses metodólogos não 

são precisas em relação às especificidades de pesquisa relatadas por pesquisadores sobre a 

necessidade de dicotomização (DeCoster et al., 2009). 

No caso específico da presente pesquisa, não se pretende saber qual é a 

probabilidade e quais são os fatores que afetam essa probabilidade de cada item, 

individualmente, ser aceito ou rejeitado (como em testes de personalidade, interesses ou 
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atitudes), ser acertado ou errado (como em testes de aptidão), como ocorre quando se 

privilegia a Teoria de Resposta ao Item - TRI (Pasquali, 2003). 

O que se pretende é explicar o resultado final total, ou seja, a soma das respostas 

dadas a uma série de itens, expressa no que se define como escore total (T). Isto está em 

conformidade com a Teoria Clássica de Testes (TCT). A TCT se pergunta não sobre o que 

cada item significa para o sujeito, mas o que o escore total significa para o sujeito, conforme 

Pasquali (2003). 

Por isso, a Análise Fatorial, neste estudo, tem a finalidade apenas de verificar a 

fatorabilidade da escala, e não a carga fatorial de cada item. A negatividade ou positividade 

do item, dada pela Análise fatorial, refere-se ao sentido do item e, considerando-se que para 

as análises esse sentido é uniformizado (recodificado) para convergir em uma só direção, 

acredita-se que este aspecto também não afeta os resultados alcançados (Dancey & Reidy, 

2006, p. 442). Para estes autores,  Normalmente, uma carga negativa significa apenas que a 

variável em questão está expressa de forma negativa . 

Embora possam ser respondidos de forma dicotômica, um grupo de itens pode 

compor um fator, sendo este analisado como uma escala contínua, uma vez que cada item se 

refira a um mesmo objeto e esteja na mesma direção. Este procedimento analítico foi utilizado 

neste estudo, como poderá ser visto neste capítulo. 

O sucesso das ações propostas pela ESF depende da participação ativa dos 

usuários do programa, sendo esta participação condicionada às crenças que estes possuem a 

respeito do mesmo. A partir de uma identificação prévia das crenças dos usuários a respeito 

da estratégia em diversos aspectos, realizada por Oliveira (2006), bem como da literatura a 

respeito da estratégia, foram originados itens comportamentais para a construção do 

instrumento de coleta aqui utilizado, buscou-se conhecer a forma como os usuários avaliam 

essa estratégia, no contato real com os serviços por meio dela oferecidos. Desenvolver uma 

tecnologia de avaliação baseada em itens comportamentais para o usuário do ESF pode 
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contribuir para a efetivação de um modelo participativo de acompanhamento e controle social 

do funcionamento da estratégia. 

Pode, por exemplo, viabilizar a participação de representantes das comunidades atendidas, 

para que eles possam opinar nas decisões a respeito da estratégia. Esse modelo é preconizado nas suas 

próprias diretrizes (Brasil, 2000c), nas quais se considera a participação dos usuários, isto é, o controle 

social, como importante fator para que estes possam aderir às ações propostas pelas Equipes de Saúde 

da Família (EqSF), seja no âmbito preventivo ou curativo. 

A obtenção de dados avaliativos, como os deste estudo, pelos conselhos municipais de 

saúde (compostos por representantes do governo municipal, prestadores de serviços, profissionais de 

saúde e usuários), pelas associações de bairros e outros organismos tanto governamentais quanto não-

governamentais é um meio de ter acesso a um modelo capaz de retroalimentar o sistema, ouvindo 

exatamente o seu público alvo. 

Adicionalmente, este estudo pode propiciar informações relevantes para os gestores destes 

pequenos municípios, ou seja, aliar o conhecimento teórico com a possibilidade de efetivar mudanças 

nas gestões municipais. Além disto, a literatura brasileira sobre avaliação de programas é muito 

reduzida, especialmente a respeito da ESF nas pequenas cidades do interior do país. Avançar na 

compreensão dessa realidade é um passo importante que academicamente pode ser dado ao se lidar 

com fatos concretos, relacionados a programas sociais de grande porte, como a ESF na área da saúde 

(Albuquerque, 2001).  

2.1.3 Identificação dos Fatores 

Tendo sido categorizadas as respostas dos entrevistados, verificou-se o que havia 

de consensual entre os usuários no que se refere aos fatores que influenciam a eficácia do 

atendimento no ESF e a bibliografia a respeito do programa. Foram identificados os seguintes 

fatores: 
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Acessibilidade: possibilidade de acesso do usuário a USF e aos serviços 

oferecidos pela ESF, nos aspectos sócio-cultural, econômico, geográfico e organizacional. 

 
Estrutura de atendimento: aspectos compreendidos na estrutura de 

atendimento que o programa possui e disponibiliza aos usuários, envolvendo a eficiência, 

resolutividade e humanização do atendimento. 

 

Encaminhamento ao sistema de Referência: relação existente entre o ESF e 

os níveis de atendimento de maior complexidade, no que se refere ao encaminhamento, seja 

para especialistas, exames clínicos e/ou hospitalização.  

2.1.4 Instrumento (Fase I) 

Inicialmente haviam sido elaborados 180 itens a partir das entrevistas com os 

usuários do ESF e do aporte teórico sobre o mesmo. Foi realizada uma avaliação dos itens por 

três especialistas do Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural e Avaliação de Programas 

Sociais (NEDRAPS), para verificar a adequação teórica aos objetivos pretendidos (validade 

de conteúdo). Após essa análise, o número de itens foi reduzido para 100. De acordo com os 

conceitos propostos para cada categoria, ficaram os itens mais adequados para comporem uma 

avaliação dos usuários, freqüentadores de UBS, sobre a ESF, verificando também se os itens 

mediam o que propunham medir (validade de construto). 

Além desses itens avaliativos, constaram no instrumento (Apêndice B) um 

questionário semi-aberto (para obter informações sobre a freqüência, motivos para o uso do 

programa, o que se considera bom ou ruim no programa e na equipe), além de uma escala de 

zero a dez, na qual o usuário deveria dar uma nota ao programa, e de questões 

biodemográficas para caracterização da amostra, acessando informações como idade, sexo, 

faixa etária, renda familiar e condições de moradia. 

Os itens foram redigidos de forma clara e concisa para que se obtivesse um tipo 

único de escala que comportasse todos os itens. Houve a necessidade de nova adaptação da 
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semântica dos itens para que todos pudessem ser respondidos de maneira dicotômica (resposta 

Sim ou Não), pois pretendia-se que o respondente assumisse claramente uma postura similar 

ao comportamento emitido descrito pelo item, além do que populações de baixo nível de 

escolaridade, como é o caso desta, apresentam dificuldade em chegar a conclusões quando são 

apresentadas escalas com várias opções. Em seguida, esses itens foram sorteados para compor 

o questionário de maneira a tornar sua distribuição aleatória. 

Foi realizada uma análise preliminar exploratória dos dados para verificar se havia 

erros no banco dados provenientes de digitação. Também foram realizadas estatísticas 

descritivas para verificar se as respostas dadas aos 100 itens possuíam variabilidade. Para 

tanto, foi solicitada a extração das freqüências de cada item e foram excluídos aqueles que 

possuíam valor igual ou superior a 80% de concordância entre os respondentes. Tendo todos 

os itens apresentado considerável variabilidade, não foi retirado nenhum item.  

Tendo sido feitas as adequações descritas anteriormente, mediante os resultados 

obtidos no estudo piloto, se obteve uma segunda versão do instrumento com dois itens a mais. 

É importante observar que nesta versão os itens, embora não tenham sido alterados em seus 

significados, foram colocados em forma de perguntas, e não de afirmações, como feito 

anteriormente. Isto porque foi observado durante a primeira aplicação que, desta forma, os 

participantes (muitos deles analfabetos e a maioria com baixo nível de escolaridade) 

compreendiam melhor o que lhes era solicitado a responder, já que o instrumento não era 

auto-aplicável, mas sim do tipo face-a-face, entrevistador e entrevistado. 

Os municípios onde foi realizada a coleta dos dados do primeiro estudo piloto 

eram considerados referência na Paraíba no tocante ao seu desempenho no ESF (tanto bom 

quanto ruim) e foram indicados por um funcionário da Secretaria de Saúde do estado da 

Paraíba. Foram apontados dez municípios que se enquadravam em dois grupos: cinco deles 

eram considerados referência positiva e os outros cinco (grupo de contraste) foram 

identificados como sendo municípios com baixo desempenho no que se refere ao ESF. 
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Utilizou-se esse critério por permitir verificar se o instrumento proposto consegue 

diferenciar, pela avaliação nele contida, os municípios com bom desempenho daqueles com 

baixo desempenho, para verificar sua validade de critério.  

2.1.5 Validação do Instrumento (Fase I) 

A primeira versão do instrumento foi submetida a uma aplicação-piloto, em 395 

usuários da ESF em nove municípios da Paraíba: Pedras de Fogo, Belém, Esperança, Lucena, 

Mamanguape, Rio Tinto, Sumé, Monteiro, e Emas. 

Mediante os resultados obtidos no estudo piloto, com a validação do questionário 

mediante análise fatorial, se obteve uma segunda versão do instrumento (Apêndice C) 

contendo 73 itens. Nessa versão os itens, embora não tenham sido alterados em seus 

significados, foram colocados em forma de perguntas, e não de afirmações, o que facilitou a 

compreensão, por parte dos usuários, de cada item.  

2.1.6 Procedimentos 

Os pesquisadores solicitaram a colaboração das pessoas para participarem de uma 

pesquisa de opinião sobre a ESF. As entrevistas foram realizadas de forma individual nas 

residências dos participantes e em outros ambientes onde eles se encontravam, tais como ruas, 

calçadas, praças e filas em frente às USF. A eles foram dadas informações de que se tratava 

de um estudo científico que não lhes traria nenhum prejuízo, sendo garantido seu anonimato e 

sigilo dos dados fornecidos, seguindo a resolução 196/96 do Ministério da Saúde para 

pesquisas com seres humanos.  

Foi utilizado um procedimento padrão em que os aplicadores foram previamente 

treinados para intervir o mínimo possível nas respostas dadas pelos participantes, 

minimizando assim a possibilidade de viés de resposta, além de adequar a linguagem no caso 

de não compreensão dos itens, sem, contudo, alterar o seu significado. Os participantes 
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alfabetizados, ou que sabiam assinar os seus nomes, assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido para participar da pesquisa (Apêndice E). Os analfabetos ou que não 

sabiam grafar seus nomes identificaram-se com suas impressões digitais, contando com a 

presença e assinatura de uma testemunha.   

2.1.7 Análise dos Dados 

Por meio da análise fatorial exploratória foram gerados escores totais para cada um 

dos fatores estudados. Foram utilizadas também estatísticas descritivas como freqüência e 

percentual, medidas de tendência central e de dispersão como média e desvio padrão para 

descrever e interpretar os dados. Utilizou-se o teste t de Student para comparar escores médios 

de dois grupos; procedeu-se a análise de variância (ANOVA) que compara escores médios de 

três grupos ou mais e para identificar aonde as diferenças estatisticamente significativas 

existiam utilizou-se o teste post hoc de Scheffe.  

2.1.8 Instrumento (Fase II) 

Foi utilizado um questionário com 100 itens de Avaliação da ESF pelos usuários, 

contendo também itens para caracterização biodemográfica, referentes a sexo, idade, nível de 

escolaridade, profissão, renda familiar e condições de moradia.   

2.1.9 Procedimentos 

Os pesquisadores solicitaram a colaboração das pessoas para participarem de uma 

pesquisa de opinião sobre a ESF. As entrevistas foram realizadas de forma individual nas 

residências dos participantes e em outros ambientes onde eles se encontravam, tais como ruas, 

calçadas, praças e filas em frente às USF. A eles foram dadas informações de que se tratava 

de um estudo científico que não lhes traria nenhum prejuízo, sendo garantido seu anonimato e 

sigilo dos dados fornecidos, seguindo a resolução 196/96 do Ministério da Saúde para 
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pesquisas com seres humanos. Foi utilizado um procedimento padrão em que os aplicadores 

foram previamente treinados e orientados para intervir o mínimo possível nas respostas dadas 

pelos participantes, minimizando assim a possibilidade de viés de resposta, além de adequar a 

linguagem no caso de não compreensão dos itens, sem, contudo, alterar o seu significado.  

Os participantes alfabetizados, ou que sabiam assinar os seus nomes, assinaram 

um termo de consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa (apêndice 5). Os 

analfabetos ou que não sabiam grafar seus nomes identificaram-se com suas impressões 

digitais, contando com a presença e assinatura de uma testemunha.  

2.1.10 Análise dos Dados 

Após a aplicação do instrumento-piloto nos 395 usuários da ESF dos dez 

municípios indicados pelo funcionário da Secretaria de Saúde do estado da Paraíba, foi 

realizada uma análise preliminar dos dados para verificar se havia erros no banco dados 

provenientes de digitação. Também foram realizadas estatísticas descritivas para verificar se 

as respostas dadas aos 100 itens possuíam variabilidade. 

Para tanto, foi solicitada a extração das freqüências de cada item e foram excluídos 

aqueles que possuíam valor igual ou superior a 80% de concordância entre os respondentes. 

Em dados dicotômicos, itens que possuem este grau de concordância não medem nada a não 

ser a unanimidade das respostas. Tendo todos os itens apresentado considerável variabilidade, 

não foi retirado nenhum item avaliativo. Contudo, as questões abertas foram retiradas, uma 

vez que as respostas foram vagas e constantes, saturando em respostas tais como gosto 

porque é legal . 

Mediante categorização dessas questões, foram obtidos mais dois itens que não 

constaram no instrumento aplicado nesta fase, mas que emergiram do discurso dos 

participantes: Os profissionais do PSF atendem seus parentes e amigos melhor do que as 

outras pessoas ; e Os profissionais da ESF reservam medicamentos para seus parentes e 
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amigos . Esses dois itens foram acrescentados à segunda versão do instrumento, a ser 

aplicada nas cinco cidades seguintes.  

Foram utilizadas estatísticas descritivas (medidas de tendência central e dispersão, 

distribuição de freqüência e percentual), principalmente para caracterizar a amostra estudada. 

Para a validade de construto, procedeu-se uma análise fatorial com o objetivo de verificar a 

dimensionalidade do instrumento de medida. Além disso, os dados foram submetidos à 

análise do Alfa de Cronbach, para verificar a precisão da medida que permite verificar a 

coerência que cada item tem com os demais itens do instrumento (Pasquali, 2003). 

Para a análise fatorial, primeiro verificaram-se os índices de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e o teste de Esfericidade de Bartlett. O primeiro trabalha com as correlações parciais 

das variáveis, devendo ser aceitos os valores iguais ou superiores a 0,60 (Tabachnick & 

Fidell, 2007). O segundo, entretanto, comprova a hipótese de que a matriz de covariâncias é 

uma matriz identidade considerando um nível de significância igual ou menor do que 0.05. A 

matriz de identidade se refere a um modelo de apresentação dos resultados, em que se toma 

como referencia teórica a relação da variável consigo mesma, de modo a propiciar um padrão 

de comparação para os dados coletados no mundo real. Para determinar o número de fatores 

utilizou-se o critério de Guttman-Kaiser (GK). 

O critério de auto valor maior do que 1,0 (Guttman, 1954; Kaiser, 1960) é o mais 

comumente utilizado, pois é a opção padrão no pacote estatístico SPSS. O eigenvalue (auto 

valor) corresponde à quantidade da variância explicada por um componente, sendo que um 

eigenvalue de 1,0 representa a porcentagem da variância explicada por uma única variável. A 

soma dos eigenvalues é igual ao número de variáveis analisadas. O critério GK fundamenta-se 

na consideração que um fator precisa explicar pelo menos a quantidade de variância que é 

explicada por uma única variável. Gorsuch (1983) relatou que o número de componentes 

retidos pelo critério GK normalmente se encontre entra 1/3 e 1/6 do número de variáveis 

incluídas na matriz de correlação. 
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Verificou-se a adequação (comprovação da fatoriabilidade) de realizar uma análise 

fatorial exploratória com o conjunto de itens da versão inicial do questionário proposto, 

através do índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do Teste de Esfericidade de Bartlett. Os 

indicadores obtidos sugerem uma solução meritória: KMO = 0,83; Teste de Esfericidade de 

Bartlett, ² = 16357,69, p < 0,001. 

As possibilidades de uso da análise fatorial são bastante amplas, permitindo 

descrever a inter-relação entre variáveis e explicitar uma estrutura de interdependência entre 

os dados (Artes & Barroso, 1988). Considerando-se essas diversas possibilidades de uso da 

Análise Fatorial, no estudo pretendeu-se, com ela, verificar a fatorabilidade da escala. 

Optou-se pela análise fatorial por ser considerada útil quando aplicada a escalas 

que consistem de uma grande quantidade de itens utilizados para medir estilos de 

comportamento. Outra utilidade da análise fatorial é a verificação da unidimensionalidade, 

pressuposto segundo o qual todos os itens de um instrumento estejam medindo um único 

construto. A análise fatorial tem como ponto central o princípio da parcimônia, segundo o 

qual um grande número de variáveis observadas podem ser explicadas por um número menor 

de variáveis hipotéticas. Estas variáveis, também chamadas de fatores, são responsáveis pelo 

fato das variáveis observadas correlacionarem-se entre si (Laros, 2004). 

Segundo o mesmo autor, para se obter uma estrutura fatorial simples, o uso da 

rotação promax é um dos procedimentos mais utilizados quando se realiza uma Análise 

Fatorial Exploratória. Optou-se neste estudo pela rotação promax porque, do ponto de vista 

teórico, eram esperadas correlações entre os itens (Pato & Tamayo, 2006; Martins & 

Guimarães, 2007). 

Procedeu-se a uma análise fatorial (com método de estimação Unweighted Least 

Squares - ULS), com rotação Promax e saturação mínima aceitável de ± 0,30. A definição do 

número de fatores foi estabelecida após uma análise fatorial inicial, com o intuito de explorar 

e retirar itens que não apresentavam cargas fatoriais aceitáveis, isto é, menores que ± 0,30. A 
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carga fatorial se refere a influência de cada item na constituição do fator.  

Este, por sua vez, é resultante da confluência de vários itens que captam o 

mesmo fenômeno conceitual. Depois da retirada dos itens, mais uma vez os dados foram 

submetidos à análise fatorial e obteve-se uma estrutura de três fatores para uma primeira 

interpretação e leitura a partir das definições constitutivas. Por fim, procedeu-se a uma análise 

fatorial e foi gerada uma solução de três fatores. 

Nas tabelas a seguir figuram as avaliações feitas pelos usuários, oriundos desses 

municípios identificados como bons e ruins , no que se refere aos três fatores 

compreendidos no instrumento aplicado durante o estudo piloto. Observa-se nas Tabelas 2, 3 

e 4 a ocorrência de diferenças significativas entre as avaliações dos usuários das cidades 

apontadas como boas e as avaliaçõesdos usuários das cidades apontadas como ruins nos 

dois primeiros fatores componentes do instrumento em sua primeira versão 

(Acessibilidade/acolhimento e Estrutura de atendimento).  

Entretanto, as médias atribuídas aos dois primeiros fatores, que englobam 

aspectos da ESF, pelos usuários dos municípios apontados como ruins (11,24 e 5,94, 

respectivamente) foram maiores que as médias atribuídas pelos usuários dos municípios 

apontados como bons (10,48 e 5,68, respectivamente). Nesse contexto, como ilustram as 

tabelas abaixo (Tabelas 2, 3 e 4), os usuários de postos (e cidades) em condições 

aparentemente piores de funcionamento, avaliam o programa mais positivamente do que 

utilizam os serviços de postos aparentemente melhores, situados em cidades em condições 

relativamente melhores de saneamento, pavimentação e habitação. 
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Tabela 2. Diferenças dos escores médios do fator Acessibilidade/acolhimento em função dos 
municípios definidos como bons e ruins 
Municípios Média Desvio padrão t de student 
Bons 10,48 3,36 
Ruins 11,24 3,39 

-2,06; p = 0,04 

 
Tabela 3. Diferenças dos escores médios do fator Estrutura de atendimento em função dos 
municípios definidos como bons e ruins. 
Municípios Média Desvio padrão t de student 
Bons 5,68 1,29 
Ruins 5,94 1,28 

-1,99; p = 0,04 

 

Tabela 4. Diferenças dos escores médios do fator Proposta de atendimento em função dos 
municípios definidos como bons e ruins. 
Municípios Média Desvio padrão t de student 
Bons 2,30 1,16 
Ruins 2,19 1,08 

0,89; p = 0,39 

 

Embora se tenha constatado essa diferenciação entre as cidades, isto ocorreu em 

direção contrária à que o funcionário previu. No que se refere à aparência dos postos, aqueles 

que se situavam nas cidades apontadas como ruins eram realmente precários. A própria 

estrutura desses municípios era insatisfatória: falta de saneamento, ruas não pavimentadas, 

condições inadequadas de habitação, entre outros aspectos.  

Esses dados podem apontar para o fato de que essa diferença entre os municípios 

considerados nessa fase do estudo não seja determinada pela cidade, mas pelos serviços 

oferecidos nos postos. Por outro lado, a realidade sanitária do município em termos gerais 

pode trazer um viés avaliativo por parte de seus habitantes.  

No que se refere a avaliação dos usuários dos aspectos relacionados ao terceiro e 

último fator, a média atribuída por usuários oriundos das cidades identificadas como boas 

(2,30) foi superior à média obtida entre usuários residentes nas cidades apontadas como 

ruins (2,19). Entretanto, não foi constatada diferença significativa entre esses municípios no 

que se refere avaliação do fator Proposta de atendimento. Esses dados podem ser melhor 

compreendidos observando-se a Tabela 5. 
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Tabela 5. Resultado da primeira análise fatorial exploratória 

Fatores Itens 
I II III 

29. Os profissionais da ESF têm consideração por você? 0,58 

    
73. Você confia nos profissionais da ESF? 0,55     

34. Os profissionais do PSF lhe oferecem ajuda quando você precisa? 0,52 

    
53. Com o PSF ficou mais fácil para você (algum parente ou vizinho) fazer 
exames clínicos? 

0,52     

57. O PSF oferece acompanhamento/atendimento adequado para os seus 
problemas de saúde? 

0,51 

    

71. Os profissionais do PSF do PSF procuram entender os seus problemas? 0,51     

07. A equipe do PSF se preocupa com a saúde da sua família? 0,43 

    

37. Os profissionais do PSF lhe escutam com atenção durante o atendimento? 0,41     

43. No PSF, o encaminhamento para o médico especialista é organizado? 0,41 

    

91. É fácil conseguir consulta para o médico especialista? 0,41     

62. O horário de funcionamento do PSF é suficiente para que todas as pessoas 
da comunidade sejam atendidas? 

0,41 

    

21. Os idosos que você conhece recebem atenção especial no PSF? 0,37     

38. Você já deixou de ser atendido no PSF por falta de material? -0,37 

    

17. No PSF tem os remédios que você precisa? 0,34     

39. Todas as vezes que você necessitou, foi atendido no PSF? 0,34 

    

32. No PSF é mais fácil para você conseguir atendimento? 0,33   

98. Você (algum parente ou vizinho) já deixou de ser atendido no PSF porque 
o equipamento estava quebrado? 

-0,30 

  

64. A consulta no PSF não vale nada?   0,68   

88. Quando você precisa de tratamento hospitalar, precisa falar com o 
prefeito (político)? 

  

0,57 

  

23. Suas crianças (filhos, netos, sobrinhos, etc.) já ficaram sem vacina no 
PSF?   

0,54   

82. O PSF foi feito para atender os pobres? 

  

-0,47 

  

41. O PSF não resolve nada?   0,46   

11. Suas crianças (filhos, netos, sobrinhos, etc.) já foram vacinadas no PSF? 

  

-0,46 

  

03. Se você tivesse um plano de saúde, ainda iria ao PSF?   0,43   

30. Você já se consultou com o médico do PSF? 

  

-0,43 

  

76. Você sabe os dias da semana em que pode ser atendido no PSF?   -0,39   

87. Para um morador novo, é difícil localizar a unidade do PSF do seu bairro? 

 

0,39 

 

78. Todas as vezes que você procurou, recebeu informações sobre o 
atendimento no PSF?   

-0,37  

85. Com o PSF, você recebe atendimento em casa? 

  

-0,30 

 

27. Sua renda foi suficiente para realizar os tratamentos indicados pelos 
profissionais do PSF?     

0,44 

69. Você vai ao PSF mesmo quando não está doente? 

    

0,43 

81. O trabalho da equipe do PSF é tratar das doenças que as pessoas já têm?     -0,38 

80. Você só pode ser atendido no PSF em que é cadastrado? 

    

-0,36 

31. Na consulta, o médico lhe perguntou sobre outras coisas da sua vida?     0,35 

24. Você já teve que esperar mais de uma hora para ser atendido no PSF? 

    

-0,32 

Eingenvalues   4,55   4,32 1,98 
Variância Explicada (%)  13,01 12,36 5,68 
Número de itens por fator 17 12 06 
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Conjuntamente, os três componentes explicam 31,05% da variância total e 

apresentam autovalores (eigenvalues) de 4,55, 4,32 e 1,98, respectivamente. Os autovalores 

mostram a proporção da variância que cada fator é capaz de reter. Cada fator que tem um 

autovalor acima de 1 é mantido. A decisão sobre o número de fatores a serem extraídos cabe 

ao pesquisador, e se fundamenta tanto em critérios estatísticos quanto teórico (Dancy & 

Reidy, 2006, p. 435). 

Nesse sentido, o critério estatístico aqui adotado foi o de Guttman-Kaiser (GK), no 

qual, o eigenvalue (autovalor) corresponde a quantidade da variância explicada por um 

componsnte, sendo que um eigenvalue de 1,0 representa a porcentagem da variância 

explicada por uma única variável. A soma dos eigenvalues é igual ao número de variáveis 

analisadas.  

O critério GK fundamenta-se na consideração que um fator precisa explicar pelo 

menos a quantidade de variância que é explicada por uma única variável. E o teórico 

fundamentou-se na definição constitutiva previamente estabelecida para leitura dos fatores. 

Este último foi estabelecido a partir da coerência entre os itens (conteúdo semântico) que 

compuseram cada fator e as definições constitutivas aplicadas aos fatores. Descreve-se a 

seguir a interpretação de cada fator. 

O Fator 1 reuniu 17 itens, com saturação mínima de -0,30 ( Os profissionais da 

ESF têm consideração por você? ) e máxima de 0,58 ( Você (algum parente ou vizinho) já 

deixou de ser atendido no PSF porque o equipamento estava quebrado? ). Com índice de 

consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,80. Este fator foi denominado de 

Acessibilidade/acolhimento, e como o nome indica, diz respeito ao acesso e ao acolhimento 

dos usuários na USF, no momento em que eles procuram os serviços em saúde. Remete a 

como se dá esse atendimento inicial e a disponibilidade ou não dos serviços através do contato 

pessoal com os profissionais da ESF. 
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O segundo Fator agregou 12 itens, com saturação mínima de -0,30 ( Com o PSF, 

você recebe atendimento em casa? ) e máxima de 0,68 ( A consulta no PSF não vale nada? ). 

Com índice de consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,73. Este fator foi denominado de 

Estrutura de atendimento e diz respeito àquilo que existe ou não, ao que se tem ou não 

disponível em termos de materiais e serviços na ESF. Remete às coisas com as quais os 

usuários podem contar ou não no programa. 

Por fim, o terceiro fator reuniu seis itens, com saturação mínima de -0,32 ( Você 

já teve que esperar mais de uma hora para ser atendido no PSF? ) e máxima de 0,44 ( Sua 

renda foi suficiente para realizar os tratamentos indicados pelos profissionais do PSF? ). Com 

índice de consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,49. Nomeou-se o fator de Proposta do 

atendimento (preventivo/curativo) que está relacionada ao tipo de atendimento a que se 

propõe a ESF na visão dos usuários, que manifestam ora uma compreensão do atendimento 

como preventivo, ora como curativo (Tabela 6). 
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Tabela 6. Descrição constitutiva do instrumento (três fatores) 

Categorias Subcategorias Operacionalização 
1.1 Acessibilidade  Refere-se à possibilidade de acesso 

do usuário à USF e aos serviços 
oferecidos pela ESF, considerando a 
localização geográfica da USF e o 
acesso em termos de atendimento.  

1.2 Humanização  Reflete a crença dos usuários na 
existência de respeito, consideração, 
escuta atenciosa, preocupação com a 
sua saúde, compreensão, acolhida e 
gentileza por parte dos profissionais 
durante o atendimento. 

I Acessibilidade/ 
acolhimento 
Diz respeito ao acesso e ao 
acolhimento dos usuários na 
USF, no momento em que 
eles procuram os serviços 
em saúde. Remete a como 
se dá esse atendimento 
inicial e a disponibilidade 
ou não dos serviços através 
do contato pessoal com os 
profissionais da ESF. 1.3 Organização Engloba a percepção dos usuários de 

que os procedimentos de 
atendimento são organizados 
sistematicamente para o 
oferecimento de um melhor serviço. 

2.1 Consultas  Diz respeito ao oferecimento de 
atendimento médico ao usuário em 
forma de consultas na USF. 

2.2 Vacinas  Refere-se ao oferecimento de 
vacinas, especialmente às crianças e 
aos idosos. 

2.3 Informações  Trata-se do provimento de 
informações aos usuários sobre o 
atendimento. 

II Estrutura de 
atendimento 
Refere-se àquilo que existe 
ou não, ao que se tem ou 
não disponível em termos de 
materiais e serviços no PSF. 
Remete às coisas com as 
quais os usuários podem 
contar ou não no programa. 

2.4 Atendimento fora da 
unidade 
(hospitalar/domiciliar) 

Relaciona-se ao atendimento dos 
usuários, seja no encaminhamento ao 
hospital ou nas visitas domiciliares 
aos que não podem se locomover. 

3.1 Preventivo  Reflete a compreensão, por parte dos 
usuários, do atendimento na ESF 
como tendo uma proposta 
preventiva, que torna possível a 
efetividade do programa mesmo com 
o atendimento dos usuários nas USF 
em que são cadastrados, e não em 
qualquer unidade como se dava nos 
postos (média complexidade), e que 
torna possível a prevenção quando se 
tem renda suficiente para ações 
nesse sentido. 

III Proposta do 
atendimento 
(preventivo/curativo) 
Está relacionada ao tipo de 
atendimento a que se propõe 
o PSF na visão dos usuários, 
que manifestam ora uma 
compreensão do 
atendimento como 
preventivo, ora como 
curativo. 

3.2 Curativo Reflete a compreensão, por parte dos 
usuários, do atendimento na ESF 
como tendo uma proposta curativa. 

 

Observa-se na composição dos fatores que os dois primeiros (Acessibilidade e 

Estrutura de Atendimento) coadunaram com a estrutura prevista durante a preparação do 
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instrumento em sua primeira versão (categorização), ao menos no que se referia às categorias 

que emergiram, embora tenha havido algumas modificações entre as subcategorias. 

Corroboraram também os resultados obtidos nas análises dos dados coletados durante o 

estudo piloto.  

É necessário salientar, entretanto, que os itens do terceiro fator não 

corresponderam à categoria Encaminhamento ao Sistema de Referência, como era esperado, 

mas sim à Proposta do Atendimento na ESF como sendo preventiva ou curativa.  

Por apresentar baixo índice de consistência interna (alfa de Cronbach de 0,49) 

optou-se por eliminá-lo da versão final do instrumento. Tanto pelo critério estatístico como 

pelo teórico, pois a maior parte desses itens (cinco entre seis) estava situada, no esquema 

teórico/semântico previsto, no primeiro fator, relacionando-se justamente ao atendimento 

preventivo e curativo, como subcategorias da classe Acessibilidade. Entretanto, os resultados 

obtidos com a análise fatorial demonstraram que esses itens, na verdade, formam um fator (ou 

categoria) independente, e não subordinado. 

A ausência, ou não confirmação, do fator Encaminhamento ao Sistema de 

Referência pode ser explicada pelo reduzido volume de conhecimentos dos quais dispõem os 

usuários acerca do programa, sua amplitude e organização em redes de atendimento.  

Aos usuários interessa tão somente chegarem à USF e serem atendidos. A questão dos demais 

níveis ou aspectos do programa para eles não era clara, assim como a diferenciação, ou 

passagem, do modelo curativo de assistência à saúde ao modelo preventivo, permanecendo 

ainda arraigada uma concepção curativa do que seria o bom atendimento. 
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2.2 Estudo II: Avaliação da Estratégia de Saúde da Família 

2.2.1 Delineamento 

O delineamento deste estudo é uma comparação entre pares, considerando como 

variáveis antecedentes as biodemográficas: sexo, faixa etária, escolaridade e categoria sócio-

econômica; e a variável conseqüente a avaliação dos usuários sobre a ESF. 

Este estudo foi desenvolvido nas quatro mesorregiões: Sertão, Borborema, Agreste 

e Zona da Mata. Foram escolhidos 39 municípios rurais por meio de uma amostragem não-

probabilística por quotas, sendo 10 do sertão (Imaculada, Emas, Teixeira, Catolé do Rocha, 

Riacho dos Cavalos, Brejo do Cruz, São Bento, Pombal, Itaporanga, Piancó), 10 da 

Borborema (Sumé, Monteiro, Barra de Santana, Boqueirão, Cabaceiras, Juazeirinho, Junco do 

Seridó, São José do Sabugi, Santa Luzia e São Mamede), 10 da região Agreste (Alagoinha, 

Areia, Bananeiras, Esperança, Ingá, Itabaiana, Lagoa Seca, Pirpirituba, Pocinhos, Solânea) e 

09 da Zona da Mata (Alhandra, Caaporã, Itapororoca, Jacaraú, Juripiranga, Lucena, Pedras de 

Fogo, Pilar e Rio Tinto).  

2.2.2 Participantes 

A amostra foi composta por 2.956 usuários de USF situadas em municípios com 

características rurais do Estado da Paraíba. Foi utilizado um procedimento amostral não-

probabilístico, com equivalência entre os grupos, isto é, o número de participantes por cidade 

foi equivalente entre os grupos definidos por sexo (homens e mulheres) e faixas etárias 

(jovens, adultos e idosos). 

Os respondentes dentro de cada subgrupo foram selecionados de maneira 

intencional (os participantes deveriam ser usuários do programa e pertencer às faixas etárias 

estabelecidas: jovens de 14 a 18 anos, adultos de 25 a 45 anos e idosos  mulheres a partir dos 

55 e homens a partir dos 65, conforme critério do INSS) e acidental, uma vez que os 

questionários eram aplicados nas ruas, calçadas e praças, eventualmente nas casas, a quem 
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correspondesse aos critérios da amostra e se disponibilizasse a participar da pesquisa. Foram 

escolhidos 39 municípios do Estado da Paraíba, utilizando-se os critérios de distribuição 

geográfica regional (Sertão Paraibano, Borborema, Zona da Mata Paraibana e Agreste 

Paraibano) e populacional (menos de 25.000 habitantes) totalizando 39 municípios descritos 

nas Tabelas 7 e 8. 

Tabela 7. Distribuição do número de municípios estudados por Mesorregião - PB (N = 39) 
Meso-região Paraíba 
Sertão Paraibano 10 
Borborema 10 
Zona da Mata Paraibana 09 
Agreste Paraibano 10 
Total 39 

  

Tabela 8. Distribuição, freqüência e percentual do perfil da amostra (N = 2956) 
Mesorregião Freqüência Percentual 
Sertão  807 27,3 
Borborema 791 26,8 
Zona da Mata  589 19,9 
Agreste  769 25,9 
Total 2956 100,0 
Sexo Freqüência Percentual 
Masculino 1459 49,4 
Feminino 1497 50,6 
Total 2956 100,0 

 

Os participantes apresentam em média idade de 39 anos (mínimo = 14 e máximo = 

93; desvio padrão = 21,22) e recebem em média três salários mínimos por mês (mínimo = 1 e 

máximo = 15; desvio padrão = 3,27). 

Visando a equivalência entre os grupos (por sexo e faixa-etária), foi definida uma 

meta de questionários a serem aplicados em cada um dos municípios. Como pode ser visto na 

tabela 1, a meta geral era de 100 questionários em cada município, considerando-se a 

possibilidade de descarte de questionários com eventuais problemas no registro das respostas, 

conforme a Tabela 9.  
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Tabela 9. Metas de aplicação da equipe de entrevistadores por cidade 
Grupos Homens Mulheres 
Jovens  17 17 
Adultos 17 17 
Idosos 16 16 
Total 50 50 

 

Com essa meta, pretendia-se chegar, ao final da coleta, ao número de 3.600 

questionários aplicados e válidos. Era feita, ao final de cada dia de coleta, uma checagem dos 

questionários para verificar se haviam itens não respondidos. Entretanto, durante o processo 

de montagem do banco de dados, e digitação de cada questionário, foram constatados erros de 

aplicação e registro das informações que inutilizaram muitos questionários, mais 

precisamente, 644.  

2.2.3 Instrumento 

Para comprovar a qualidade dos itens do instrumento aplicados em uma amostra 

maior, foi realizada uma nova análise fatorial, utilizando os mesmos critérios descritos 

anteriormente. Do instrumento aplicado no Estudo II, foram analisados os itens com maior 

variabilidade e carga fatorial, os quais podem ser observados na Tabela 10. 
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Tabela 10. Resultado da segunda análise fatorial exploratória 

Fatores 
Itens 

I II  
29. Os profissionais da ESF têm consideração por você? 0,51

     
73. Você confia nos profissionais da ESF? 0,49

     
34. Os profissionais do PSF lhe oferecem ajuda quando você precisa? 0,49

     
53. Com o PSF ficou mais fácil para você (algum parente ou vizinho) 
fazer exames clínicos? 

0,49

     

57. O PSF oferece acompanhamento/atendimento adequado para os 
seus problemas de saúde? 

0,51

     

71. Os profissionais do PSF do PSF procuram entender os seus 
problemas? 

0,54

     

07. A equipe do PSF se preocupa com a saúde da sua família? 0,46

     

37. Os profissionais do PSF lhe escutam com atenção durante o 
atendimento? 

0,40

     

43. No PSF, o encaminhamento para o médico especialista é 
organizado? 

0,45

     

91. É fácil conseguir consulta para o médico especialista? 0,36

     

62. O horário de funcionamento do PSF é suficiente para que todas as 
pessoas da comunidade sejam atendidas? 

0,43

     

21. Os idosos que você conhece recebem atenção especial no PSF? 0,42

     

38. Você já deixou de ser atendido no PSF por falta de material? -0,37

     

17. No PSF tem os remédios que você precisa? 0,36

     

32. No PSF é mais fácil para você conseguir atendimento? 0,43

   

98. Você (algum parente ou vizinho) já deixou de ser atendido no PSF 
porque o equipamento estava quebrado? 

-0,34

   

78. Todas as vezes que você procurou, recebeu informações sobre o 
atendimento no PSF? 

0,33

   

39. Todas as vezes que você necessitou, foi atendido no PSF?  0,42

  

64. A consulta no PSF não vale nada? 

  

0,76

   

88. Quando você precisa de tratamento hospitalar, precisa falar com o 
prefeito (político)?   

0,47

   

23. Suas crianças (filhos, netos, sobrinhos, etc.) já ficaram sem vacina 
no PSF? 

  

0,66

   

82. O PSF foi feito para atender os pobres?   -0,36

   

41. O PSF não resolve nada? 

  

0,45

   

11. Suas crianças (filhos, netos, sobrinhos, etc.) já foram vacinadas no 
PSF?   

-0,48

   

03. Se você tivesse um plano de saúde, ainda iria ao PSF? 

  

0,51

   

30. Você já se consultou com o médico do PSF?   -0,48

   

76. Você sabe os dias da semana em que pode ser atendido no PSF? 

  

-0,39

   

87. Para um morador novo, é difícil localizar a unidade do PSF do seu 
bairro?  

0,39

  

85. Com o PSF, você recebe atendimento em casa? 

  

-0,30

  

Eingenvalues 3,75 2,94

  

Variância Explicada (%) 12,93 10,16

  

Número de itens por fator 17 12  

 

Conjuntamente, os dois componentes explicam 23, 09% da variância total e 

apresentam autovalores (eigenvalues) de 3,75 e 2,94, respectivamente. O primeiro fator reuniu 
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dezessete itens, com saturação mínima de -0,37 ( Você já deixou de ser atendido no PSF por 

falta de material?) e máxima de 0,54 ( Os profissionais do PSF do PSF procuram entender os 

seus problemas? ). Com índice de consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,80. Foi 

mantida para este fator a denominação de Acessibilidade/acolhimento, pois os itens nele 

aglomerados dizem respeito ao acesso e ao acolhimento dos usuários na USF, no momento 

em que eles procuram os serviços em saúde. Remete a como se dá esse atendimento inicial e a 

disponibilidade ou não dos serviços através do contato pessoal com os profissionais da ESF. 

O segundo fator reuniu doze itens, com saturação mínima de -0,48 ( Você já se 

consultou com o médico do PSF? ) e máxima de 0,76 ( A consulta no PSF não vale nada? ). 

Com índice de consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,49. Nomeou-se este fator de 

Estrutura de atendimento, que está relacionada aos aspectos compreendidos na estrutura de 

atendimento, referindo-se àquilo que existe ou não, ao que se disponibiliza ou não em termos 

de materiais e serviços na ESF. Em outras palavras, remete às coisas com as quais os usuários 

consideram que podem contar ou não no programa. 

Por meio de uma categorização dos itens contidos em cada fator, respectivamente, 

foi possível identificar a estrutura interna desses fatores, conforme Tabela 11. 
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Tabela 11. Descrição constitutiva dos fatores do instrumento (dois fatores) 

Categorias Subcategorias Operacionalização 
1.1 Humanização   Reflete a crença dos usuários na 

existência de respeito, consideração, 
escuta atenciosa, preocupação com a 
sua saúde, compreensão, acolhida e 
gentileza por parte dos profissionais 
durante o atendimento.  

I Acessibilidade/ acolhimento 
Diz respeito ao acesso e ao 
acolhimento dos usuários na 
USF, no momento em que eles 
procuram os serviços em saúde. 
Remete a como se dá esse 
atendimento inicial e à 
disponibilidade ou não dos 
serviços através do contato 
pessoal com os profissionais da 
ESF. 

1.2 Acessibilidade 
Organizacional  

Refere-se à possibilidade de acesso 
do usuário à USF e aos serviços 
oferecidos pelo PSF, considerando a 
localização geográfica da USF e o 
acesso em termos de atendimento. 

2.1 Público a quem se 
dirige  

Diz respeito à crença de o programa 
deve privilegiar um determinado 
segmento social.  

2.2 Atendimento na USF  Refere-se aos recursos humanos e 
materiais disponibilizados para o 
atendimento na Unidade de Saúde da 
Família.  

II Estrutura de atendimento 
Refere-se àquilo que existe ou 
não, ao que se tem ou não 
disponível em termos de 
materiais e serviços na ESF. 
Remete às coisas com as quais 
os usuários podem contar ou 
não no programa. 

2.3 Resolutividade  Relaciona-se à percepção dos 
serviços oferecidos pela ESF em 
termos da capacidade de resolver 
seus problemas de saúde. 

 

Observa-se na composição dos fatores que o primeiro 

(Acessibilidade/acolhimento) manteve-se desde a estrutura prevista durante a preparação do 

instrumento em sua primeira versão (categorização), embora tenham sido notadas algumas 

modificações entre as subcategorias, cujo sentido pode ser facilmente esclarecido.  

A Humanização passa a compor esse fator por ser um aspecto crucial que promove 

e facilita a acessibilidade, além de determinar a sensação de acolhimento por parte do usuário. 

A Acessibilidade Organizacional, subcategoria também presente nesse fator, engloba todos os 

demais aspectos previstos durante a preparação do instrumento (sócio-cultural, econômico e 

geográfico). Isto ocorre porque o que se está avaliando não são os fatores externos que 

aproximam ou distanciam o usuário da estratégia, mas sim até que ponto o programa está se 

fazendo acessível ao usuário, afinal, é a isso que ela se propõe. 
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O segundo fator, Estrutura de atendimento, também continuou presente, 

confirmando as expectativas traçadas no início deste estudo, entretanto, os significados a ele 

relacionados, suas subclasses, se configuraram de outra forma a partir desta nova análise. Isto 

porque houve a aglutinação de alguns aspectos anteriormente considerados em separado 

(consultas, vacinas, informações, atendimento fora da unidade), mas que na verdade formam 

o conjunto de serviços disponibilizados para o Atendimento na USF, denominação atribuída 

agora a uma de suas subclasses. 

Além disso, passam a compor este fator mais duas subclasses: Público a quem se 

dirige, uma vez que os usuários consideram que a ESF foi pensado e é executado tendo como 

foco um determinado segmento social e Resolutividade, já que eles se dirigem às USF em 

busca de soluções para seus problemas de saúde. 

Como observado anteriormente, os usuários não possuem uma definição clara de 

como é e como funciona o sistema de encaminhamento para outros níveis de atenção, como se 

caracterizam esses níveis (média e alta complexidade). Para eles, importa que sejam 

atendidos: ou se é atendido ou não. Assim, por exemplo, um encaminhamento ou uma 

intervenção preventiva podem ser interpretados como negação de atendimentos, e não como 

procedimentos previstos na proposta do programa. 

Percebe-se, perpassando essas questões, uma concepção curativista da estratégia e, 

por conseguinte, expectativas de um atendimento curativista, voltado para resolver problemas 

já instalados. Desta forma, os usuários não distinguem claramente qual deveria ser a proposta 

de atendimento no programa, se deveria ser curativa, preventiva ou ambas. Por isso, o terceiro 

fator (Proposta de atendimento) não foi confirmado nesta segunda análise fatorial. 

Utilizou-se, pois, no Estudo II o questionário elaborado anteriormente (Estudo I), 

composto por 73 itens de Avaliação da ESF pelos usuários, contendo também itens para 

caracterização biodemográfica, referentes a sexo, idade, nível de escolaridade, profissão, 

renda familiar, entre outras (Apêndice C). 
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2.2.4 A questão da Validade de Critério 

A validade de critério foi um aspecto importante, considerado nesta pesquisa, pois, 

no processo de construção do instrumento, pretendeu-se avaliar em que grau  o instrumento 

era capaz de discriminar grupos que diferiam em determinadas características, de acordo com 

um critério padrão, que neste caso foram os tercis , definidos pela distribuição das médias 

avaliativas de cada participante, a cada fator, em três partes iguais. Uma vez que o 

instrumento foi capaz de fazer diferenciações entre os grupos em suas avaliações, considerou-

se que ele possui validade de critério.  

De acordo com Cozby (2003), a validade de critério aparece como uma das 

medidas da validade de construto, dentre as quais ainda existem as validades aparente, 

convergente e discriminante. Tendo sido estabelecida a validade de critério do instrumento 

aqui utilizado, considera-se que essa medida pode ser utilizada para aconselhar gestores 

quanto as suas ações em relação à ESF.  

A construção de fatores mediante análises fatoriais dos itens, e da variabilidade de 

respostas a eles, se deveu à necessidade de conhecer sob que aspectos principais os usuários 

avaliavam a ESF como um todo. As análises não se pautaram nas cargas fatoriais obtidas, mas 

sim na estrutura fatorial obtida, que possibilitou a transformação de itens de resposta 

dicotômica em duas escalas correspondentes aos dois fatores identificados.  

2.2.5 Itens de Avaliação 

Do instrumento utilizado para coletar os dados desta pesquisa, um questionário 

contendo 73 itens de Avaliação da ESF pelos usuários, os 29 itens que apresentaram maior 

variabilidade em termos avaliativos compuseram as escalas aqui avaliadas, além dos itens 

para caracterização biodemográfica referentes a sexo, idade, nível de escolaridade, profissão e 

renda familiar. O processo de elaboração, validação e as características do referido 

instrumento está descrito no Apêndice F. 
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No instrumento produzido e validado para avaliação da ESF pelos seus usuários 

em municípios rurais (Apêndice C) constava primeiramente a identificação da cidade e do 

aplicador. Em seguida, constava um conjunto de informações, lidas e explicadas oralmente a 

cada respondente a respeito das implicações de sua participação, mesmo tendo sido 

apresentado e assinado previamente o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 

E). 

Eram apresentados então os 73 itens avaliativos, referentes a ações práticas, 

comportamentos, ao que existe ou não em termos de atendimento na USF, aos quais os 

participantes respondiam com sim ou não , havendo um espaço para esse assinalamento. É 

importante pontuar que, como os participantes tinham dificuldades para preencher o 

questionário, e por isso demonstravam desinteresse, o preenchimento era feito pelos 

aplicadores e levava em média 15 minutos.  

Esses itens avaliativos estavam distribuídos aleatoriamente no questionário, mas 

pertenciam aos dois fatores previamente identificados: Acessibilidade/acolhimento e Estrutura 

de atendimento. O primeiro fator, após análises finais de variância dos itens, ficou com apenas 

17 itens, enquanto que o segundo ficou com 12. Esses itens serão descritos adiante. 

Após os itens avaliativos, era apresentado o questionário biodemográfico, com 

questões fechadas para futuro delineamento do perfil dos participantes, quanto a questões 

biológicas e sociais.  

2.2.6 Procedimentos

 

O Estado da Paraíba apresenta 223 municípios, distribuídos entre quatro 

mesorregiões: Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão. Deste total, 203 cidades são tidas 

como rurais, baseando-se no critério defendido por Albuquerque (2001), o qual considera 

rurais os municípios que possuem até 25.000 habitantes, e são constituídos por um núcleo 

urbano (sede) e outro agrário (povoados e sítios). 
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Participaram deste estudo usuários da ESF de municípios com características 

rurais do Estado da Paraíba. Visando a equivalência entre os grupos, foi definida uma meta de 

questionários a serem aplicados em cada um desses municípios. A meta de aplicação era de 

100 questionários em cada município, considerando-se o descarte dos questionários com 

eventuais problemas no registro das respostas. Nesta etapa de avaliação da ESF, a coleta, que 

começou no dia 08 de dezembro de 2006 e terminou em 17 de julho de 2007, já havia sido 

concluída. Foram, então, utilizados os itens avaliativos do instrumento, cujas respostas já 

haviam sido lançadas em um banco de dados. 

O instrumento reelaborado, em sua versão final, do qual saíram 27 itens com 

pouca variância, foi aplicado aos usuários da Estratégia Saúde da Família (ESF) nos 30 

municípios seguintes (Solânea, Bananeiras, Jacaraú, Pirpirituba, Pilar, Juripiranga, Barra de 

Santana, Boqueirão, Cabaceiras, Juazeirinho, Junco do Seridó, São José do Sabugi, Santa 

Luzia, São Mamede, Teixeira, Catolé do Rocha, Riacho dos Cavalos, Brejo do Cruz, São 

Bento, Pombal, Itaporanga, Piancó, Areia, Pocinhos, Lagoa Seca, Ingá, Itabaiana, Caaporã, 

Alhandra e Itapororoca). Esse questionário (Apêndice C) pretendeu representar a avaliação 

dos usuários de Unidades Básicas de Saúde da Família (USF) a respeito da ESF. 

Em cada município foram entrevistados até 90 usuários (número que variou 

conforme as condições populacionais do município, bem como a disponibilidade dos usuários 

a responder às perguntas), adotando-se os critérios de sexo e faixa-etária, considerando 17 

participantes para cada célula em cada cidade (exceto os idosos, cuja meta que se conseguia 

completar era, em média, 16 indivíduos), obtendo-se um total de 2.956 participantes. Foram 

visitados, na realidade, 41 municípios, entretanto, pela falta de participantes dispostos a 

responder, e pela visível coação de funcionários da prefeitura sobre estes, foram excluídas 

duas cidades. Essa resistência dos residentes, nestas cidades, em participar da pesquisa 

ocorreu por pressões políticas, medo de a pesquisa ser encomendada pela oposição ou pela 

situação , medo da identificação de respondentes e futuras retaliações. Todos esses foram 
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fatores pesaram consideravelmente no momento de os usuários optarem por participar ou não 

da pesquisa.  

Utilizaram-se os critérios de distribuição geográfica regional (Sertão Paraibano, 

Borborema, Zona da Mata Paraibana e Agreste Paraibano) e populacional (menos de 25.000 

habitantes) totalizando 39 municípios descritos nas Tabelas 12 e 13. 

Tabela 12. Distribuição do número de municípios estudados por Mesorregião - PB (N = 39) 
Mesorregião Paraíba 
Sertão Paraibano 10 
Borborema 10 
Zona da Mata Paraibana 10 
Agreste Paraibano 09 
Total 39 

 

Tabela 13. Distribuição de freqüência de participantes por município do Estado da Paraíba 
Municípios Freqüência Municípios Freqüência 
Sumé 60 Junco do Seridó 92 
Monteiro 50 São José Sabugi 95 
Emas 54 Santa Luzia 96 
Imaculada 47 São Mamede 93 
Pedra de fogo 39 Teixeira 93 
Alagoinha 52 Catolé do Rocha 87 
Esperança 50 Riacho dos Cavalos 79 
Rio Tinto 39 São Bento 89 
Lucena 37 Pombal 92 
Solânea 96 Piancó 89 
Bananeiras 90 Areia 90 
Jacaraú 92 Pocinhos 90 
Pirpirituba 47 Lagoa Seca 87 
Pilar 89 Ingá 90 
Juripiranga 65 Itabaiana 68 
Barra de Santana 47 Caaporã 60 
Boqueirão 81 Alhandra 70 
Cabaceiras 90 Itapororoca 85 
Juazeirinho 87   

 

Verificou-se uma freqüência menor de participantes em alguns municípios. Isto se 

deveu ao receio do controle social por parte de alguns indivíduos, que relataram não se sentir 

à vontade para participar da pesquisa em função do medo de serem perseguidos politicamente. 

Mesmo com as explicações de sigilo e de anonimato garantidos na pesquisa. Além disso, 

alguns municípios possuem um número reduzido de USF, como se vê na Tabela 14. 
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Tabela 14. Distribuição de freqüência e percentual do perfil da amostra (N = 2956) 
Mesorregião Freqüência Percentual 
Sertão  807 27,3 
Borborema 791 26,8 
Zona da Mata 589 19,9 
Agreste  766 25,9 
Total 2953 100,0 
Sexo Freqüência Percentual 
Masculino 1459 49,4 
Feminino 1497 50,6 
Total 2956 100,0 

 

Os participantes apresentam em média idade de 39 anos (mínimo = 14 e máximo = 

93; desvio padrão = 21,22) e recebem em média três salários mínimos por mês (mínimo = 1 e 

máximo = 15; desvio padrão = 3,27).  

2.2.7 Análise dos Dados 

Os dados foram analisados com uma ANOVA entre sujeitos (Dancey & Reidy, 

2006), pois foram analisados diferentes grupos nas diferentes condições de pesquisa, seguida 

de comparações tais como Teste t e Post Hoc de Scheffe, conforme o número de grupos e 

níveis de variáveis a serem comparados. 

Foram, nesta etapa, procedidas as análises dos dados correspondentes à amostra 

total, para verificação de como os usuários dos municípios rurais em questão avaliavam a 

Estratégia de Saúde da Família. Para tanto, foram consideradas duas escalas, correspondentes 

aos  dois conjuntos de itens com maior variabilidade estatística, que faziam parte dos dois 

fatores do instrumento utilizado no Estudo II (Acessibilidade/acolhimento e Estrutura de 

Atendimento). 

O Fator Acolhimento está associado à Acessibilidade. Isto porque a primeira 

categoria reflete a chegada, os momentos iniciais do usuário na USF, em que é marcante para 

eles a forma como são recebidos, ou acolhidos nesse ambiente. 



  
100

Os itens referentes à subcategoria Humanização situaram-se no primeiro, e não no 

segundo fator (Estrutura de Atendimento), como se supunha inicialmente no Estudo I. Tal fato 

se deve à importância dada a esse aspecto do atendimento pelos usuários, principalmente na 

sua chegada, seja no balcão de informações, sala de espera, consultório, ou sala de curativos. 

Durante o acolhimento, a humanização do atendimento é crucial, pois muitas vezes os 

usuários só chegam à USF quando já estão em situação de sofrimento, o qual se potencializa 

diante de um atendimento desatencioso. 

A organização nos procedimentos inerentes a esse recebimento do usuário na USF 

é outro ponto importante no conjunto de aspectos englobados nesse fator, sendo também um 

indicador para uma avaliação positiva ou negativa do atendimento. A organização denota 

seriedade no atendimento, enquanto a desorganização seja na manipulação de fichas, 

organização das filas, agendamento de consultas, encaminhamentos, entrega de exames, etc. 

denota descaso, diminuindo a confiança no trabalho da equipe por parte dos usuários. 

No segundo fator, cujos itens correspondem à Estrutura de Atendimento, figura o 

que é oferecido aos usuários pela estratégia: consultas, vacinas, informações e atendimento 

fora da USF. Compõe uma subclasse deste fator a noção de que existe um atendimento fora 

do que eles chamam de postinho , embora não seja considerada específica ou 

independentemente, não chegando a compor um fator independente. 
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CAPÍTULO III  RESULTADOS  

3.1 Perfil dos Usuários 

Os 2.956 participantes usuários das USF implementados em municípios com 

características rurais do Estado da Paraíba que participaram deste estudo, apresentam em 

média idade de 39 anos (mínimo = 14 e máximo = 93; desvio padrão = 21,22) em que 50,6% 

eram do sexo feminino e 49,4 % do sexo masculino. O número e percentual de usuários em 

cada faixa podem ser conferidos a Tabela 15. Observa-se a distribuição dos participantes por 

faixa-etária, tendo sido emparelhados nesse critério, o que explica os números semelhantes 

em cada faixa considerada. 

Tabela 15. Distribuição de freqüência e percentual da variável faixa etária 
Faixa etária Freqüência Percentual 
Jovem 976 33,0 
Adulto 1016 34,4 
Idoso 964 32,6 
Total 2956 100,0 

 

Percebe-se, na Tabela 16, o predomínio de baixos níveis de escolaridade entre os 

participantes desta pesquisa. A maior parte dos respondentes (62,9%) não chegou a concluir o 

ensino fundamental. 

Tabela 16. Distribuição de freqüência e percentual da variável escolaridade 
Escolaridade Freqüência Percentual 
Analf/funda1incomp 1035 35,0 
Fund1comp/Fund2incomp 825 27,9 
Fund2comp/medioincomp 549 18,6 
Mediocomp/supincomp 481 16,3 
Superior completo 48 1,6 
Não indicou 18 0,6 
Total 2956 100,0 

 

Para se obter uma classificação sócio-econômica dos participantes foi criado um 

critério a partir do proposto pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e Associação 

Nacional das Empresas de Pesquisa de Mercado (ANEP), elaborado para a classificação 
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social do País (Critério Brasil). Seu objetivo é medir o poder aquisitivo do consumidor com 

base em levantamentos socioeconômicos. 

O referido critério, contudo, sofreu adaptações no presente trabalho, pois estima o 

poder de compra dos indivíduos e famílias urbanas (Brasil, 2008a). Assim, os bens de 

consumo existentes entre os participantes desta pesquisa não correspondem exatamente 

àqueles citados pelo Critério Brasil. Esse sistema de pontuação é baseado na posse de bens de 

consumo duráveis, instrução do chefe da família e outros fatores, como a presença de 

empregados domésticos. 

Nesse caso, tratando-se de municípios rurais, não se considerou a escolaridade dos 

chefes de família, em sua maioria com baixa, nenhuma escolaridade, ou desconhecida pelos 

respondentes. O baixo nível de escolaridade dos participantes foi evidenciado na tabela 

anterior. 

Foram desconsideradas também as questões de infra-estrutura da cidade, pois em 

municípios rurais a infra-estrutura nem sempre está relacionada ao poder aquisitivo. Um 

habitante pode ter renda alta e não contar com esgoto drenado, devido a cidade ser pouco 

estruturada, ou mesmo coleta de lixo, por conta do município não oferecer esse serviço. 

No caso dos bens de consumo investigados pela pesquisa que não fazem parte do 

rol de bens citados pelo Critério Brasil, atribui-se pontuação pelo fator de acessibilidade (a 

que bens eles têm mais ou menos acesso) e necessidade (os que são mais básicos, necessários, 

e os que são mais supérfluos ou incomuns). Por exemplo, o fogão a gás (pontuação 1), por ser 

algo necessário e básico, é mais comum de ser encontrado nas casas dos participantes, sendo 

também mais acessível do que um Laptop (pontuação 8), o que para a maioria dos 

participantes é algo supérfluo no atendimento às necessidades básicas. Uma geladeira 

(pontuação 2) é algo mais necessário, e portanto mais comum de ser encontrado do que uma 
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máquina de lavar (pontuação 7), pois na realidade estudada mantém-se o hábito de lavar as 

roupas manualmente.  

O valor monetário do bem não foi priorizado nesse critério por serem levados em 

consideração aspectos qualitativos do objeto, muitas vezes com longo tempo de uso, em mau 

estado de conservação. Assim, um valor financeiro padronizado no mercado não oferece um 

bom indicador da categoria sócio-econômica do participante. 

Uma família, por exemplo, pode ter uma geladeira comprada de terceira mão, com 

mais de dez anos de uso, funcionando mal ou quebrada, entretanto uma geladeira de modelo 

básico custa no mercado em torno de R$800,00. Nesse caso, a posse desse bem não diz muito 

sobre o poder aquisitivo da família. O somatório das pontuações atribuídas aos bens de 

consumo declarados, mais a renda da família, compuseram um índice para classificação sócio 

econômica dos participantes deste estudo, conforme Tabela 17. 

Tabela 17. Pontuação correspondente às categorias sócio-econômicas identificadas 
Classe Pontos 

A (alta) 41 ou mais 
B (média-alta) 31-40 
C (média) 21-30 
D (média-baixa) 11-20 
E (baixa) 0-10 

 

Na Tabela 18 são apresentadas as categorias econômicas identificadas segundo o 

critério desenvolvido nesta pesquisa, bem como a concentração de respondentes em cada 

categoria. 

Tabela 18. Distribuição de freqüência e percentual da variável categoria sócio-econômica 
Categoria Econômica Freqüência Percentual 
Alta (A) 15 5 
Média alta (B) 168 5,7 
Média (C) 502 17,0 
Média Baixa (D) 1294 43,8 
Baixa (E) 977 33,1 
Total 2956 100,0 
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Observa-se uma maior concentração de participantes desta pesquisa nas categorias 

sócio-econômicas D e E (Média Baixa e Baixa). Nas demais categorias, ainda que em número 

menor, encontram-se também respondentes, pois se tratando de municípios rurais, não 

existem em muitos deles alternativas de atendimento básico a não ser os postos de saúde da 

ESF.  

3.2 Análise Descritiva dos Fatores Encontrados 

Como visto anteriormente, o presente estudo pretendeu obter uma avaliação da 

Estratégia Saúde da Família, por meio da construção e validação de um questionário de 

avaliação da estratégia voltado para os usuários em ambiente rural, cujos 29 itens avaliativos 

foram respondidos em escala dicotômica (sim ou não).  Por meio de Análises Fatoriais 

verificou-se uma estrutura bifatorial no instrumento: Fator 1 (Acessibilidade/Acolhimento) e 

Fator 2 (Estrutura de atendimento). 

Para descrição e interpretação geral dos resultados sobre a avaliação da ESF por 

parte dos usuários, inicialmente foram consideradas as estatísticas descritivas como média e 

desvio padrão, conforme Tabela 19. 

Tabela 19. Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos construtos estudados 

Fatores Mínimo

 

Máximo

 

Média Desvio 
padrão 

Acessibilidade/acolhimento 0 17 10,54 3,94 
Estrutura de atendimento 0 12 8,03 2,79 

 

O fator Acessibilidade/Acolhimento ( Os profissionais do PSF têm consideração 

por você? ); ( Você (algum parente ou vizinho) já deixou de ser atendido na ESF porque o 

equipamento estava quebrado? ) diz respeito ao acesso e ao acolhimento dos usuários na 

USF, no momento em que eles procuram os serviços em saúde. Remete a como se dá esse 

atendimento inicial e à disponibilidade ou não dos serviços através do contato pessoal com os 

profissionais da ESF. 
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Para interpretar as repostas dadas pelos participantes aos itens que representam o 

fator Acessibilidade/acolhimento, foi elaborado um escore total que corresponde ao somatório 

dos itens. Para esse fator os escores variaram de 0 = avaliação negativa até 17 = avaliação 

positiva. Os usuários apresentaram uma média de 10,54 (mínimo = 0, máximo = 17 e desvio 

padrão = 3,94). 

Por exemplo, para itens, do tipo Os profissionais da ESF têm consideração por 

você? , aqueles participantes que concordam, responderam sim , foram computados como 1, 

e aqueles que não concordam, responderam não , foram computados como 0. O escore 

mínimo é de 0 e o escore máximo é de 17, pois existem 17 itens para o fator 

Acessibilidade/Acolhimento. 

Em outras palavras, para uma avaliação extremamente positiva o participante 

deveria responder sim para as 17 afirmações (itens) que compõem o fator em questão, 

demonstrando que concordam com os itens, enquanto que para uma avaliação extremamente 

negativa, deveriam responder não para os 17 itens que compõem esse fator, discordando 

com os itens. A ilustração a seguir demonstra que a média está mais próxima de 17 = 

avaliação positiva. 

Note-se que alguns itens são contrários, quando o indivíduo responde sim está 

avaliando negativamente. Por isso, para fins de análise, os fatores foram computados com o 

somatório dos itens contrários já invertidos (Figura 2). 
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Avaliação  
Negativa Média 8,5 

Avaliação

 
Positiva

   
Figura 2. Visualização do escore médio em destaque para o fator Acessibilidade/ 

Acolhimento. 

O fator Estrutura de atendimento ( Com o PSF, você recebe atendimento em 

casa? ); ( A consulta no PSF não vale nada? ) diz respeito àquilo que existe ou não, ao que se 

tem ou não disponível em termos de materiais e serviços na ESF. Remete às coisas com as 

quais os usuários podem contar ou não no programa, conforme Figura 3. 

Avaliação  
Negativa Média 6,0 

Avaliação

 

Positiva

   

Figura 3. Visualização do escore médio em destaque para o fator Estrutura de atendimento.  

Para este fator, tal como o anteriormente descrito, os escores são interpretados a 

partir do somatório dos itens, que variou de avaliação negativa = 0 até avaliação positiva = 

12. Neste sentido, quanto mais o indivíduo pontua, mais positiva sua avaliação, e quanto 

menos pontua mais negativa a avaliação. Verificou-se que os usuários apresentaram uma 

média de 8,03 (mínimo = 0, máximo = 12 e desvio padrão = 2,79). Para este construto, a 

média situa-se praticamente ao centro da escala, nem próxima de avaliação negativa = 0 e 

nem próxima de avaliação positiva = 12, como foi possível visualizar na figura anterior. 

A primeira vista, pode parecer que os usuários avaliam melhor o fator 

Acessibilidade/acolhimento do que o fator Estrutura de atendimento. Contudo, quando se 

converte essas escalas em escalas de 1 a 100, se obtém uma melhor percepção de como os 

usuários avaliam esses fatores de maneira geral (Tabelas 20 e 21).  
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Tabela 20. Escores médios das escalas anteriores convertidas para escalas de 1 a 100 
Fatores Escores Médios Desvio Padrão 
Acessibilidade/Acolhimento 62,06 4,89 
Estrutura de atendimento 67,31 4,92 
Total 64,68 3,71 

 

Tabela 21. Teste t para amostras relacionadas, aplicado sobre as médias dos dois fatores 
identificados  

Observa-se na tabela acima que os usuários avaliam melhor o fator Estrutura de 

atendimento do que o fator Acessibilidade/Acolhimento. Ter acesso aos serviços e ser 

devidamente acolhido na USF é algo considerado difícil, mas uma vez que se consegue esse 

acesso, a estrutura em que ocorre o atendimento é avaliada de forma mais positiva. Verifica-

se, portanto, que um terço dos usuários avalia negativamente a ESF.  

3.3 Avaliação Geral por Variáveis Biodemográficas em cada Fator 

Com relação às variáveis biodemográficas segundo as quais foram analisados os fatores, 

em 16 dos 39 municípios houve diferenças estatisticamente significativas entre as médias avaliativas 

atribuídas em pelo menos um dos fatores, ou em ambos, quais sejam (Tabela 22). 

Fatores Escores Médios Desvio Padrão Teste t 
Acessibilidade/Acolhimento 62,07 4,89 

Estrutura de atendimento 67,31 4,92  -5,65; p  0,001 
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Tabela 22. Avaliações atribuídas por usuários de municípios em que houve diferenças 
estatisticamente significativas, segundo a variável Faixa Etária 

Município Faixa Etária Fator(es) Avaliação 

Monteiro Idosos 1 e 2 Negativa 

Pedras de Fogo Idosos 1 e 2 Negativa 

Alagoinha Adultos 1 e 2 Negativa 

Esperança Idosos 1 e 2 Negativa 

Solânea Idosos 2 Negativa 

Jacaraú Idosos 1 e 2 Negativa 

Pirpirituba Jovens 2 Positiva 

Barra de Santana Idosos 2 Negativa 

Boqueirão Adultos 1 Positiva 

Juazeirinho Idosos 1 Negativa 

Catolé do Rocha Jovens 2 Positiva 

São Bento Jovens 2 Positiva 

Piancó Jovens 2 Positiva 

Areia Adultos 2 Negativa 

Pocinhos Adultos 2 Negativa 

Ingá Idosos 2 Positiva 

 

Como pode ser observado na Tabela 22, dentre os 16 municípios nos quais houve 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias avaliativas atribuídas pelos grupos segundo a 

variável Faixa Etária, predominou uma avaliação negativa de pelo menos um dos fatores, quando não 

dos dois, atribuída especialmente pelos idosos e adultos, grupos que com mais freqüência procuram os 

serviços da ESF, se comparados com os usuários jovens. 

1) Município 2 (Monteiro): os idosos avaliaram negativamente os dois fatores em relação 

aos jovens e adultos. 

2) Município 5 (Pedras de Fogo): os idosos avaliaram negativamente os dois fatores em 

relação aos jovens e adultos. 

3) Município 6 (Alagoinha):  os adultos avaliaram negativamente os dois fatores em 

relação aos jovens e idosos. 

4) Município 7 (Esperança): os idosos avaliaram negativamente os dois fatores em 

relação aos jovens e adultos.  
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5) Município 10 (Solânea): os idosos avaliaram negativamente o Fator 2 em relação aos 

jovens e adultos. 

6) Município 12 (Jacaraú): os idosos avaliaram negativamente os dois fatores em relação 

aos jovens e adultos. 

7) Município 13 (Pirpirituba): os jovens avaliaram positivamente o Fator 2 em relação 

aos adultos e idosos. 

8) Município 16 (Barra de Santana): os idosos avaliaram negativamente o Fator 2 em 

relação aos jovens e adultos.  

9) Município 17 (Boqueirão): os adultos avaliaram melhor o Fator 1 do em relação aos 

jovens e idosos. 

10)  Município 19 (Juazeirinho): os idosos avaliaram negativamente o Fator 1 em relação 

aos jovens e adultos.  

11)  Município 25 (Catolé do Rocha): os jovens avaliaram positivamente o Fator 2 em 

relação aos adultos e idosos. 

12) Município 28 (São Bento): os jovens avaliaram positivamente o Fator 2 em relação 

aos adultos e idosos. 

13) Município 31 (Piancó): os jovens avaliaram positivamente o Fator 2 em relação aos 

adultos e idosos. 

14) Município 32 (Areia): os adultos avaliam negativamente o Fator 2 em relação aos 

jovens e idosos. 

15) Município 33 (Pocinhos): os adultos avaliam negativamente o Fator 2 em relação aos 

jovens e idosos. 

16) Município 35 (Ingá): os idosos avaliaram positivamente o Fator 2 em relação aos 

jovens e adultos. 

No que se refere à variável Escolaridade, em 5 dos 39 municípios houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias avaliativas dos cinco níveis identificados (Tabela 23).   
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Tabela 23. Avaliações atribuídas por usuários de municípios em que houve diferenças 
estatisticamente significativas, segundo a variável Escolaridade 

Município Escolaridade Fator(es) Avaliação 

Pedras de Fogo 
Ensino Fundamental 2 completo ao 
Ensino Médio incompleto 

1 e 2 Positiva 

Lucena 
Analfabetos e pessoas com Ensino 
Fundamental 1 incompleto 

1 Negativa 

Jacaraú 
Ensino Fundamental 1 completo ao 
Ensino Fundamental 2 incompleto 

2 Positiva 

Santa Luzia 
Ensino Fundamental 1 completo ao 
Ensino Fundamental 2 incompleto 

2 Positiva 

Riacho dos Cavalos 
Ensino Médio completo ao Ensino 
Superior incompleto 

2 Positiva 

 

Como se pode verificar na Tabela 23, dentre os 5 municípios nos quais houve diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias avaliativas atribuídas pelos grupos segundo a variável 

Escolaridade, predominou uma avaliação positiva de pelo menos um dos fatores, quando não dos dois, 

atribuída especialmente pelos indivíduos que possuíam níveis de escolaridade a partir do Ensino 

Fundamental 1 completo. Uma avaliação negativa do fator 1 foi atribuída apenas pelos participantes 

que possuíam o mais baixo nível de escolaridade (Analfabetos e pessoas com o Ensino Fundamental 1 

incompleto), no município de Lucena. 

1) Município 5 (Pedras de Fogo): os dois fatores foram avaliados positivamente 

sobretudo pelos respondentes que se situam no nível entre o Ensino Fundamental 2 completo e o 

Ensino Médio incompleto. 

2) Município 9 (Lucena): analfabetos e pessoas que com Ensino Fundamental 1 

incompleto avaliam mais negativamente o Fator 1. 

3) Município 12 (Jacaraú): os respondentes que possuem desde o Ensino Fundamental 1 

completo ao Ensino Fundamental 2 incompleto avaliam mais positivamente o fator 2. 

4) Município 13 (Santa Luzia): os respondentes com Ensino Fundamental 1 completo até 

o Ensino Fundamental 2 incompleto avaliam mais positivamente o fator 2. 



  
111

5) Município 26 (Riacho dos Cavalos): os participantes com Ensino Médio completo até 

o Ensino Superior incompleto avaliam mais positivamente o Fator 2 que componentes dos demais 

grupos segundo a escolaridade. 

No que se refere à variável Categoria Sócio-econômica, apenas no município 24 

(Teixeira) houve diferença estatisticamente significativa entre as médias atribuídas pelos grupos 

referentes às categorias identificadas. Nesse município, as pessoas que compõem a categoria Média-

baixa avaliam mais positivamente o Fator 2, enquanto que os componentes da categoria Média-alta 

avaliam mais negativamente o mesmo fator. 

Na variável sexo, em 3 municípios houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias avaliativas de homens e mulheres pelo menos em um dos fatores (Tabela 31). 

Tabela 24. Avaliações atribuídas por usuários de municípios em que houve diferenças 
estatisticamente significativas, segundo a variável Sexo 

Município Sexo Fator(es) Avaliação 

Sumé Masculino 2 Positiva 

Pedras de Fogo Masculino 2 Positiva 

Piancó Feminino 2 Positiva 

 

Conforme a Tabela 24, dentre os 3 municípios nos quais houve diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias avaliativas atribuídas pelos grupos segundo a variável Sexo, predominou 

uma avaliação positiva do fator 2 entre os homens dos municípios de Sumé e Pedras de Fogo, 

enquanto que essa avaliação positiva do fator 2 por parte das mulheres foi predominante no município 

de Piancó. 

1) Cidade 1 (Sumé): os homens avaliaram mais positivamente que as mulheres o Fator 2. 

2) Cidade 5 (Pedras de Fogo): os homens avaliaram melhor o fator 2 mais positivamente 

que as mulheres. 

3) Cidade 31 (Piancó): as mulheres avaliaram mais positivamente o fator 2 que os 

homens. 

Nos demais municípios, avaliações foram medianas em relação aos dois fatores, 

segundo todas as variáveis biodemográficas consideradas. Esses 18 municípios são: Emas (3), 
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Imaculada (4), Rio Tinto (8), Bananeiras (11), Pilar (14), Juripiranga (15), Cabaceiras (18), 

Junco do Seridó (20), São José do Sabugi (21), São Mamede (23), Brejo do Cruz (27), 

Pombal (29), Itaporanga (30), Lagoa Seca (34), Itabaiana (36), Caaporã (37), Alhandra (38) e 

Itapororoca (39).  

3.3.1 Avaliação por Faixa Etária 

Foi observada diferença estatisticamente significativa (p=000) entre os grupos 

avaliativos no Fator 2 (Estrutura de atendimento), como pode ser constatado na Tabela 25. 

Tabela 25. ANOVA segundo faixas etárias no Fator 2 (Amostra total) 

Fator 2

 

Diferenças Soma dos 
Quadrados 

gl Quadrados 
Médios 

F p 

Entre os grupos 8585,147

 

0,2

 

4292,573

 

7,985 0,000 

Dentro dos grupos 1587466,625

 

0,2953

 

537,578

    

Total 1596051,772

 

0,2955

     

A média avaliativa dos idosos em geral (64,56), foi inferior à dos jovens (68,60), 

que se aproxima da dos adultos (adultos 67,63), conforme exposto na Tabela 26. 

Tabela 26. Frequência de participantes de cada Faixa Etária, média e desvio-padrão de suas 
avaliações no Fator 2 (Amostra total)  

N Média Desvio Padrão 
Jovem 971 68,607 22,908 
Adulto 1030 67,633 22,951 
Idoso 955 64,563 23,711 

Fator 2 

Total 2956 66,961 23,240 

 

Na Tabela 27 podem ser verificadas mais especificamente as diferenças avaliativas 

entre o grupo de jovens e o grupo de idosos. 
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Tabela 27. Comparação entre a avaliação dos usuários em geral segundo Faixas Etárias no 
Fator 2 (Amostra total) 

Intervalo de 
Confiança de 95% 

Fator 2 
(I) faixa 
etária 

(J) Faixa 
etária 

Diferen-
ça de 

médias 
(I-J) 

Mar-
gem de 

erro P 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Adulto 0,973 1,037 0,644 -1,566 3,513 
Jovem 

Idoso 4,043* 1,056 0,001 1,455 6,631 
Jovem -0,973 1,037 0,644 -3,513 1,566 

Adulto 
Idoso 3,069* 1,041 0,013 0,5191 5,620 
Jovem -4,043* 1,056 0,001 -6,631 -1,455 

 

Idoso 
Adulto -3,069* 1,041 0,013 -5,620 -0,519 

*Diferenças significativas no nível 0.05. 

Como verificado na Tabela 27, o grupo de idosos se diferencia significativamente 

dos grupos de jovens e adultos, avaliando mais negativamente a EqSF no Fator 2.  

3.3.2 Avaliação por Níveis de Escolaridade 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas, com relação aos 

níveis de escolaridade, entre os respondentes em geral, em nenhum dos fatores, tendo sido 

utilizado o teste de variância ANOVA, freqüências, médias e desvio-padrão, além do Post 

Hoc de Scheffe.  

3.3.3 Avaliação por Categorias Sócio-Econômicas 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas, com relação às 

categorias sócio-econômicas identificadas, entre os respondentes em geral, em nenhum dos 

fatores, tendo sido utilizado o teste de variância ANOVA, freqüências, médias e desvio-

padrão, além do Post Hoc de Scheffe.     
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3.3.4 Avaliação por Sexo 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas, com relação às 

médias avaliativas atribuídas por homens e mulheres, entre os respondentes em geral, em 

nenhum dos fatores, tendo sido utilizado o teste de t de Student para amostras independentes.  

3.4 Normatização dos Itens por cada Fator 

Para interpretar as repostas dadas pelos usuários da ESF, foi elaborado um escore 

total para cada fator que corresponde ao somatório dos itens que os compõem. Por exemplo, 

para o Fator 1 (Acessibilidade/Acolhimento), que é composto por 12 itens, do tipo Os 

profissionais do PSF lhe escutam com atenção durante o atendimento? e No PSF tem os 

remédios que você precisa? . Aqueles participantes que concordaram com a afirmação 

responderam sim que foi computado com o valor 1 e aqueles que não concordam 

responderam não que foi computado com o valor 0. Desta forma, o escore mínimo para este 

fator é de 0 e o escore máximo é de 12 (somatório total dos itens deste fator). 

Dito de outra forma, para expressar uma avaliação extremamente positiva, o 

usuário deveria responder sim para as doze afirmações (itens) que compõem o fator em 

questão, demonstrando concordar com todos os itens, obtendo um escore de 12 pontos (valor 

máximo), enquanto que, para uma avaliação extremamente negativa, deveria responder não 

para os doze itens que compõem esse fator, demonstrando avaliar negativamente todos os 

itens e, portanto, obtendo um escore de 0 pontos (valor mínimo). 

É importante evidenciar que, para computar o somatório dos itens, não foram 

levadas em consideração as cargas fatoriais dos itens componentes de cada fator, pois seus 

pesos variaram entre 0,51 e 0,30 (com itens nos sentidos positivo e negativo) o que mostra 

uma variabilidade razoável. Diante dessa variabilidade, optou-se por considerar a 

homogeneidade dos itens e tratá-los como se seus pesos e sua importância no fator fossem 

iguais. Desta forma, assume-se que a Análise Fatorial foi realizada apenas para seleção dos 
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itens que melhor representassem as dimensões do modelo teórico elaborado para explicar a 

Avaliação da ESF a partir das crenças de seus usuários. 

Os dados foram analisados buscando verificar se havia diferenças avaliativas por 

parte dos usuários em função das diversas variáveis biodemográficas coletadas, quais sejam: 

sexo, faixa-etária, escolaridade, categoria sócio-econômica (como visto anteriormente) e 

Mesorregião da qual fazia parte o município de residência do usuário. Contudo, diferenças 

estatisticamente significativas nessas avaliações só foram encontradas em função da faixa-

etária e da Mesorregião.  

No que tange à faixa etária, há diferenças na constância de visitas às unidades de 

saúde, uma vez que os jovens as freqüentam menos e os idosos as freqüentam mais. Entre 

esses dois grupos existem diferenças avaliativas; com relação à Mesorregião, as diferenças 

estão relacionadas à distância dessas mesorregiões de onde se localiza a capital paraibana.  

Para melhor compreensão dessas relações de proximidade e distância entre demais 

mesorregiões paraibanas em relação à Zona da Mata, onde fica a capital, João Pessoa, essas 

relações estão ilustradas na Figura 4. 
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Mesorregião do Sertão Paraibano 

 

Mesorregião da Borborema 

 

Mesorregião do Agreste Paraibano 

 

Mesorregião da Zona da Mata Paraibana  

Figura 4. Mapa do Estado da Paraíba por Mesorregiões (2009).  

Tendo uma visualização gráfica dessas mesorregiões, é possível entender melhor 

as análises que se seguem. Os demais resultados, referentes às demais variáveis 

biodemográficas por município, podem ser consultados no Apêndice F. 

É importante salientar que os itens transformados foram utilizados para 

estabeleceram-se tercis (criando-se três grupos iguais, cada grupo representando 33,33% das 

avaliações da amostra) com o intuito de, a partir destes valores, estabelecer critérios de 

avaliação dos profissionais a respeito dos dois fatores do modelo teórico sobre a Avaliação da 

ESF pelos usuários. Os resultados da criação de tercis para embasar as avaliações da ESF 

segundo critério interno podem ser observados na Tabela 28. 

Tabela 28. Avaliação por Fator dos usuários da ESF segundo Tercis 

Tercis por fator 1º tercil 
(Avaliação negativa) 

2º tercil 
(Avaliação mediana) 

3º tercil 
(Avaliação positiva) 

Fator 1 x  52,90 52,91  x  70,49 X  70,50 
Fator 2 x  58,30 58,31  x  83,29 X  83,30 
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3.5 Avaliação por Mesorregião 

Foram verificadas diferenças estatisticamente significativas, com relação às 

médias avaliativas atribuídas entre os respondentes em geral, tanto no Fator 1 (p=0,01) quanto 

no fator 2 (p=0,00), tendo sido utilizado o teste variância ANOVA, as médias, freqüências e 

desvio-padrão, além do Post Hoc de scheffe (Tabela 29). 

Tabela 29. ANOVA segundo mesorregiões nos Fatores 1 e 2 (Amostra total) 

Fator Diferenças Soma dos 
Quadrados gl 

Quadrados 
Médios F p 

Entre os grupos 5359,122

 

0,3

 

1786,374

 

3,318

 

0,019

 

Dentro dos grupos 1577466,258

 

0,293

 

538,384

   

1 

Total 1582825,380

 

0,293

    

Entre os grupos 11694,846

 

0,3

 

3898,282

 

7,210

 

0,000

 

Dentro dos grupos 1584165,550

 

0,293

 

540,671

   

2 

Total 1595860,396

 

0,293

     

Na Tabela 30, observa-se no Fator 1, que as médias atribuídas pelos usuários das 

Mesorregiões Sertão e da Borborema são mais baixas (60,35; 61,26, respectivamente) do que 

as médias atribuídas pelos usuários do Agreste e do Litoral. Já no Fator 2, as médias dos 

usuários do Sertão e do Agreste foram superiores (68,41 e 68,09, respectivamente) às dos 

respondentes das demais mesorregiões. O Sertão e o Agreste diferenciaram-se, assim, das 

demais mesorregiões nas suas médias avaliativas. 

Tabela 30. Frequência de participantes de cada mesorregião paraibana, média e desvio-
padrão de suas avaliações nos fatores 1 e 2 (Amostra total) 

Fator 1 N Média 
Desvio 
Padrão Fator 2 N Média 

Desvio 
Padrão 

Sertão  807 60,354 24,610 Sertão 807 68,419 22,295 
Agreste 791 63,882 22,411 Agreste 791 69,086 23,944 
Borborema 576 61,261 23,128 Borborema 576 64,651 22,778 
Zona da Mata 760 62,280 22,520 Zona da Mata 760 64,867 23,863 
Total 2934 61,982 23,230 

 

2934

 

66,939 23,326 

 

Por meio do teste Post Hoc de Scheffe, cujos resultados estão expostos na Tabela 

31, torna-se possível verificar com mais precisão as diferenças entre os grupos de residentes 

da Borborema e do Sertão, bem como no segundo fator, as diferenças entre as médias 
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avaliativas entre os grupos de respondentes da Zona da Mata e do Agreste em relação aos 

grupos da Borborema e do Sertão. 

Tabela 31. Comparação entre a avaliação dos usuários por mesorregiões nos Fatores 1 e 2 
Intervalo de 
Confiança de 

95% Fator 
Profissão 

(I) Profissão (J) 
Diferença 
de médias

 

(I-J) 

Mar-
gem de 

erro 
p 

Limite 
inferior

 

Limite 
supe-
rior 

Borborema -3,527* 1,160 0,027

 

-6,774 -0,280 
Zona da mata 

 

-0,906 1,265 0,916

 

-4,447 2,633 Sertão 
Agreste 
Paraibano 

-1,925 1,172 0,441

 

-5,206 1,354 

Sertão 3,527* 1,160 0,027

 

0,280 6,774 
Zona da mata 2,620 1,270 0,236

 

-0,934 6,175 Borborema 
Agreste 1,601 1,178 0,605

 

-1,695 4,898 
Sertão 0,906 1,265 0,916

 

-2,633 4,447 
Borborema -2,620 1,270 0,236

 

-6,175 0,934 
Zona da  
Mata 

Agreste -1,018 1,281 0,889

 

-4,604 2,566 
Sertão 1,925 1,172 0,441

 

-1,354 5,206 
Borborema -1,601 1,178 0,605

 

-4,898 1,695 

1 

Agreste 
Zona da mata 

 

1,018 1,281 0,889

 

-2,566 4,604 
Borborema -0,667 1,163 0,955

 

-3,921 2,587 
Zona da mata 

 

3,768* 1,268 0,032

 

0,220 7,316 Sertão 
Agreste  3,552* 1,175 0,028

 

0,264 6,839 
Sertão 0,667 1,163 0,955

 

-2,587 3,921 
Zona da Mata 4,435* 1,273 0,007

 

0,873 7,998 Borborema 
Agreste 4,219* 1,181 0,005

 

0,915 7,523 
Sertão -3,768* 1,268 0,032

 

-7,316 -0,220 
Borborema -4,435* 1,273 0,007

 

-7,998 -0,873 

2 

Agreste 
Zona da mata 

 

-0,216 1,284 0,999

 

-3,809 3,376 
*Diferenças significativas no nível 0.05.  
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CAPÍTULO IV  DISCUSSÃO  

Como exposto introdutoriamente, o presente estudo é parte de um conjunto de 

quatro pesquisas avaliativas, desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento 

Rural e Avaliação de Programas Sociais (NEDRAPS/UFPB), com o apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Saúde 

(MS), visando avaliar o sistema de saúde dos municípios rurais, e mais especificamente à 

Estratégia Saúde da Família, englobando trabalhos que buscam acessar as crenças de todo o 

conjunto de atores sociais envolvidos: gestores e conselheiros (Martins, 2006); não-usuários 

do programa (Neves, 2006); profissionais de saúde (Oliveira, 2008); e usuários do programa 

(Marcelino, 2009). Este estudo é resultado da última pesquisa na ordem supracitada, a qual 

resultou em um relatório técnico científico, apresentado ao CNPq/Ministério da Saúde, sob o 

processo 401909/2005-0, contendo dados e informações aqui descritas mais detalhadamente. 

Ao avaliarem a ESF, os usuários externam suas crenças a respeito de como ela 

funciona, na prática, e a literatura a seu respeito oferece um referencial do que deveria ser. 

Essas crenças que, no caso dos usuários, são oriundas de suas próprias experiências na 

procura pelos serviços em saúde, influenciam seus comportamentos nesse contexto, isto é, 

pautam sua forma de lidar com a estratégia. Assim, as diretrizes formais desta são um 

parâmetro com o qual essas crenças são comparadas, além de outras obras aqui citadas que 

versam sobre a ESF. 

4.1 Das Crenças Identificadas 

As crenças primitivas, tipos A e B conforme descrição de Rokeach (1981, p.5), 

oriundas das experiências vividas pelos usuários da ESF, e que permaneceram na versão final 

do instrumento, foco desta análise, foram as que se seguem. 
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a) Crenças sobre a Acessibilidade e o Acolhimento na ESF: Os profissionais da 

EqSF tem consideração por mim

 
(correspondente ao item 29); Eu confio nos profissionais 

da EqSF

 
(item 73); Os profissionais do PSF me oferecem ajuda quando eu preciso

 
(item 

34); Com o PSF ficou mais fácil para mim (meus parentes e vizinhos), fazer exames 

clínicos

 

(item 53); O PSF oferece acompanhamento/atendimento adequado para meus 

problemas de saúde

 

(item 71); A equipe do PSF se preocupa com a saúde da minha 

família

 

(item 07); Os profissionais do PSF me escutam com atenção durante o 

atendimento

 

(item 37); No PSF, o encaminhamento para o médico especialista é 

organizado

 

(item 43); É fácil conseguir consulta para o médico especialista

 

(item 91); 

O horário de funcionamento do PSF é suficiente para que todas as pessoas da  comunidade 

sejam atendidas

 

(item 62); Os idosos que eu conheço recebem atenção especial no PSF

 

(item 21); Eu já deixei de ser atendido no PSF por falta de material

 

(item 38); No PSF 

tem os remédios que eu preciso

 

(item 17); No PSF é mais fácil, para mim, conseguir 

atendimento

 

(item 32); Eu (meus parentes e vizinhos) já deixei de ser atendido no PSF 

porque o equipamento estava quebrado

  

(item 98); Todas as vezes que eu procurei, recebi 

informações sobre o atendimento no PSF  (item 78). 

b) Crenças sobre a Estrutura de Atendimento na ESF: Todas as vezes que 

necessitei, fui atendido no PSF

 

(correspondente ao item 39); A consulta no PSF não vale 

nada  (item 64); Quando eu preciso de atendimento hospitalar, preciso falar com o prefeito 

(político) (item 88); Minhas crianças (filhos, netos, sobrinhos, etc.) já ficaram sem vacina 

no PSF

 

(item 23); O PSF foi feito para atender os pobres

 

(item 82); O PSF não resolve 

nada

 

(item 41); Minhas crianças (filhos, netos, sobrinhos, etc.) já foram vacinadas no 

PSF

 

(item 11); Se eu tivesse um plano de saúde, ainda iria ao PSF

 

(item 03); Eu já me 

consultei com o médico do PSF

 

(item 30); Eu sei os dias da semana em que posso ser 

atendido no PSF  (item 76); Para um morador novo, é difícil localizar a unidade do PSF do 

meu bairro  (item 87); Com o PSF, eu recebo atendimento em casa  (item 85). 
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A respeito das crenças supracitadas, é importante assinalar que elas não são 

consensuais, uma vez que foi utilizado o critério de se manter no instrumento de coleta dos 

dados, após a análise fatorial, apenas os itens com cargas fatoriais menores que 80.  

Cargas fatoriais iguais ou maiores do que essa indicavam que o item era 

respondido de maneira consensual, e o que se pretendia era verificar variabilidade de 

respostas. Considerou-se, portanto, as cargas fatoriais como iguais, pois todas as 

correspondentes aos itens que permaneceram, aproximaram-se de .50 e o que se buscava com 

a análise fatorial, fundamentalmente, era verificar a organização dos itens, correspondentes às 

crenças dos usuários, e a estrutura fatorial do instrumento. 

Nas crenças que permaneceram no instrumento final analisado, a nomenclatura 

PSF foi mantida por uma questão semântica. Para os usuários da ESF em ambiente rural, o 

termo que se compreende com facilidade, o que é mais acessível e circula nos discursos 

desses grupos ainda é Programa Saúde da Família . Para eles, PSF significa o programa (ou 

a estratégia), a unidade onde acontece a atenção primária à saúde, chamada de postinho , e 

mesmo a Equipe de Saúde da Família , reconhecida por esses usuários como médico do 

PSF , enfermeiro do PSF , agente do PSF e assim por diante. 

Entre as crenças que dizem respeito à Acessibilidade/acolhimento na ESF, algumas 

delas possuem especificidades. A crença correspondente ao item 64 (A consulta no PSF não 

vale nada) é expressa como uma opinião, embora se trate de uma crença avaliativa, já que é 

expressa por pessoas que possuem vivência e experiência constante de utilização de serviços 

da ESF, incluindo consultas. O mesmo ocorre com as crenças correspondentes aos itens 82 (O 

PSF foi feito para atender os pobres) e 41 (O PSF não resolve nada). 

Com relação à crença correspondente ao item 03 (Se eu tivesse um plano de saúde, 

ainda iria ao PS), trata-se de uma crença a respeito de um comportamento que poderia ser 

adotado ou não, sobre a auto-percepção do comportamento, por parte dos usuários. 
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4.2 Dos Dados Obtidos e Analisados na Avaliação da ESF 

Com relação aos dados obtidos, analisados e expostos neste estudo (Apêndice E), 

pode-se afirmar que, na avaliação geral, em que se situou cada média avaliativa dos 39 

municípios estudados nos tercis compostos pelas médias avaliativas da amostra total, a maior 

parte dos municípios (n=37), atribuíram aos dois fatores (1: Acessibilidade/acolhimento e 2: 

Estrutura de atendimento) avaliações medianas, isto é, a ESF não é considerada boa, as 

também não é valorada como ruim. 

Apenas em dois municípios houve diferenças estatisticamente significativas na 

avaliação da ESF segundo os fatores identificados neste estudo. No município de Imaculada, 

situado no Sertão Paraibano, o Fator 1 foi avaliado negativamente, e no município de 

Pirpirituba, localizado no Agreste Paraibano, o mesmo fator foi avaliado negativamente.  

Isso indica que a ESF é relativamente valorizada pelos usuários em ambiente rural, 

ou seja, a estratégia é valorizada em relação à ausência total de assistência em saúde, 

entretanto, ainda não é considerada positiva, ou satisfatória. 

Os princípios do SUS e da ESF, e o seu cumprimento ou não, devem ser 

conhecidos tanto pelos gestores quanto pelos usuários, para que a estratégia possa ser 

interpretada adequadamente e melhorada (Faria, 2006), para que as necessidades dos usuários 

possam ser correspondidas. É necessário, pois, que sejam divulgadas amplamente essas 

diretrizes, que a estratégia seja avaliada constantemente, e que seus resultados sejam 

divulgados não apenas no âmbito da comunidade científica, mas adaptados e acessíveis a todo 

e qualquer grupo social. Há 21 anos a saúde é reconhecida, formalmente, como um direito 

social (Brasil, 1988), mas ainda não é garantida para muitos brasileiros, usuários ou não da 

ESF. 

Para a mudança desse quadro, uma das ações necessárias é o conhecimento em 

profundidade da realidade atual em assistência à saúde nos seus diversos níveis, como está 
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configurado o SUS. Por isso são importantes estudos avaliativos como este, que visa a 

configurar um dispositivo de retroalimentação de informações sobre os usuários para os 

gestores (Tripodi, Felin & Epstain, 1975), que se interessem pelo desenvolvimento da ESF. 

A esse respeito, a Secretaria de Estado de Saúde/PB (Brasil, 2008b) afirma, em 

seus documentos, a existência de um quadro crítico de saúde que impeliu o processo de 

reorientação da assistência básica em saúde no Estado. Entretanto essa reorientação ainda não 

se consolidou de forma eficaz na Paraíba, como em outros Estados brasileiros, especialmente 

no nordeste, conforme Henrique e Calvo (2009). No Brasil, a história registrada na literatura a 

respeito da assistência à saúde mostra que, para a maior parte da população, esse quadro foi 

sempre crítico. 

Entretanto, tendo havido avanços no sentido da universalização do acesso aos 

serviços de saúde, esperar resignada e silenciosamente uma piora em seu estado, ou o óbito de 

um componente de sua família, em casos de insucesso nas tentativas de recorrer a remédios e 

práticas tradicionais populares já não deveria ser um comportamento recorrente entre usuários 

da ESF. Mas as falhas da estratégia no que se refere à acessibilidade, especialmente em 

municípios rurais, onde há carência de profissionais, especialmente médicos, além dos 

problemas de referenciamento e contra-referenciamento de usuários anteriormente discutidos, 

fazem com que a desassistência ainda seja vista como uma fatalidade. Como constataram 

Siqueira et al. (2006) em seus estudos, é necessário trazer a público essas questões de não 

acessibilidade com mais veemência,  ou irá se institucionalizar um atendimento menos que 

medíocre e, por conseguinte, nem preventivo nem curativo, tampouco resolutivo. 

Os referidos autores detectaram que, antes de procurar os serviços de saúde, os 

usuários utilizam recursos populares, tais como chás caseiros, benzeduras, banhos, emplastros 

para prevenção e tratamento de doenças. Os dados evidenciaram a determinação dos 

indivíduos de não se desvencilhar da prática popular, mesmo diante da orientação de 

profissionais de saúde, pois acreditam na eficácia dessas práticas. Tal posicionamento também 
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era constatável nos discursos dos participantes deste estudo, em seus comentários durante a 

aplicação do questionário. 

Não se defende, aqui, que essas linguagens e práticas populares sejam extintas 

devido ao modelo biomédico, mas que os usuários sejam melhor compreendidos, no momento 

da consulta com os profissionais de saúde que estiverem na UBS, tendo estes últimos 

conhecimento das formas de pensar e agir da comunidade e de cada um de seus integrantes, 

para que se possa, nessa soma de saberes, produzir verdadeiros diálogos, diagnósticos mais 

precisos e melhores encaminhamentos. 

Mudar a cultura e as formas de ação de grupos sociais, em especial os que 

configuram municípios rurais, no que se refere às suas práticas em saúde, é algo mais difícil 

do que adequar a linguagem e procurar interseções culturais entre equipe e usuários, como 

pontos de partida para a reavaliação de crenças e comportamentos. Como pontuaram Siqueira 

et al. (2006), mudar hábitos relacionados à saúde é um processo difícil, no qual é preciso 

respeitar as tradições e opiniões do usuário ao se definirem condutas e tratamentos. Do 

contrário, toda orientação da EqSF será inócua. 

Observa-se que os respondentes dos municípios mais próximos da capital (situados 

na Zona da Mata e Borborema) avaliam mais positivamente o PSF nos dois fatores 

(Acessibilidade/Acolhimento; Estrutura de atendimento), entretanto é importante salientar o 

caráter relacional dessa avaliação. Ela não significa a constatação de qualidade total no 

atendimento nas cidades próximas da capital, mas sim de que, se comparado aos mais 

distantes (situados no Agreste e no Sertão), os serviços são oferecidos de maneira mais 

adequada, tendo acesso mais fácil a recursos humanos e materiais, além de se localizarem 

mais perto dos centros de referência, aos quais se pode recorrer mais facilmente com recursos 

próprios. 

Levando-se em consideração os recursos humanos no oferecimento desse serviço, 

os dados indicam a necessidade de que os profissionais da equipe se aproximem a realidade 
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dos usuários, sua cultura e condições de vida, para melhor compreendê-los em suas 

necessidades. Muitas vezes os profissionais não se fazem entender pelos os usuários, não lhe 

comunicam de maneira inteligível o que está ocorrendo com seu corpo, os procedimentos que 

estão sendo ou serão adotados. 

O usuário permanece, desta forma, em uma situação de insegurança e passividade, 

que vai contra o princípio de humanização do SUS. Embora suas próprias diretrizes (Brasil, 

2000b), considerem a participação ativa dos usuários como importante fator para que estes 

possam aderir às ações propostas pelas EqSF (Equipes de Saúde da Família), seja no âmbito 

preventivo ou curativo. Nesses documentos é dada ênfase ao papel ativo dos usuários nos 

sistemas de saúde, como um pressuposto para sua efetividade. 

Avançar na compreensão dessa realidade é um passo importante que pode ser dado 

ao se lidar com fatos concretos, relacionados a programas sociais de grande porte, como a 

ESF na área da saúde, como coloca Albuquerque (2001). 

Entretanto, diante das condições materiais inadequadas de que dispõem esses 

profissionais, efetuar o atendimento já é um desafio. Na prática, o foco está no indivíduo e na 

doença, ainda não se transcende a visão do indivíduo como paciente, buscando informações 

sobre a sua vida, seus hábitos e sua família, como prevê o modelo do programa. Além das 

adequações em termos de número de equipes e profissionais para uma efetiva cobertura das 

comunidades pelo programa, a estratégia pela qual ele se configura, especialmente no aspecto 

humanizante da relação profissional-paciente, não pode prescindir de capacitações e 

treinamentos desses profissionais para que isso ocorra. 

A humanização no atendimento é uma prerrogativa da Estratégia de Saúde da 

Família e, ainda que não tenham o domínio dessa nomenclatura, os usuários atribuem grande 

valor a esse aspecto, o que se percebe nas queixas a respeito do tratamento recebido, bem 

como, na avaliação predominantemente mediana realizada por estes quanto ao fator 
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Acessibilidade/ Acolhimento. Em consonância com Siqueira et al. (2006), somente 

respeitando as tradições e opiniões do usuário ao se definirem condutas e tratamentos é que a 

orientação da EqSF terá efeito. 

Não obstante o reconhecimento, por parte dos usuários, do empenho desses 

profissionais no funcionamento do programa, mesmo diante de condições muitas vezes 

adversas de trabalho, especialmente os profissionais de enfermagem e agentes de saúde, a 

rotatividade dos médicos e o fato de muitas vezes eles não residirem próximo ao município, 

dificulta o vínculo que se pretende criar na proposta de atendimento preventivo focado na 

família. O atendimento com enfermeiros, médicos e dentistas, quando ocorre, acaba sendo 

curto e grosso . 

Para mudar esse quadro, é necessário criar mecanismos capazes de atrair mais 

profissionais para cidades do interior, além de ampliar equipes, não apenas em variedade, mas 

também em número. O tempo de escuta ao paciente é um dos aspectos cujas falhas poderiam 

ser reduzidas se as ESF contassem com mais profissionais. Assim, esse tempo poderia ser 

reorganizado, com mais pessoas disponíveis e capacitadas para ouvir, melhor diagnosticar e 

melhor atender. 

A própria literatura a respeito do Programa Saúde da Família, configurado na 

Estratégia de Saúde da Família em termos de atendimento mais adequado às demandas 

particulares das comunidades atendidas, é predominantemente oriunda de documentos 

governamentais, o que traz um viés de propaganda político-partidária, de que a população está 

em boas mãos e que tudo está dando certo, apesar de a realidade não condizer com esse 

discurso.  

Há também as obras críticas como oposição ideológica às transformações 

mundiais que culminaram na reforma sanitária que pautou o modelo vigente de assistência à 

saúde especialmente no Brasil e na América Latina, mas essas críticas não apontam para outra 

solução a não ser uma espécie de volta no tempo , ou uma universalização estatal da saúde, 
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sem considerar suficientemente questões relacionadas aos sistemas de seguridade social 

desses países, como funcionam e que destino realmente é dado aos recursos que deveriam ser 

empregados na saúde pública. 

Transformar essa realidade, desta perspectiva, pressupõe uma mudança geral da 

forma de pensar e da cultura política dos gestores em todos os níveis da esfera 

governamental, o que não seria, certamente, uma tarefa fácil. 

A compreensão dos usuários a respeito do programa é bastante generalizada, como 

também, a dos gestores conforme encontrado por Martins (2008) em estudo realizado nos 

mesmos municípios da Paraíba aqui analisados. O SUS, para eles, é o próprio PSF. O PSF, 

por sua vez, é o postinho , maneira como eles chamam a USF. Esse é um dado preocupante, 

uma vez que parte dos gestores as ações de saúde no município. 

Os usuários ao avaliarem o referido programa, o fazem em diversos aspectos, 

baseados nas suas vivências e expectativas, embora não demonstrem possuir um 

conhecimento objetivo da proposta de atenção básica em saúde prevista nos documentos 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, tampouco dos níveis de atenção e suas respectivas 

responsabilidades. 

Isto aponta para lacunas e distorções que dificultam a participação dos usuários 

como sujeitos ativos no atual modelo de assistência básica em saúde, pois se os usuários não 

sabem a que têm direito em termos de atenção em saúde, também não saberão como cobrar a 

assistência de que necessitam. Se os usuários não possuem uma compreensão clara dos níveis 

de atenção existentes e de suas respectivas atribuições, também não saberão como recorrer a 

essas instâncias do SUS conforme as suas necessidades em saúde.  

Por razões como essas é que alguns grupos sociais avaliam positivamente o 

atendimento pelo programa pelo simples fato de que antes dele não se contava com 

atendimento nenhum, especialmente aqueles correspondentes a categorias sócio-econômicas 

menos favorecidas. Nesses casos, o alcance a algum tipo de assistência já configura razão 
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suficiente para se expressar crenças positivas a respeito do PSF, ainda que a qualidade do 

atendimento mereça ressalvas. 

Este é um ponto crucial, que merece atenção dos gestores e dos profissionais, pois 

se os usuários não conseguirem transpor as barreiras das dificuldades de acesso e de um 

acolhimento não humanizado, sequer terão acesso à Atenção Básica em Saúde, tampouco aos 

demais níveis de assistência. Certamente tais argumentos baseiam o posicionamento de não 

usuários do programa, como observado em campo. 

Como mencionado anteriormente, essa avaliação negativa do fator Estrutura de 

atendimento em relação ao fator Acessibilidade/acolhimento, pode estar relacionada a 

questões políticas, referentes aos gestores, especificamente os secretários de saúde, que 

muitas vezes orientam atendentes para, por exemplo, selecionar os atendimentos para os 

eleitores da situação, negando serviços àqueles que são da oposição, o que, em municípios 

rurais, é mais fácil saber.  

As questões referentes ao não cumprimento do princípio de Humanização no 

atendimento também podem influenciar negativamente a avaliação dos usuários a respeito 

desse fator. Mesmo que eles não tenham, de modo geral, conhecimento dos princípios da ESF 

ou das diretrizes do SUS, não há dúvida de que eles sabem quando estão sendo tratados com 

atenção, de forma digna como merece todo ser humano, ou quando estão sendo tratados como 

meros organismos, ou objetos, cujos problemas de saúde são banalizados e muitas vezes 

ignorados. 

A maior parte dos problemas de funcionamento da estratégia reside na 

precariedade estrutural, ou seja, material, disponibilizada aos profissionais para o atendimento 

dos usuários, mas uma explicação cordial da repercussão dessas dificuldades para o 

atendimento do problema de saúde específico de um determinado usuário, embora não resolva 

o problema, não custa caro e garante ao menos o seu direito de ser tratado como um ser 

humano. 
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4.3 Dos Objetivos e Hipóteses 

O objetivo geral de avaliar a Estratégia Saúde da Família a partir das crenças dos 

usuários em municípios rurais Paraibanos foi alcançado, por meio do alcance dos objetivos 

específicos definidos para tanto. O primeiro objetivo específico Construir e validar um 

instrumento de avaliação da ESF segundo as crenças de seus usuários foi alcançado por meio 

do Estudo I, correspondente à construção e validação do instrumento por meio do qual se 

pretendia avaliar a ESF. 

Essa avaliação foi realizada mediante o Estudo II, o qual possibilitou o alcance dos 

outros três objetivos específicos: Avaliar a ESF em 39 municípios rurais paraibanos 

utilizando o instrumento proposto ; Avaliar a ESF segundo o perfil biodemográfico dos 

usuários (sexo, faixa etária, escolaridade e categoria socioeconômica) e; Comparar a 

avaliação dos usuários da ESF segundo as mesorregiões paraibanas (Zona da Mata, 

Borborema, Agreste e Sertão) . Tendo sido feita essa comparação, constatou-se que usuários 

da Zona da Mata e Borborema avaliaram melhor a ESF do que os usuários do Agreste e do 

Sertão. 

Cada um desses objetivos estava relacionado a hipóteses de estudo, as quais serão 

aqui analisadas. Como visto, o primeiro objetivo específico visou a obtenção de um 

instrumento válido e preciso para captar a avaliação da ESF pelos seus usuários. Com base 

nessas informações, a partir desse objetivo foram definidas hipóteses gerais (estas foram 

baseadas em hipóteses específicas que se encontram no apêndice 4, para consulta). 

No que diz respeito às três primeiras hipóteses gerais deste estudo (H1: Os 

usuários da ESF consideram atendidas as suas expectativas de acessibilidade ao programa; 

H2: Os usuários do PSF consideram atendidas as suas necessidades quanto aos Recursos 

Humanos_  EqSF_ na ESF e H3: Os usuários da ESF acreditam receber um atendimento 

humanizado na USF), estas estão relacionadas à Acessibilidade/acolhimento, Fator 1 

identificado no instrumento, cujos itens foram baseados em crenças dos usuários.  
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Como visto anteriormente, as crenças relativas a essas hipóteses permaneceram até 

as últimas análises, referentes à avaliação propriamente dita da ESF. Pode-se dizer, portanto, 

que essas hipóteses foram confirmadas por aproximadamente metade da amostra, enquanto 

que a outra metade não a confirmou. É importante lembrar que os itens baseados nas crenças 

dos usuários foram reduzidos no decorrer das análises, sendo eliminados aqueles que 

apresentaram cargas fatoriais iguais ou maiores que .80.  

Assim, itens consensuais foram eliminados, e os que ficaram, correspondem a 

crenças não consensuais. Com a conversão dos conjuntos de dados dicotômicos (Fatores) para 

escalas contínuas, cujos itens (ou, neste caso, pontos) que consistiam apenas naqueles que 

apresentaram variabilidade nas respostas, a avaliação desses itens acabou convergindo, de 

modo geral, em uma avaliação mediana, e a confirmação ou refutação das hipóteses, portanto, 

nem sempre pôde ser feita em bloco, de forma generalizada.  

Outro aspecto que baseou hipóteses neste estudo envolveu os recursos humanos e 

materiais organizados e disponibilizados pelo programa na atenção básica, comportando 

pontos cruciais na determinação do seu funcionamento, do oferecimento ou não dos serviços 

propostos na ESF à comunidade assistida. Essa estrutura de atendimento é definida e 

organizada segundo o público para o qual o programa está voltado, os serviços que deve 

oferecer e o caráter resolutivo de suas ações. Partindo dessa premissa, foram definidas mais 

três hipóteses gerais (H4: Os usuários da ESF acreditam que a estratégia dispõe de estrutura 

física adequada ao atendimento das suas necessidades em saúde; H5: Os usuários da ESF 

acreditam que os materiais necessários para a realização dos atendimentos na USF estão 

disponíveis; H6: Os usuários da ESF acreditam que materiais suficientes para a realização dos 

atendimentos na USF estão disponíveis). Pelos motivos citados a respeito das hipóteses 1, 2 e 

3, pode-se afirmar que a amostra se divide em duas partes de proporções semelhantes: metade 

confirma e metade refuta as hipóteses 4, 5 e 6. Isso ocorre porque não há consenso entre os 

usuários a respeito da disponibilidade de uma estrutura física e materiais adequados para o 
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atendimento, uma vez que as falhas nesses aspectos são recorrentes e até comuns nas USF de 

municípios rurais. 

Os itens referentes às crenças envolvidas nessas hipóteses foram mantidos após as 

Análises Fatoriais pelo motivo de terem cargas inferiores a .80, tendo sido eliminados aqueles 

que, por terem cargas iguais ou superiores a esta última, indicavam alto grau de consenso. 

Dada essa decisão estatística, as avaliações dos usuários por itens relacionados a essas 

hipóteses, tenderam a convergir para uma avaliação mediana. 

Entretanto, no que se refere à análise de hipóteses que compreendem diferenças 

avaliativas entre os grupos definidos segundo variáveis biodemográficas nesta pesquisa, 

diferenças estatisticamente significativas foram encontradas, o que tornou possível verificar a 

confirmação ou não dessas hipóteses. Dentre elas, está a hipótese 7 (H7: Os grupos 

avaliativos, correspondentes aos residentes de cada município, diferem entre si em suas 

avaliações da ESF), derivada do objetivo 2 (Avaliar a ESF de 39 municípios rurais 

paraibanos, utilizando o instrumento construído e validado). A hipótese de que os grupos 

avaliativos, correspondentes aos residentes de cada município, diferem entre si em suas 

avaliações da ESF foi confirmada, pois não houve homogeneidade nas avaliações da esf, 

quanto aos dois fatores evidenciados, em relação às variáveis biodemográficas consideradas. 

isto ficará mais claro com a análise das hipóteses a seguir. 

Com relação ao objetivo 3 (Avaliar a ESF segundo o perfil biodemográfico dos 

usuários), que foi alcançado no decorrer do Estudo II, dele derivaram cinco hipóteses gerais, 

as quais serão agora revisadas.  

H8: As mulheres em geral avaliam a ESF mais positivamente que os homens . 

Esta hipótese não foi confirmada, pois não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias avaliativas atribuídas por homens e mulheres na avaliação dos 

dois Fatores identificados para avaliação da ESF (Acessibilidade/acolhimento e Estrutura de 

atendimento). Apenas em três dos 39 municípios foram encontradas diferenças nas avaliações 



  
132

feitas por homens e mulheres a respeito da estratégia. Ainda assim, não foram constatadas 

avaliações gerais negativas ou positivas em nenhum desses três municípios em função do 

gênero dos participantes. Isto aponta para uma não diferenciação entre homens e mulheres 

usuários da ESF em suas avaliações da estratégia, ao contrário do que se hipotetizou. Uma vez 

que os homens são usuários, e frequentam a USF (o que foi estabelecido como critério para 

participação neste estudo) eles estão aptos a avaliar os serviços de atenção primária, e tendem 

a fazê-lo de forma semelhante às mulheres. Sendo estas últimas, tradicionalmente, 

cuidadoras dos membros da família, hipotetizou-se que houvesse diferença de freqüência à 

USF e, consequentemente, de avaliação dos serviços em relação aos homens, entretanto, neste 

caso, os homens participantes da amostra também são freqüentadores constantes dos 

chamados postinhos . 

H9: Usuários do programa com maior escolaridade avaliam o PSF mais 

negativamente do que pessoas com menor escolaridade . Esta hipótese foi refutada, sendo 

confirmado justamente o contrário. Dentre os cinco municípios nos quais foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas na avaliação da ESF em função da escolaridade, o 

grupo de participantes que avaliou como pior a estratégia foi o que comportava usuários 

analfabetos e que não concluíram as séries iniciais (Ensino Fundamental 1), isto é, os que 

possuíam menor nível de escolaridade. Esse último grupo compõe a maioria dos usuários, que 

também é composta por pessoas de categorias sócio-econômicas mais baixas e que não 

possuem alternativa de atendimento quando algum serviço solicitado na ESF está 

indisponível. Os usuários com maior escolaridade e de classes sócio-econômicas média, 

média-alta e alta podem recorrer, com maior ou menor frequência, às policlínicas, se deslocar 

por conta própria ou fazerem consultas particulares. Receber atendimento pela ESF, nesse 

caso, pode ser um bônus para um grupo, enquanto que, alternar entre a dependência exclusiva 

de que esse atendimento aconteça ou ficar sem assistência é um ônus para o outro grupo que, 

por isso, avalia a ESF de forma mais exigente. 
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H10: Usuários do programa pertencentes a categorias sócio-econômicas de maior 

renda (A, B e C) avaliam o PSF mais negativamente do que usuários oriundos de classes 

sócio-econômicas de menor renda . Esta hipótese também não foi corroborada, pois não 

houve diferença estatisticamente significativa entre as médias avaliativas atribuídas pelos 

grupos de participantes, definidos segundo categorias sócio-econômicas. Como todos são 

usuários da estratégia, seja por questões financeiras ou de localização geográfica em relação a 

clínica particular mais próxima, todos avaliam medianamente a ESF, independente do poder 

aquisitivo de que disponham. Um detalhe importante a ser mencionado é que dentre os 

usuários existe uma pequena parcela que afirmou possuir um plano de saúde, mas mesmo 

assim utilizam a ESF devido a localização do município, que não permite o deslocamento em 

todos os casos. Muitos dos municípios onde se deu a coleta não possuíam sequer uma clínica 

ou laboratório particular. A não confirmação da hipótese 10 pode ser, portanto, compreendida 

em sua relação com a hipótese anteriormente discutida (H 9). 

H11: Usuários de maior idade avaliam mais positivamente o PSF do que usuários 

jovens . Esta hipótese foi refutada, uma vez que os idosos avaliaram mais negativamente a 

ESF, nos dois fatores, ou pelo menos em um fator, em relação aos idosos e os mais jovens. Os 

idosos, por fazerem parte de um grupo especial, ou de risco, para a ESF, por apresentar um 

quadro peculiar de saúde, com agravos inerentes à idade, freqüentam mais assiduamente as 

USF. Necessitam com mais freqüência de verificar a pressão arterial, precisam da farmácia 

constantemente para receber remédios, além de visitas domiciliares. Isto, somado ao caráter 

de emergência de suas limitações e problemas de saúde, podem ser os fatores que explicam 

essa avaliação mais rígida e criteriosa feita pelos idosos a respeito da ESF. Já os jovens foram 

os que avaliaram mais positivamente a estratégia, sendo estes os que a ela recorrem menos 

frequentemente, raramente portando doenças crônicas. Em geral, os jovens usuários recorrem 

à ESF para vacinação, quando precisam de algum tipo de consulta aos profissionais da EqSF, 

algum tratamento dentário e para adquirir contraceptivos. Já os idosos constituem um grupo 
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de risco que necessita constantemente dos serviços da ESF, cujos membros possuem, 

normalmente, diversas limitações fisiológicas. Ter suas necessidades em saúde atendidas 

perto de suas casas é, para os idosos, muitas vezes, uma questão de vida ou morte. suas 

expectativas e necessidades são maiores e mais constantes. Suas avaliações, portanto, são 

mais criteriosas. 

H12: Usuários de PSF de municípios localizados nas mesorregiões da zona da 

Mata e do e do Agreste avaliam melhor o PSF do que os usuários oriundos de municípios da 

Borborema e do Sertão . Esta última hipótese geral foi confirmada, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias avaliativas atribuídas pelos usuários aos Fatores 

Acessibilidade/acolhimento e Estrutura de atendimento, compreendidos no instrumento. 

Acredita-se que essa diferença avaliativa esteja relacionada à localização geográfica das 

mesorregiões em relação aos centros governamentais de poder do Estado, que ficam entre a 

Zona da Mata (João Pessoa, Sede do governo estadual) e Agreste. Nas mesorregiões mais 

distantes (Borborema e Sertão), o isolamento geográfico de alguns municípios, as 

dificuldades de deslocamento de usuários para utilização de serviços de média e alta 

complexidade,  as falhas na referência e contra-referência de pacientes e no cumprimento de 

pactuações com gestores de municípios de maior porte, além das dificuldades de acesso aos 

recursos humanos e materiais que vem de fora, podem explicar essa avaliação relativamente 

negativa da ESF por parte desses usuários em municípios rurais. 
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CAPÍTULO V  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo geral de avaliar Estrutura de atendimento a Estratégia Saúde da Família 

a partir da aplicação de um instrumento que teve como uma de suas bases as crenças dos 

usuários em municípios rurais Paraibanos foi alcançado, como foi possível constatar no 

capítulo anterior. De modo geral, as médias avaliativas dos usuários convergem para uma 

avaliação moderada de cada item. Embora haja diferenças avaliativas entre a avaliação dos 

dois fatores (Acessibilidade/acolhimento e), os usuários consideram válida e importante a 

estratégia (Apêndice F). 

Como objetivado especificamente, foi construído e validado um instrumento de 

avaliação da ESF segundo as crenças de seus usuários. Por meio dele, a ESF foi avaliada em 

39 municípios rurais paraibanos, segundo o perfil biodemográfico dos usuários (sexo, faixa 

etária, escolaridade e categoria socioeconômica. Na avaliação geral (considerando-se a 

amostra total), esses grupos não se diferenciaram em suas médias avaliativas, exceto os 

idosos, que avaliaram mais negativamente o fator 2 (Estrutura de Atendimento) em relação 

aos jovens e adultos. Algumas diferenças também puderam ser observadas em relação aos 

grupos em função dos níveis de escolaridade encontrados na amostra. 

Quanto ao objetivo de comparar a avaliação dos usuários da ESF segundo as 

mesorregiões paraibanas (Zona da Mata, Borborema, Agreste e Sertão), tendo sido feita essa 

comparação, constatou-se que os usuários do Sertão e do Agreste avaliam melhor o Fator 1  

(Acessibilidade/acolhimento) do que os usuários da Borborema e Zona da Mata, por se 

localizarem mais distantes do centro governamental, que se situa no litoral, bem como dos 

centros de referência e, consequentemente, dos locais em que é possível o atendimento de alta 

e média complexidade. Assim, se impõem sobre esses municípios problemas quanto ao 

deslocamento, ao referenciamento e contra-referenciamento de pacientes, dentre outros já 

citados.  
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Também o Fator 2 foi melhor avaliado  pelos usuários do Sertão e do Agreste do 

que pelos usuários da Borborema e da Zona da Mata. Uma vez que o Fator 1 corresponde à 

acessibilidade e acolhimento na ESF, as Hipóteses 1 (Os usuários da ESF consideram 

atendidas as suas expectativas de acessibilidade à Estratégia Saúde da Família); 2 (Os 

usuários do PSF consideram atendidas as suas necessidades quanto aos Recursos Humanos na 

ESF) e 3 (Os usuários da ESF acreditam receber um atendimento humanizado na USF) não 

foram corroboradas segundo as avaliações dos participantes da Borborema e da Zona da 

Mata. Entretanto, as mesmas três hipóteses foram corroboradas entre os usuários do Sertão e 

do Agreste. 

A estrutura de atendimento, diz respeito à estrutura física, material, aos serviços 

que deve oferecer a ESF e o caráter resolutivo de suas ações. Esses aspectos foram abordados 

nos itens que compuseram o fator 2. Este foi avaliado positivamente pelos usuários do Sertão 

e do Agreste, corroborando-se as Hipóteses 4 (Os usuários da ESF acreditam que a estratégia 

dispõe de estrutura física adequada ao atendimento das suas necessidades em saúde), 5 (Os usuários da 

ESF acreditam que os materiais necessários para a realização dos atendimentos na USF estão 

disponíveis) e 6 (Os usuários da ESF acreditam que materiais suficientes para a realização dos 

atendimentos na USF estão disponíveis) nas avaliações dos participantes dessas duas Mesorregiões. 

Entretanto, essas mesmas hipóteses não foram confirmadas entre os residentes nas Mesorregiões da 

Borborema e da Zona da Mata, que avaliaram mais negativamente o Fator 2.  

Tendo sido avaliada a ESF de 39 municípios rurais paraibanos, utilizando o 

instrumento construído e validado (objetivo 2), foi corroborada a hipótese derivada de que os 

grupos avaliativos, correspondentes aos residentes de cada município, diferem entre si em 

suas avaliações da ESF (H7), como pode ser observado nas avaliações por cidade (Apêndice 

6). 

Cumprindo-se o objetivo 3 (avaliar a ESF segundo o perfil biodemográfico dos 

usuários), foi constatada a não confirmação da Hipótese 8 (As mulheres em geral avaliam o 

PSF mais positivamente que os homens), pois esses grupos avaliativos não se diferenciaram 

em suas médias atribuídas à ESF. Foi corroborada a Hipótese 9 (Usuários do programa com 
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maior escolaridade avaliam a ESF mais negativamente do que pessoas com menor 

escolaridade) e refutada a hipótese 10 (Usuários do programa pertencentes a categorias sócio-

econômicas de maior renda (A, B e C) avaliam o PSF mais negativamente do que usuários 

oriundos de classes sócio-econômicas de menor renda (D e E). 

Também não foi corroborada a hipótese 11 (Usuários de maior idade avaliam mais 

positivamente o PSF do que usuários jovens), embora tenha sido confirmada a hipótese 12 

(Usuários de PSF de municípios localizados nas mesorregiões da Zona da Mata e do e do 

Agreste avaliam melhor o PSF do que os usuários oriundos de municípios da Borborema e do 

Sertão), conforme explicado anteriormente. 

Como visto, as avaliações tecidas a respeito do PSF variam, não em função das 

condições de infra-estrutura dos municípios, mas sim em função das ações implementadas 

pelos gestores, da qualidade da gestão (Martins, 2006). Residentes de municípios com infra-

estrutura precária, mas cujos gestores viabilizam recursos para um atendimento satisfatório 

nas USF, avaliam melhor a ESF . Isto coaduna com as proposições de Henrique e Calvo 

(2009) ao afirmarem que as características locais de gestão da ESF interferem nos resultados 

alcançados, indicando que mudanças e adaptações ao nível municipal do programa são 

necessárias a sua melhor implantação. Avaliar estes indicadores de maneira isolada não é 

suficiente para compreender o desenvolvimento das políticas públicas municipais. 

Por isso, considera-se importante a realização de pesquisas futuras com o intuito 

de verificar diferenças entre gestores, o que não foi realizado no presente estudo, restrito 

apenas aos usuários. Esta é, pois, uma sugestão para futuras pesquisas, que identifiquem e 

abordem as diversas ações e formas de gestão aplicadas pelos Secretários de Saúde, 

responsáveis pelo gerenciamento da ESF nos municípios. 

Tendo sido construído um instrumento de medida aplicado ao diagnóstico e 

avaliação do serviço oferecido, abre-se a possibilidade de avaliação empírica do programa em 

municípios de diferentes portes e com diferentes características, da realização de estudos 
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visando a generalização de resultados, além de pesquisas longitudinais, que possam 

acompanhar estratégias e programas sociais desde a sua implantação. 

Outra sugestão para levantamentos de informação em pesquisas futuras é a 

realização de estudos utilizando a técnica de grupos focais com famílias usuárias, uma vez 

que o foco do programa é o grupo familiar como um todo. Uma das limitações deste estudo 

foi o fato de entrevistar indivíduos, questionando-lhes sobre seus grupos familiares, o que 

muitas vezes resultou em respostas vagas e imprecisas, e na consequente perda de uma 

quantidade considerável de questionários pela falta de dados. Mas com as devidas adaptações, 

esse modelo de avaliação pode subsidiar avaliações voltadas para outros programas. 

Embora tenha sido comprovada a validade da escala binária aplicada neste estudo, 

para utilização desse modelo para outras pesquisas com foco na ESF, sugere-se que seja 

construída uma escala com grau de resposta ampliado, devido à reduzida amplitude da escala, 

que restringe as respostas em um questionário com escala dicotômica (sim ou não). 

Com o alcance dos objetivos desta pesquisa, mediante avaliação do conjunto de 

itens que compunham o instrumento, distinguindo-os entre bons ou ruins conforme sua 

variabilidade disponibiliza-se um instrumento consistente de avaliação do Programa Saúde da 

Família por parte de seus usuários, seja em pequenas cidades ou em grandes centros. 

A expectativa gerada com o presente estudo é a de que ele possa contribuir para 

institucionalização de avaliação da Estratégia Saúde, por meio da construção de instrumentos 

avaliativos das diferentes dimensões da ESF abrir possibilidades de replicação e/ou adaptação 

metodológica, além da monitoração contínua dos resultados da avaliação. Acredita-se que 

estudo como este favoreça processos avaliativos de natureza interna (auto-avaliação) e 

externa, para subsidiarem tomadas de decisões e ações por parte dos gestores. Os dados 

encontrados e analisados indicam ganhos e estagnações que podem ser transformados, caso se 

pretenda corrigir as rotas para um direcionamento adequado das ações do modelo assistencial 

em saúde vigente. 
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Partindo desse pressuposto, considera-se fundamental a realização de novas 

pesquisas que assinalem mais precisamente os impactos da ESF envolvendo todos os atores 

envolvidos na estratégia, sem deixar de lado a especificidade das situações sanitárias locais, 

para poder verdadeiramente subsidiar a adequação, o redirecionamento, a reformulação 

constante de políticas públicas, planos de ação, estratégias de atuação em programas e 

processos inovadores que viabilizem aos sistemas de saúde regionais uma atuação mais 

autônoma, efetiva e equânime, conforme propõem as formas de organização de políticas 

setoriais brasileiras na atualidade. 

Pretende-se, pois, disponibilizar a cada gestor dos municípios pesquisados, este 

relatório de pesquisa, além dos contatos desta pesquisadora para quaisquer esclarecimentos, 

além da publicação de artigos teórico-metodológicos em periódicos científicos desta pesquisa, 

para ampla divulgação deste instrumento avaliativo. Será, ainda, enviado, um Sumário 

Executivo ao Ministério da Saúde, para que os achados, produtos desta tese, possam ser 

utilizados na avaliação da ESF em outros estados e municípios de diferentes portes neste país, 

como pressuposto para um melhor direcionamento das ações e dos recursos com os quais 

lidam os gestores para o oferecimento de serviços de saúde primários que melhor coadunem 

com as necessidades dos usuários e com as diretrizes do SUS. 

Tendo sido constatado pelos diversos autores aqui citados, e dados analisados, que 

não basta lançar políticas públicas em forma de programas, estratégias e campanhas 

publicitárias sobre os mesmos, esta pesquisa é mais um esforço no sentido de suprir a 

necessidade de que se ouça a voz de quem melhor pode dizer o que há de bom e ruim no 

programa: aqueles a quem os políticos em geral chamam de povo , aquelas pessoas que 

devem, ou deveriam usufruir dos benefícios dessas políticas, mas que, na realidade, muitas 

vezes não é ouvida, nem por aqueles que se denominam seus representantes políticos, 

tampouco pela comunidade científica. 
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APÊNDICES: Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos Usuários em Municípios 
Rurais Paraibanos 



  
APÊNDICE A: Operacionalização das categorias da escala de usuários do PSF  

CATEGORIA SUBCATEGORIAS DESDOBRA-
MENTOS 

ITENS 

Sócio-cultural:  
Remete ao nível de conhecimento sobre a oferta 
de serviços de saúde no PSF. 

Atendimento 
preventivo 
Atendimento 
curativo 
Público a quem 
se dirige 

1 a 7 
  8 a 15 
15 a 22  

Econômica:  
Diz respeito às possibilidades de ordem 
econômica para utilização dos serviços.  

-  23 a 27 

Geográfica:  
Reflete a possibilidade de acesso à USF, 
considerando a sua localização geográfica.  

-  28 a 31 

Acessibilidade ao 
PSF 
Refere-se à 
possibilidade de 
acesso do usuário a 
USF e aos serviços 
oferecidos pelo PSF, 
nos aspectos sócio-
cultural, econômico, 
geográfico e 
organizacional. 

Organizacional:  
Remete à possibilidade de acesso aos serviços 
oferecidos pelo PSF, considerando a capacidade 
de atendimento da equipe de profissionais em 
relação à demanda da comunidade e ao 
funcionamento da USF.    

-    32 a 41 

Eficiência:  
Refere-se à percepção dos usuários acerca da 
eficiência dos serviços oferecidos pelo PSF no 
atendimento às suas demandas. 

Prevenção e 
acompanhament
o 
Visitas 
domiciliares 
Distribuição de 
remédios 
Atendimento na 
USF 

42 a 46  

47 a 49 
50 a 54 
55 a 65 

Resolutividade: Remete à percepção dos serviços 
oferecidos pelo PSF, da parte dos seus usuários, 
em termos de capacidade de resolver os seus 
problemas de saúde.   

-   66 a 72 

Estrutura de 
atendimento no 
PSF 
Diz respeito aos 
aspectos 
compreendidos na 
estrutura de 
atendimento que o 
programa possui e 
disponibiliza aos 
usuários, envolvendo 
a eficiência, 
resolutividade e 
humanização do 
atendimento. Humanização: Reflete a percepção da existência 

de um vínculo de confiança e respeito entre eles e 
os profissionais da equipe durante o atendimento.   -   73 a 85 
Para especialista: Percepção da relação PSF-
Centro de Referência clínica no encaminhamento 
do usuário para a consulta a um especialista.  

-   86 a 91 

Para exames clínicos: Percepção da relação PSF-
Centro de Referência laboratorial no 
encaminhamento do usuário para a realização de 
exames clínicos.   

-   92 a 96 

Encaminhamento 
ao sistema de 
referência 
Reflete a relação 
existente entre o PSF 
e os níveis de 
atendimento de 
maior complexidade, 
no que se refere ao 
encaminhamento, 
seja para 
especialistas, exames 
clínicos e/ou 
hospitalização. 

Para hospitalização: Percepção da relação PSF-
Hospital no encaminhamento do usuário para a 
internação hospitalar.   -  

97 a 100

  



  
APÊNDICE B: Instrumento na versão aplicada durante o Estudo I  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PSF PELOS USUÁRIOS  

Instruções: A seguir você encontrará uma lista com afirmações sobre o que você pensa sobre 

o PSF e sobre a sua utilização dos serviços oferecidos nesse programa. Para cada um deles, 

pedimos que indique SIM, se você já utilizou o serviço ou concorda com a afirmativa, NÃO 

se não utilizou o serviço ou discorda da afirmativa, NUNCA PRECISEI/ NÃO USO se não 

teve necessidade ou não costuma utilizar o serviço. As respostas serão analisadas de modo a 

que as pessoas que responderam não sejam identificadas. 

A sua colaboração é muito importante para nós.  

01. Demorou vários meses para sair o resultado do exame encaminhado pelo PSF.  

Sim (   )    Não  (   ) 

02. Os profissionais do PSF sabem quem eu sou. Sim (   )    Não  (   ) 

03. Se eu tivesse um plano de saúde, não iria ao PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

04. O PSF atrapalha a ida ao médico especialista. (   ) Sim    Não (   )  

05. A quantidade de fichas distribuídas por dia no PSF é suficiente para atender a todos que 

precisam na comunidade. Sim (   )    Não  (   )  

06. Para conseguir que me atendessem em um hospital, a médica teve que falar com alguém 

conhecido e que trabalhava lá. Sim (   )    Não  (   ) 

07. A equipe do PSF se preocupa com a saúde da minha família. Sim (   )    Não (   ) 

08. Em vez de visitarem as casas, os agentes de saúde ficam nas unidades do PSF.  

 Sim (   )   Não (   )  

09. Recebo a pílula anticoncepcional no PSF todos os meses. Sim (   )    Não  (   ) 

10. Não consegui fazer o exame no lugar para onde me encaminharam.  
Sim (   )   Não  (   ) 
11. Minhas crianças já foram vacinadas no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

12. Depois do PSF, não preciso mais de políticos para receber remédios.  

Sim (   )    Não  (   ) 

13. Vou ao PSF para não precisar ir ao hospital. Sim (   )    Não  (   ) 

14. Eu já assisti a palestras dadas pelos profissionais do PSF sobre promoção à saúde.  

Sim (   )    Não (   ) 

15. Recebi camisinhas no PSF sempre que fui buscar. Sim (   )    Não  (   ) 



  
16. Já deixei de me consultar com o especialista porque não tive dinheiro para chegar ao 

consultório. Sim (   )    Não  (   ) 

17. No PSF tem os remédios que preciso. Sim (   )    Não  (   )  

18. Já pesei meus filhos no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

19. Do ano passado para cá, já fui direto para o hospital sem ter sido encaminhado pelo PSF. 

Sim (   )    Não  (   ) 

20. Recebo orientação sobre como prevenir doenças nos meus dentes e nos dentes dos meus 

filhos. Sim (   )    Não (   ) 

21. Os idosos que eu conheço recebem uma atenção especial no PSF.  Sim (   )    Não  (   ) 

22. Por causa da demora dos exames, não consegui retornar para o especialista a tempo.  

Sim (   )    Não  (   ) 

23. Já deixei de vacinar meus filhos porque não tinha vacina no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

24. Já perdi 3 horas ou mais esperando para ser atendido no PSF. Sim (   )    Não  (   )  

25. Já encontrei o PSF do meu bairro fechado durante a semana.  Sim (   )    Não  (   )  

26. Já tirei a pressão no PSF. Sim (   )   Não  (   ) 

27. Minha renda foi suficiente para gastar com os tratamentos que me indicaram no PSF.  

Sim (   )    Não  (   ) 

28. Já fui encaminhado pelo médico do PSF para fazer exames. Sim (   )    Não  (   ) 

29. Os profissionais do PSF têm consideração por mim. Sim (   )   Não (   )  

30. Já me consultei com o médico no PSF. Sim (   )   Não (   )  

31. Na consulta, o médico do PSF me pergunta sobre outras coisas da minha vida.  

Sim (   )    Não  (   ) 

32. Com o PSF eu consigo atendimento mais fácil. Sim (   )   Não (   )  

33. O PSF só serve para mandar as pessoas para o hospital. Sim (   )    Não  (   ) 

34. Os profissionais do PSF me oferecem ajuda quando eu preciso. Sim (   )   Não (   )  

35. Quando o médico me disse que eu tinha um problema de saúde, procurei me informar 

sobre o assunto. Sim (   )    Não  (   ) 

36. Quando o médico me recomendou um tratamento, me informei de tudo que ia acontecer 

comigo. Sim (   )    Não  (   ) 

37. Os profissionais do PSF me escutam com atenção durante o atendimento.  

Sim (   )   Não  (   ) 

38. Já deixei de ser atendido no PSF por falta de material. Sim (   )    Não  (   )  

39. Todas as vezes que necessitei, fui atendido no PSF. Sim (   )    Não (   )  

40. A equipe do PSF não consegue atender todas as pessoas do bairro.  Sim (   )   Não (   ) 



  
41. O PSF não resolve nada. Sim (   )   Não (   ) 

42. Eu entendo as orientações que os profissionais da ESF me dão. Sim (   )    Não  (   )  

43. No PSF, o encaminhamento para o médico especialista é organizado. Sim (   )    Não (   ) 

44. Já tive que interromper o tratamento porque não consegui marcar o retorno para o 

especialista que me atendeu a tempo. Sim (   )    Não  (   ) 

45. Só posso ser atendido no PSF em determinado horário na semana. Sim (   )    Não  (   ) 

46. Eu sei como chegar ao PSF do meu bairro. Sim (   )    Não  (   )  

47. Já deixei de fazer uma consulta/tratamento no PSF porque não podia deixar o trabalho. 

Sim (   )    Não  (   ) 

48. O PSF do meu bairro fica a menos de 15 minutos da minha casa andando a pé.  

Sim (   )    Não  (   )  

49. O PSF foi feito somente para pessoas que têm problemas de saúde específicos (por 

exemplo, hipertensão, diabetes, tuberculose). Sim (   )    Não  (   ) 

50. Já fiz curativo no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

51. Já obturei dente no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

52. Já tive que acordar de madrugada para garantir o atendimento na USF. Sim (   )  Não  (   )  

53. Com o PSF ficou mais fácil fazer exames clínicos. Sim (   )     Não  (   ) 

54. Tenho condições financeiras para seguir todas as orientações em saúde que recebo no 

PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

55. Já fui mal atendido no PSF. Sim (   )   Não  (   ) 

56. O agente de saúde conhece todos da minha família. Sim (   )     Não (   ) 

57. Agora tenho acompanhamento adequado para o meu problema de saúde.  

Sim (   )    Não  (   ) 

58. Os remédios que distribuem no PSF não servem de nada. Sim (   )    Não  (   ) 

59. Vou ao PSF apenas para buscar remédios. Sim (   )    Não  (   ) 

60. Os doentes crônicos (por exemplo, hipertensos, diabéticos) que eu conheço recebem uma 

atenção especial no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

61. Já desconfiei do que o médico me falou sobre o meu problema de saúde.  

Sim (   )    Não  (   ) 

62. O horário de funcionamento do PSF é suficiente para que todas as pessoas da comunidade 

sejam atendidas. Sim (   )    Não  (   )  

63. Já recebi remédio no PSF. Sim (   )   Não  (   ) 

64. A consulta no PSF não vale nada. Sim (   )    Não  (   ) 

65. O PSF é tanto para pobre quanto para rico. Sim (   )    Não  (   ) 



  
66. O agente de saúde (ACS) visita a minha casa pelo menos uma vez por mês.  

Sim (   )    Não  (   ) 

67. Graças ao PSF não preciso mais ficar em filas de hospitais. Sim (   )    Não  (   )  

68. Quando precisei, os profissionais do PSF foram à minha casa. Sim (   )    Não  (   ) 

69. Eu vou ao PSF mesmo quando não estou doente. Sim (   )    Não (   ) 

70. Já fiquei sem atendimento no PSF quando precisei. Sim (   )    Não  (   )  

71. Os profissionais do PSF procuram entender os meus problemas. Sim (   )    Não (   )  

72. Eu sei onde fica o PSF do meu bairro.  Sim (   )    Não  (   )  

73. Eu confio nos profissionais do PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

74. A gente pode ficar internada no PSF como fica no hospital.  Sim (   )    Não  (   ) 

75. Já fui encaminhado pelo PSF para o médico especialista (cardiologista, 

otorrinolarigologista, ginecologista, urologista, etc). Sim (   )    Não  (   ) 

76. Eu sei os dias da semana nos quais posso ser atendido no PSF. Sim (   )    Não (   ) 

77. Depois do PSF, o número de mortes de crianças por doenças na comunidade diminuiu. 

Sim (   )    Não (   ) 

78. Todas as vezes que procurei, recebi informações sobre o atendimento no PSF.  

Sim (   )    Não  (   )  

79. O PSF dá remédio para as pessoas que não têm como comprar. Sim (   )    Não  (   ) 

80. Eu só posso ser atendido no PSF em que sou cadastrado. Sim (   )    Não (   ) 

81. O trabalho da equipe do PSF é tratar das doenças que as pessoas já têm.  

Sim (   )    Não  (   ) 

82.  O PSF foi feito para atender os pobres. Sim (   )    Não  (   ) 

83. Já fiquei sem o remédio que eu precisava porque estava em falta no PSF.  

Sim (   )    Não  (   ) 

84. Só vou para o PSF porque não tem outro jeito. Sim (   )    Não  (   ) 

85. Com o PSF, recebo atendimento em casa. Sim (   )   Não (   )  

86. Se eu não tiver nenhum problema de saúde, não tenho vez no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

87. Para um morador novo, é difícil localizar a unidade do PSF. Sim (   )   Não (   )  

88. Quando preciso ir ao hospital falo com o prefeito (político). Sim (   )    Não  (   ) 

89. Com o PSF meus gastos com saúde diminuíram. Sim (   )    Não  (   ) 

90. Após o encaminhamento do PSF para um médico especialista, só consegui uma consulta 

para meses depois. Sim (   )    Não  (   ) 

91. É fácil conseguir consulta para o médico especialista (cardiologista, ginecologista).  

(   ) Sim   Não (   ) 



  
92. O hospital resolve melhor meu problema de saúde do que o PSF. Sim (   )     Não (   )  

93. Os profissionais do PSF são educados. Sim (   )    Não  (   ) 

94. Com o PSF, as gestantes têm acompanhamento médico. Sim (   )    Não  (   ) 

95. Com o PSF ficou mais fácil receber remédio. Sim (   )    Não (   )  

96. Já arranquei dente no PSF. Sim (   )    Não  (   ) 

97. Os profissionais do PSF já me atenderam com má vontade. Sim (   )    Não  (   ) 

98. Já deixei de ser atendido no PSF porque o equipamento estava quebrado.   

Sim (   )    Não  (   )  

99. Para conseguir vaga em um hospital tenho que aguardar o encaminhamento do PSF.  

Sim (   )    Não  (   ) 

100. Alguns problemas de saúde são tratados no próprio PSF. Sim (   )    Não  (   )  

QUESTIONÁRIO SEMI-ABERTO SOBRE O PSF   

1. Quantas vezes você foi ao PSF? Esta semana: ___Este mês: ______Este ano:_______   

2. Por que motivo você foi ao PSF?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhor no PSF? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

4. Você gosta do modo como o médico atende? (   ) Sim   (   )Não  
Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

5. Você gosta do modo como os agentes comunitários de saúde (ACS) atendem? 
 (   ) Sim ..(   ) Não.  
Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

6. Você gosta do modo como o enfermeiro atende? (   ) Sim   (   ) Não  
Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7. Você gosta do modo como o auxiliar de enfermagem atende? (   ) Sim   (   ) Não 



  
Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
8. Você gosta do modo como o dentista atende? (   ) Sim   (   ) Não  
Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
9. Você gosta do modo como o auxiliar de consultório dentário atende?  
(   ) Sim   (   ) Não  
Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

10. Se pudesse atribuir uma nota para o PSF, qual nota você daria?   

                0------1------2------3------4------5------6------7------8------9----10   

DADOS BIODEMOGRÁFICOS  

1. Sexo: F (   )     M (   )   

2. Faixa-etária: (   ) Adolescente (    ) Adulto    (   ) Idoso 

3. Idade:______ anos   

4. Escolaridade: _________________________   

5. Grau de Instrução do chefe de família: 
(   ) Analfabeto / Fundamental I incompleto (de 1ª a 4ª série) 
(   ) Fundamental I completo (de 1ª a 4ª série) / Fundamental II incompleto (de 5ª a 8ª série) 
(   ) Fundamental II completo (de 5ª a 8ª série) / Ensino Médio incompleto (de 1ª a 3ª ano) 
(   ) Ensino Médio completo (de 1ª a 3ª ano) / Superior incompleto 
(   ) Superior completo 
6. Estado civil:  

(   ) Solteiro   (   ) Casado/convivente   (   ) Separado/divorciado    (   ) Viúvo 

7. Profissão: ________________________  

8. Ativo (está trabalhando atualmente)? (   ) Sim (   ) Não 

9. Renda familiar: R$_____________     

10. Quantas pessoas moram na sua casa?  

a) ____ Parceiro (a)                                      b) ____ Filhos 
c) ____ Netos                                               d) ____ Irmãos           
e) ____ Outros (Descrever:____________________________)   



  
11. Ao lado de cada item coloque a quantidade dos objetos que tem na sua casa.  

(    ) Televisão  
(    ) Videocassete e/ou DVD 
(    ) Aparelho de som 
(    ) Automóvel (ano:____) 
(    ) Empregada 
(    ) Laptop 
(    ) Computador 
(    ) Moto (ano:____) 
(    ) Mensalista 
(    ) Máquina de lavar 
(    ) Geladeira 
(    ) Fogão a gás 
(    ) Telefone fixo 
(    ) Telefone celular  

12. Sobre as suas condições de moradia, responda às questões abaixo: 
a) Quantidade de quartos da casa: ___________ 
b) Na sua casa tem: 
(    ) Esgoto 
(    ) banheiro dentro de casa 
(    ) Coleta de lixo 
(    ) Água encanada 
Obs.: Caso não tenha água encanada, perguntar de onde ele obtém água: 
(    ) Poço     (    ) Cacimbão     (    ) Cisterna  (    ) Outro: ________________ 
c) Forma de tratamento de água utilizado: 
(    ) Ferve   (    ) Filtra  (    ) Adiciona cloro 
(    ) Outros: ___________________  

13. Todos da família têm escovas de dente?  (    ) Sim      (    ) Não 
14. Quantas vezes você escova os dentes por dia? _____ 
15. Quantas vezes você toma banho por dia? ______  

16. Com que freqüência você lava as mãos nas seguintes situações? 
Antes de preparar os alimentos: (    )Nunca (    )Raramente (    )Frequentemente (    )Sempre 
Após usar o banheiro:                 (    )Nunca  (    )Raramente (    )Frequentemente (    )Sempre 
Antes das refeições:      (    )Nunca (    )Raramente (    )Frequentemente (    )Sempre  

17. De qual destes grupos você faz parte? 
(   )    Hipertensos   (   )    Diabéticos    (   )    Gestantes 
(   )    Hansenianos      (   )    Tuberculosos                 (   )    Soropositivos 
(   )    Outros: ___________________  

Obrigada por sua colaboração!   



  
APÊNDICE C: Instrumento em sua segunda versão  

Cidade:______________________Posto:____________Aplicador:___________________  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PSF PELOS USUÁRIOS 

Instruções: A seguir você encontrará uma lista com perguntas sobre o que você pensa sobre o 

PSF e sobre a sua utilização dos serviços oferecidos nesse programa. Para cada uma delas, 

pedimos que indique SIM, se você já utilizou o serviço ou concorda com o conteúdo da 

questão; NÃO se não utilizou o serviço ou discorda do conteúdo da questão. Lembramos que 

não existem respostas certas nem erradas e as mesmas serão analisadas de modo que as 

pessoas que responderam não sejam identificadas. 

A sua colaboração é muito importante para nós.  

Nº

 

ITENS SIM

 

NÃO

 

1 01. Demora mais de um mês para sair o resultado de exames 
encaminhados pelo PSF?   

2 03. Se você tivesse um plano de saúde, ainda iria ao PSF?    

3 04. O PSF atrapalha a ida ao médico especialista?    

4 05. A quantidade de fichas distribuídas por dia no PSF é suficiente 
para atender a todos?    

5 06. Para conseguir atendimento em um hospital, o médico do PSF 
tem que falar com algum conhecido dele que trabalhe no hospital?    

6 07. A equipe do PSF se preocupa com a saúde da sua família?    

7 09. A pílula anticoncepcional é distribuída todos os meses no PSF?   

8 10. As pessoas conseguem fazer exames nos lugares para onde o 
PSF as encaminha?   

9 11. Suas crianças (filhos, netos, sobrinhos) já foram vacinadas no 

PSF?   

10

 

12. Mesmo com o PSF, você ainda precisa de políticos para 

receber remédios?    

11

 

13. Você vai ao PSF para não precisar ir ao hospital?   

12

 

14. Você já assistiu a palestras dadas pelos profissionais do PSF?   

13

 

15. No PSF sempre tem camisinha disponível?    

14

 

16. Você já deixou de se consultar com um especialista por não ter 
dinheiro para chegar ao consultório?    



  
15

 
17. No PSF tem os remédios que você precisa?    

16

 
18. Suas crianças (filhos, netos, sobrinhos) já foram avaliadas em 
relação ao peso e altura no PSF?    

17

 
19. Do ano passado pra cá, você já foi direto para o hospital sem 
ter sido encaminhado pelo PSF?     

18

 
20. Você já recebeu orientações da equipe do PSF sobre como 
prevenir doenças nos dentes?    

19

 

21. Os idosos que você conhece recebem atenção especial no PSF?  

   

20

 

23. Suas crianças (filhos, netos, sobrinhos) já ficaram sem vacina 
no PSF?   

21

 

24. Você já teve que esperar mais de uma hora para ser atendido 
no PSF?    

22

 

25. Você já encontrou o PSF do seu bairro fechado durante a 
semana (dias úteis)?   

23

 

27. Sua renda foi suficiente para realizar os tratamentos indicados 
pelos profissionais do PSF?    

24

 

28. Você (algum parente ou vizinho) já foi encaminhado pelo 
médico do PSF para fazer exames?    

25

 

29. Os profissionais do PSF têm consideração por você?    

26

 

30. Você já se consultou com o médico no PSF?    

27

 

31. Na consulta, o médico do PSF perguntou sobre outras coisas da 
sua vida?   

28

 

32. No PSF é mais fácil para você conseguir atendimento?   

29

 

34. Os profissionais do PSF lhe oferecem ajuda quando você 
precisa?    

30

 

37. Os profissionais do PSF lhe escutam com atenção durante o 
atendimento?   

31

 

38. Você já deixou de ser atendido no PSF por falta de material?    

32

 

39. Todas as vezes que você necessitou, foi atendido no PSF?    

33

 

41. O PSF não resolve nada?   

34

 

42. Você entende as orientações que os profissionais da ESF lhe 
dão?   

35

 

43. No PSF, o encaminhamento para o médico especialista é 
organizado?    

36

 

44. Você já teve que interromper um tratamento porque não 
conseguiu marcar o retorno para o especialista a tempo?    

37

 

45. Você só pode ser atendido no PSF em determinado horário na 
semana?    

38

 

47. Você já deixou de fazer uma consulta/tratamento no PSF 
porque não podia deixar o trabalho?    

39

 

50. Você (algum parente ou vizinho) já fez curativo no PSF?    

40

 

51. Você (algum parente ou vizinho) já obturou dente no PSF?    



  
41

 
52. Você (algum parente ou vizinho) já teve que acordar de 
madrugada para garantir o atendimento na USF?    

42

 
53. Com o PSF ficou mais fácil para você (algum parente ou 
vizinho) fazer exames clínicos?    

43

 
57. O PSF oferece acompanhamento/atendimento adequado para 
os meus problemas de saúde?   

44

 
58. Os remédios que distribuem no PSF não servem de nada?    

45

 

60. Os doentes crônicos (por exemplo, hipertensos, diabéticos) que 
você conhece recebem atenção especial no PSF?    

46

 

61. Você já desconfiou do que o médico do PSF lhe falou sobre o 
seu problema de saúde?    

47

 

62. O horário de funcionamento do PSF é suficiente para que todas 
as pessoas da comunidade sejam atendidas?   

48

 

64. A consulta no PSF não vale nada?    

49

 

66. O agente de saúde (ACS) visita a sua casa pelo menos uma vez 
por mês?     

50

 

67. Com o PSF, você ainda precisa ficar em filas de hospitais?     

51

 

69. Você (algum parente ou vizinho) vai ao PSF mesmo quando 
não está doente?    

52

 

71. Os profissionais do PSF procuram entender os seus problemas?  

  

53

 

73. Você confia nos profissionais do PSF?    

54

 

75. Você (algum parente ou vizinho) já foi encaminhado pelo PSF 
para o médico especialista (cardiologista, otorrinolarigologista, 
ginecologista, urologista, etc)?   

55

 

76. Você sabe os dias da semana nos quais pode ser atendido no 
PSF?    

56

 

78. Todas as vezes que você procurou, recebeu informações sobre o 
atendimento no PSF?    

57

 

80. Você só pode ser atendido no PSF em que é cadastrado?   

58

 

81. O trabalho da equipe do PSF é tratar das doenças que as 
pessoas já têm?    

59

 

82. O PSF foi feito para atender os pobres?    

60

 

85. Com o PSF, você (algum parente ou vizinho) recebe 
atendimento em casa?   

61

 

87. Para um morador novo, é difícil localizar a unidade do PSF do 
seu bairro?   

62

 

88. Quando você precisa de atendimento hospitalar, precisa falar 
com o prefeito (político)?    

63

 

89. Com o PSF seus gastos com saúde diminuíram?    

64

 

90. Quando o PSF encaminha para um médico especialista, a 
consulta é marcada para mais de um mês depois?     

65

 

91. É fácil conseguir consulta para o médico especialista 
(cardiologista, ginecologista)?    



  
66

 
92. O hospital resolve melhor seu problema de saúde do que o 
PSF?   

67

 
95. No PSF, é fácil receber remédio?   

68

 
96. Você (algum parente ou vizinho) já arrancou dente no PSF?   

69

 
97. Os profissionais do PSF já lhe atenderam com má vontade?    

70

 
98. Você (algum parente ou vizinho) já deixou de ser atendido no 
PSF porque o equipamento estava quebrado?     

71

 

99. Para conseguir vaga em um hospital, você tem que aguardar o 
encaminhamento do PSF?   

72

 

101. Os profissionais do PSF atendem seus parentes e amigos 
melhor do que as outras pessoas?   

73

 

102. Os profissionais da ESF reservam medicamentos para seus 
parentes e amigos?   

  

QUESTIONÁRIO SEMI-ABERTO SOBRE O PSF  

1. Quantas vezes você foi ao PSF? Esta semana: ______Este mês: ______ Este ano: _____   

2. Se pudesse atribuir uma nota para o PSF, qual nota você daria?  

0--------1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9------10  

DADOS BIODEMOGRÁFICOS 

1. Sexo: F (   )     M (   )   

2. Faixa-etária: (   ) Adolescente (    ) Adulto    (   ) Idoso 

3. Idade:______ anos   

4. Escolaridade: _________________________   

5. Grau de Instrução do chefe de família: 
(   ) Analfabeto / Fundamental I incompleto (de 1ª a 4ª série) 
(   ) Fundamental I completo (de 1ª a 4ª série) / Fundamental II incompleto (de 5ª a 8ª série) 
(   ) Fundamental II completo (de 5ª a 8ª série) / Ensino Médio incompleto (de 1ª a 3ª ano) 
(   ) Ensino Médio completo (de 1ª a 3ª ano) / Superior incompleto 
(   ) Superior completo  

6. Estado civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado/convivente   (   ) Separado/divorciado    (   ) Viúvo 

7. Profissão: ___________________  

8. Ativo (está trabalhando atualmente)? (   ) Sim (   ) Não 

9. Renda familiar: R$_____________     

10. Quantas pessoas moram na sua casa? 

a) ____ Parceiro (a) 



  
b) ____ Filhos 

c) ____ Netos 
d) ____ Irmãos 
e) ____ Outros (Descrever:___________) 
11. Ao lado de cada item coloque a quantidade dos objetos que tem na sua casa. 

(    ) Televisão  
(    ) Videocassete e/ou DVD 
(    ) Aparelho de som 
(    ) Automóvel (ano:___) 
(    ) Laptop 
(    ) Computador 
(    ) Moto (ano:____) 
(    ) Máquina de lavar 
(    ) Geladeira 
(    ) Fogão a gás 
(    ) Telefone fixo 
(    ) Telefone celular  

12. Sobre as suas condições de moradia, responda às questões abaixo: 
a) Quantidade de quartos da casa: ___________  

b) Na sua casa tem: 
(    ) Esgoto drenado 
(    ) banheiro dentro de casa 
(    ) Coleta de lixo 
(    ) Água encanada 
Obs.: Caso não tenha água encanada, perguntar de onde ele obtém água: 
(    ) Poço     (    ) Cacimbão     (    ) Cisterna     (    ) Outro: ___________________  

c) Forma de tratamento de água (para beber) utilizado: 
(    ) Ferve   (    ) Filtra  (    ) Adiciona cloro 
(    ) Outros: ___________________  

13. Todos da família têm escovas de dente?  (    ) Sim      (    ) Não 
14. Quantas vezes você escova os dentes por dia? _____ 
15. Quantas vezes você toma banho por dia? ______  

16. Com que freqüência você lava as mãos nas seguintes situações? 
Antes de preparar alimentos (  ) Nunca (  ) Raramente (  ) Frequentemente  (  ) Sempre 
Após usar o banheiro            (  ) Nunca (  ) Raramente (  ) Frequentemente  (  ) Sempre 
Antes das refeições            (  ) Nunca (  ) Raramente (  ) Frequentemente  (  ) Sempre  

Obrigada por sua colaboração! 



  
APÊNDICE D: Quadro de hipóteses gerais e derivadas referentes aos itens do questionário 

final 

QUADRO DE HIPÓTESES 
HIPÓTESES REFERENTES AO FATOR I  ACESSIBILIDADE/ACOLHIMENTO 
CENTRAIS DERIVADAS ITENS 

  

1.1 HUMANIZAÇÃO  

H1: Os usuários do PSF 
acreditam receber um 
atendimento humanizado na 
USF.                          

1.2 ACESSIBILIDADE 
ORGANIZACIONAL  

H2: Os usuários do PSF 
consideram atendidas as suas 
expectativas de acesso ao 
programa.       

H1.1: Os usuários do PSF se sentem 
acolhidos como pessoas durante o 
atendimento.  

H1.2 : Os usuários do PSF percebem 
barreiras quanto à humanização no 
atendimento pela ESF.  

H1.3: Os usuários do PSF possuem crenças 
positivas com relação ao vínculo de 
confiança no atendimento oferecido pela 
ESF.  

H1.4: Os usuários do PSF consideram 
insatisfatória a atenção recebida durante o 
atendimento pela ESF.  

H1.5: A atuação profissional da ESF é 
percebida negativamente pelos usuários do 
PSF.  

H1.6: Os usuários do PSF percebem o 
atendimento aos idosos como humanizado.           

H2.1: Predomina entre os usuários do PSF 
uma visão curativista em relação às 
expectativas de atendimento na  SF. 
H2.2: Os usuários do PSF percebem 
barreiras na realização de exames clínicos 
via encaminhamento da USF. 
H2.3: Os usuários consideram que o PSF 
facilitou a realização de exames clínicos. 
H2.4: Os usuários do PSF consideram que   

29, 73, 07, 
34, 37, 71, 21                                 

53, 57, 43, 
91, 62, 38, 
17, 78, 32, 98 



       
o atendimento e acompanhamento de seus 
problemas de saúde, oferecido pelo 
programa, é adequado aos mesmos. 
H2.5: Os usuários do PSF possuem crenças 
negativas os procedimentos empregados 
pela ESF no encaminhamento de usuários 
para o atendimento com médico 
especialista. 
H2.6: Os usuários do PSF percebem 
barreiras no encaminhamento de usuários 
para os demais níveis de atendimento 
(média e alta complexidade). 
H2.7: Os usuários do PSF percebem 
barreiras na consecução de atendimento 
especializado via encaminhamento da 
USF. 
H2.8: Os usuários consideram que o PSF 
facilitou a consecução de consultas com 
médico especialista. 
H2.9: Os usuários do PSF percebem 
barreiras na utilização dos serviços 
oferecidos na USF em funcionamento. 
H2.10: Os materiais para o atendimento 
são considerados insuficientes, uma 
barreira percebida no atendimento. 
H2.11: Os usuários do PSF percebem 
barreiras na distribuição de remédios pelo 
programa. 
H2.12: A variedade limitada dos remédios 
distribuídos na USF não atende às 
demandas dos usuários. 
H2.13: Os usuários percebem barreiras no 
fornecimento de informações sobre o 
atendimento na USF. 
H2.14: Os usuários do PSF percebem 
barreiras no atendimento oferecido na 
USF. 
H2.15: Os problemas de funcionamento 
dos equipamentos impossibilitam 
atendimentos e são uma barreira percebida 
pelos usuários do PSF.           



  
HIPÓTESES REFERENTES AO FATOR II  ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
CENTRAIS DERIVADAS ITENS 

 
2.1 PÚBLICO A QUEM SE 
DESTINA 
H3: Os usuários do PSF 
acreditam que o programa 
privilegia um determinado 
segmento social.             

2.2 SERVIÇOS OFERECIDOS 
H4: Os usuários do PSF 
percebem barreiras no 
atendimento disponibilizado 
pela USF.                           

H3.1: A intervenção de políticos é 
considerada necessária pelos usuários do 
PSF para se conseguir atendimento 
hospitalar. 
H3.2: Os usuários do PSF consideram que 
os serviços do programa são mais 
acessíveis às pessoas que possuem alguma 
vinculação político-partidária com a gestão 
municipal em vigor. 
H3.3: Os usuários do PSF possuem a 
crença de que o programa se destina às 
pessoas com menor poder aquisitivo. 
H3.4: Os usuários do PSF acreditam que a 
utilização dos serviços do PSF é a 
alternativa dos que não têm condições de 
pagar por um plano de saúde.     

H4.1: A vacinação é considerada 
positivamente pelos usuários do PSF. 
H4.2: Os usuários do PSF têm acesso a 
consultas médicas pelo programa. 
H4.3: Os usuários do PSF percebem 
barreiras na comunicação com a ESF. 
H4.4: Os usuários do PSF têm acesso a 
informações sobre os dias de atendimento 
na USF. 
H4.5: Os usuários do PSF percebem 
barreiras geográficas que dificultam o 
acesso à USF de seu bairro. 
H4.6: A oferta de atendimento no PSF é 
considerada satisfatória pelos usuários do 
programa. 
H4.7: As visitas domiciliares por membros 
da ESF são consideradas insuficientes. 
H4.8: Os usuários do PSF percebem 
barreiras nas visitas domiciliares por 
médicos e enfermeiros da ESF.  

H5.1: A consulta realizada na USF é 
considerada resolutiva pelos usuários do 
PSF. 
H5.2: Os usuários do PSF consideram as 
ações do programa como resolutivas de 
seus problemas de saúde.   

88, 82, 03                  

23, 18, 30, 
76, 87, 39, 85                             



  
2.3 RESOLUTIVIDADE 
H5: Os usuários do PSF 
consideram resolutivos os 
serviços oferecidos pelo 
programa.   

64 e 41 

HIPÓTESES REFERENTES ÀS VARIÁVEIS BIODEMOGRÁFICAS 
CENTRAIS DERIVADAS ITENS 

 

H6: As mulheres em geral 
avaliam o PSF mais 
positivamente que os homens.       

H7: Usuários do programa com 
maior escolaridade avaliam o 
PSF mais negativamente do que 
pessoas com menor 
escolaridade.         

H8: Usuários do programa 
pertencentes a classes sócio-
econômicas de maior renda (A, 
B e C) avaliam o PSF mais 
negativamente do que usuários 
oriundos de classes sócio-
econômicas de menor renda (D 
e E).         

H9: Usuários de maior idade 
avaliam mais positivamente o 
PSF do que usuários jovens.  

H6.1: As mulheres em geral avaliam mais 
positivamente o programa no fator 
Acessibilidade/ acolhimento do que os 
homens. 
H6.2: As mulheres em geral avaliam mais 
positivamente o programa no fator do no 
fator Estrutura de Atendimento do que os 
homens.   

H7.1: Usuários do programa com maior 
escolaridade avaliam o PSF quanto ao 
Fator acessiblidade/acolhimento mais 
negativamente do que pessoas com menor 
escolaridade. 
H7.2: Usuários do programa com maior 
escolaridade avaliam o PSF quanto ao 
Fator estrutura de atendimento mais 
negativamente do que pessoas com menor 
escolaridade.   

H8.1: Usuários do programa pertencentes a 
classes sócio-econômicas de maior renda 
(A, B e C) avaliam o PSF no Fator 
acessibilidade/acolhimento mais 
negativamente do que usuários oriundos de 
classes sócio-econômicas de menor renda 
(D e E). 
H8.2: Usuários do programa pertencentes a 
classes sócio-econômicas de maior renda 
(A, B e C) avaliam o PSF no Fator 
estrutura de atendimento mais 
negativamente do que usuários oriundos de 
classes sócio-econômicas de menor renda 
(D e E).   

H9.1: Usuários de maior idade avaliam 
mais positivamente o PSF no Fator 
acessibilidade/acolhimento do que usuários  

Itens compo-
nentes do 
questionário 
biodemográ-
fico. 



                                  

H10: Usuários de PSF de 
municípios localizados nas 
mesorregiões da zona da Mata e 
do e do Agreste avaliam melhor 
o PSF do que os usuários 
oriundos de municípios da 
Borborema e do Sertão.    

jovens. 
H9.1.1: Usuários adultos avaliam mais 
positivamente o PSF no Fator 
acessibilidade/acolhimento do que 
usuários jovens. 
H9.1.2: Usuários idosos avaliam mais 
positivamente o PSF no Fator 
acessibilidade/acolhimento do que 
usuários jovens. 
H9.1.3: Usuários idosos avaliam mais 
positivamente o PSF   no Fator 
acessibilidade/acolhimento do que 
usuários adultos.   

H9.2: Usuários de maior idade avaliam 
mais positivamente o PSF no Fator 
estrutura de atendimento do que usuários 
adultos e jovens. 

H9.2.2: Usuários adultos avaliam mais 
positivamente o PSF no Fator estrutura 
de atendimento do que usuários jovens. 
H9.2.3: Usuários idosos avaliam mais 
positivamente o PSF no Fator estrutura 
de atendimento do que usuários jovens. 
H9.2.4: Usuários idosos avaliam mais 
positivamente o PSF no Fator estrutura 
de atendimento do que usuários adultos.  

H10.1: Usuários de PSF de municípios 
localizados nas mesorregiões da zona da 
Mata e do e do Agreste avaliam melhor o 
PSF no fator Acessibilidade/acolhimento 
do que os usuários oriundos de municípios 
da Borborema e do Sertão.  

H10.2: Usuários de PSF de municípios 
localizados nas mesorregiões da zona da 
Mata e do e do Agreste avaliam melhor o 
PSF no fator Estrutura de atendimento do 
que os usuários oriundos de municípios da 
Borborema e do Sertão. 

 



  
APÊNDICE E: Termo de consentimento livre e esclarecido  

 
Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social 
Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento Rural e  

Avaliação de Programas Sociais (NEDRAPS) 
Telefone para contato: (83) 3216-7675 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

Fazemos parte do Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural e Avaliação de 
Programas Sociais da Universidade do Estado da Paraíba. Estamos desenvolvendo uma 
pesquisa intitulada Avaliação do Programa Saúde da Família pelos seus Usuários em 
Municípios Rurais do Estado da Paraíba, orientada pelo Prof. Dr. Francisco José Batista de 
Albuquerque, com o objetivo de verificar como os usuários avaliam o Programa Saúde da 
Família. Este estudo contribuirá para um maior conhecimento dos aspectos positivos e 
negativos do programa, do ponto de vista dos usuários.  

Vale ressaltar que não haverá nenhum custo financeiro, risco, desconforto ou 
incômodo adicional. Os dados serão tratados de maneira global de modo a impedir a 
identificação do respondente. Este terá total liberdade para optar ou não por participar da 
pesquisa. 

Estaremos a disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir durante o 
processo de coleta de dados, como também fornece informações sobre os resultados obtidos.  

Agradecemos antecipadamente pela colaboração.    

                                                                                                     Identificação      
Dactiloscópica   

_______________________________                _______________________________ 

Francisco José Batista de Albuquerque         Participante  

        Coordenador do NEDRAPS                               __________________________ 
                                                                                                  Testemunha                                        

                                                                (Caso o participante seja analfabeto)     
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