
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA AIDS EM NATAL/RN POR PROFISSIONAIS 

E USUÁRIOS DO SERVIÇO 

 

 

 

RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2009 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA AIDS EM NATAL/RN POR PROFISSIONAIS 

E USUÁRIOS DO SERVIÇO 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Saúde, do Centro de Ciências da 

Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito para obtenção do título de 

Doutor em Ciências da Saúde. 

Orientando: Richardson Augusto Rosendo da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres  

 

 

 

NATAL/RN 

 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: 

PROFª. DRª. TÉCIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2009 



4 
 

Richardson Augusto Rosendo da Silva 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA AIDS EM NATAL/RN POR PROFISSIONAIS 

E USUÁRIOS DO SERVIÇO 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Presidente da Banca: Professor. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres (UFRN) 

Professora. Dra. Iris do Céu Clara Costa (UFRN) 

Professora. Dra. Sonia Maria Oliveira de Andrade (UFMS) 

Professor. Dr. Ednaldo Cavalcante de Araújo (UFPE) 

Professora. Dra. Eulália Maria Chaves Maia (UFRN) 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2009 



5 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a todos àqueles que, de maneira tão nobre, fazem da 

prevenção do HIV/Aids e da dissolução do preconceito contra os portadores de HIV no 

Brasil, um objetivo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Agradecimentos  

 

A Deus, ser supremo e fonte de sabedoria. Àquele para quem me volto sempre, 

razão de minha existência e o amor mais profundo de minha alma: o inefável. Mistério 

profundo que circunda a minha vida e a transforma sempre em uma peregrinação rumo ao 

infinito. 

A meu pai, com quem aprendi a dignidade de viver, a coragem para não desistir 

nunca e a generosidade como marca do Divino. 

A minha mãe, o que escrever ante ao indescritível? Como colocar em palavras o 

que nem o sentimento pode descrever? Só me resta jogar flores pela convivência, pela 

cumplicidade, pelos sonhos compartilhados e as barras seguradas. 

Aos meus irmãos, pelo amor, incentivo, apoio e credibilidade que muito me 

ajudaram neste processo. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres, a minha admiração e 

agradecimento por todas as oportunidades concebidas, pela confiança depositada e pelo 

incentivo, que me fizeram caminhar sempre. Sua presença durante esta trajetória foi 

apenas em parte refletida neste estudo que, mais do que marcar um tempo de vida, marca 

um tempo de descobertas e o meu despertar como pesquisador. 

Às professoras Dras. Iris do Céu Clara Costa e Eulália Maria Chaves Maia, pelas 

valiosas contribuições no exame de qualificação. Ambas conseguem fazer a síntese 

perfeita entre ternura e vigor. 

 



7 
 

À professora Dra. Rejane Marie Barbosa Davim, pelo carinho, amizade e 

constantes palavras de incentivo. Pelo cuidado sempre dispensado, pela capacidade de 

acolhida e pelos olhos bondosos, capazes de transformar o mundo. Em sua simplicidade, 

me falou um dia que pesquisar é para os que gostam e tem o dom, e que eu demonstrava 

os dois. 

 À amiga e companheira de pós-graduação, Nilba, pela sua presença em minha 

vida, pelas trocas, pelos encontros e pela oportunidade de dividirmos as alegrias e os 

dissabores que a vida nos traz. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, e a todos os professores, pela oportunidade de um programa de 

doutorado avançado e altamente qualificado, contribuindo para aproximar a produção 

acadêmica da realidade social e da humanização na saúde, possibilitando ações de 

integração ensino-serviço. 

À equipe do Hospital Giselda Trigueiro que sempre se mostrou solícita em ajudar. 

Aos verdadeiros amigos, pela presença, solidariedade, companheirismo, estímulo e 

acompanhamento neste processo.  

A todas as pessoas que dedicaram parte do seu tempo para a conclusão desse 

estudo.  

 

 

 

 

 



8 
 

 
 
 
 

O Gosto do Azedo 
Beto Lee / Rita Lee (1998) 

 
 
 

“Para o sangue, sou o veneno 
Eu mato, eu como, eu dreno 

Para o resto da vida, sou extremo 
Sou o gosto do azedo 

A explosão de um torpedo 
Contaminação do medo 

Eu guardo o seu segredo. 
Sou o HIV que você não vê 

Você não me vê 
Mas eu vejo você. 

Sou a ponta da agulha 
Tanto bato até que você fura 

É a minha a sua captura 
Sou dupla persona 

Seu estado de coma 
Sou o caos, sou a zona 

Seu nocaute na lona. 
Sou o HIV que você não vê 

Você não me vê 
Mas eu vejo você. 

Eu sou o livre-arbítrio 
Sem causa com efeito 

Sua força é meu grande defeito 
Sou a dor da tortura 
Uma nova ditadura 

Terminal da loucura 
Sou o vírus sem cura 

Sou o HIV que você não vê 
Você não me vê 

Mas eu vejo você.” 
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RESUMO 

Objetivo: O propósito dessa investigação foi o de avaliar a atenção à saúde de portadores 

de HIV/Aids no Centro de Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN por 

profissionais e usuários do serviço. Métodos: Trata-se de um estudo avaliativo, com 

abordagem quantitativa, realizada no serviço ambulatorial do Hospital Giselda Trigueiro, 

em Natal (RN). A população-alvo foi composta por 313 portadores de HIV e os 34 

profissionais do referido centro. A coleta de dados ocorreu de agosto de 2007 a julho de 

2008, com um formulário estruturado de entrevista, validado por meio de um estudo piloto. 

Os dados foram analisados pela estatística descritiva e inferencial. Resultados: A 

avaliação do serviço foi considerada insatisfatória por 85,6% usuários. No entanto, 58,8% 

dos profissionais consideraram-a satisfatória. Verificou-se diferença na avaliação dos 

seguintes indicadores: relacionamento profissionais usuários, apoio oferecido, 

pontualidade dos profissionais, orientações sobre o tratamento. Observou-se semelhança 

nos seguintes indicadores: estrutura física, respeito à privacidade, oportunidade de fazer 

reclamações, acolhimento, conveniência dos horários, disponibilidade de ARV e exames 

laboratoriais, e facilidade de acesso. Conclusão: Os resultados apontaram para 

insatisfação dos usuários e a satisfação dos profissionais com a atenção a saúde de 

portadores de HIV/Aids no serviço pesquisado. Constatou-se que os indicadores utilizados 

nesse estudo podem ser considerados pertinentes para avaliar o serviço em questão, bem 

como, constituir parâmetros de monitoramento aceitáveis da qualidade da atenção à 

saúde pelo Programa Nacional de DST/Aids.  

Descritores: HIV, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Avaliação de serviços de 

saúde, Satisfação do Paciente, Qualidade da assistência à saúde. 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) chegou ao Brasil nos primeiros 

anos da década de 80, inicialmente vista como doença de gays ricos, passando-se vários 

anos até que fosse oficialmente declarada como um grave problema de saúde pública 1,2. 

Sabe-se, que a doença tem apresentado um crescimento desenfreado, atingindo cada vez 

mais indivíduos em plena idade reprodutiva, independentemente de características 

pessoais ou sociais 3,4.  

Diante disso, o Programa Nacional de DST/Aids (PN/DST/Aids) do Ministério da 

Saúde (MS) desenvolveu e implementou nos últimos 20 anos, de forma cooperativa com 

instituições governamentais e organizações não-governamentais,  diretrizes com o 

objetivo de fortalecer, implementar e ampliar a institucionalização das ações de 

prevenção, promoção e assistência ao HIV/Aids na rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS), de forma integral e equânime; além de promover a defesa dos direitos humanos e 

a redução do estigma e da discriminação 5-10. 

A formulação dessas diretrizes seguem prioridades, dentre as quais são destacadas 

a ampliação da cobertura e garantia de acesso aos insumos de prevenção e ao 

diagnóstico para a população; tratamento com Anti-retrovirais, universal e gratuito; às 

ações educativas para crianças e adolescentes nas escolas; redução da transmissão 

vertical do HIV; promoção da melhoria da qualidade do atendimento às pessoas vivendo 

com HIV/Aids; e o aprimoramento de mecanismos de gestão que promovam a eficiência 

das ações e o exercício dos direitos de cidadania 55-58. 
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A qualidade da assistência é um importante determinante do sucesso de programas 

dirigidos a doenças crônicas, como a Aids.15 Além do impacto na mortalidade e na 

qualidade de vida dos pacientes, a assistência bem conduzida pode contribuir para o 

controle da epidemia.16,17 

No Brasil, a interiorização da epidemia de Aids,18 verificada nos anos 90, provocou 

rápida expansão dos serviços de assistência, cujo número elevou de 33 em 1996 para 540 

em 200519. A situação institucional desses serviços é bastante variável. Há serviços 

agregados a Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios estaduais em grandes hospitais, 

serviços especializados, municipais, estaduais ou universitários, exclusivamente 

dedicados à assistência à Aids, entre outros. 

O Ministério da Saúde (MS), por meio do PN-DST/HIV/Aids, produz normas gerais 

para os serviços e é responsável pela provisão de suprimentos estratégicos, como anti-

retrovirais e testes de carga viral e de contagem de linfócitos CD4. Exceto por esses 

recursos, a estrutura dos serviços depende das características regionais do programa e do 

sistema de saúde. 

O estudo está baseado no pressuposto que a despeito das diferenças regionais 

existentes entre os serviços que atendem as pessoas vivendo com HIV/Aids no Brasil, 

todos devem ter características de estrutura e processo necessárias para um grau 

aceitável de qualidade. 

Assim, avaliar a atenção à saúde de portadores de HIV no Centro de Referência 

para o tratamento da Aids no Rio Grande do Norte (RN), faz-se importante nos territórios 

da pesquisa e da reflexividade social, pois se está diante de um quadro epidêmico, cujas 

conseqüências ainda são imprecisas, porém, comprometedoras para famílias e gerações 

acometidas.  
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É importante, ainda, na produção de subsídios, para discussão de estratégias com 

vista a aprimorar e/ou adequar o funcionamento do serviço, além de melhorar o 

desempenho da instituição e colaborar para o direcionamento de políticas públicas em 

saúde, ao mesmo tempo propiciará dados capazes de trazer benefícios para a instituição 

e usuários do serviço, e gerar informações pouco conhecidas no Município de Natal. 

Desse modo, contribuirão para ampliar a historia do controle do HIV/Aids no estado do Rio 

Grande do Norte, além de auxiliar no planejamento de intervenção para futuras ações com 

vista à melhoria da qualidade na assistência ao pacientes portadores de HIV/Aids. 

Alguns questionamentos nortearam a investigação, quais sejam: 

Como se caracterizam as condições sociodemográficas e de saúde dos usuários 

portadores de HIV/Aids no Centro de Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN? 

Como os profissionais e usuários do serviço avaliam à: estrutura física; respeito à 

privacidade dos usuários; relacionamento profissionais/usuário; oportunidade dada aos 

usuários de fazer reclamações; apoio oferecido pelo serviço; pontualidade dos 

profissionais de saúde; orientações recebidas sobre o tratamento; acolhimento; 

conveniência dos horários de atendimento; disponibilidade de anti - retrovirais e exames 

laboratoriais; facilidade de acesso aos serviços? 

Existem diferenças na avaliação da atenção a saúde de portadores de HIV 

realizada por profissionais e usuários do serviço? 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 GERAL: 

 Avaliar a atenção à saúde de portadores de HIV no Centro de Referência para o 

tratamento da Aids em Natal/RN por profissionais e usuários do serviço. 

1.1.2 ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar as condições sociodemográficas e de saúde dos usuários portadores 

de HIV/Aids no Centro de Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN; 

 Identificar como os profissionais e usuários do serviço avaliam à: estrutura física; 

respeito à privacidade dos usuários; relacionamento profissionais/usuário; 

oportunidade dada aos usuários de reclamar; apoio oferecido pelo serviço; 

pontualidade dos profissionais de saúde; orientações recebidas sobre o tratamento; 

acolhimento; conveniência dos horários de atendimento; disponibilidade de anti - 

retrovirais e exames laboratoriais; facilidade de acesso aos serviços; 

 Verificar a existência de diferenças na avaliação da atenção a saúde de portadores 

de HIV realizada por profissionais e usuários do serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

3.1 ARTIGO 1 

 
 
 
 

 
 
 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE 

HIV/AIDS NA PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS1 

   

RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA2 

GILSON DE VASCONCELOS TORRES3 

Resumo 

Objetivo: Caracterizar o perfil dos portadores de HIV atendidos no centro de referência 

para o tratamento da Aids na cidade de Natal (RN), Brasil e avaliar a satisfação durante o 

atendimento ambulatorial, acerca da qualidade da assistência prestada. 

Métodos: Trata-se de um estudo avaliativo, com abordagem quantitativa, realizada no 

ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro, em Natal/RN. A população-alvo foi composta 

por todos os 313 portadores de HIV atendidos no período de agosto 2007 a julho de 2008. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um formulário, validado por um estudo 

piloto. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial. 

Resultados: O perfil dos portadores de HIV caracterizou-se por sexo masculino (57,5%), 

com média de idade de 38,35 anos, procedentes de Natal (57,5%), com ensino 

fundamental (52,7%), renda familiar de até dois salários mínimos (67,4%), e tipo de 

exposição heterossexual (59,7%). A avaliação do serviço foi considerada insatisfatória por 

85,6% usuários, destacando-se em sete indicadores: estrutura física; respeito à 

privacidade; relacionamento profissionais/usuário; oportunidade de fazer reclamações; 
                                                
1 Artigo extraído da Tese de Doutorado “Avaliação da atenção à saúde de portadores de HIV no Centro de 
Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN por profissionais e usuários do serviço”. Programa de 
Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2009. 
2 Enfermeiro. Professor Mestre do Departamento de Enfermagem/Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairi/UFRN, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: rirosendo@yahoo.com.br 
3 Enfermeiro. Professor Doutor do Departamento de Enfermagem da UFRN, Coordenador do Programa de 
Pós-graduação em Enfermagem/UFRN, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: gvt@ufrnet.br 
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apoio e tranquilidade oferecidos; pontualidade dos profissionais; e orientações. Observou-

se uma diferença significativa (ρ=0,000) e forte correlação (r=0,865) entre o conjunto dos 

indicadores de insatisfação e satisfação com a avaliação da satisfação da qualidade da 

atenção á saúde (RC=6,89). 

Conclusões: O perfil sociodemográfico dos pesquisados está em consonância com a 

tendência atual no País. Os resultados apontaram para insatisfação dos pesquisados com 

a atenção a saúde no serviço, sendo esta demonstrada pelos indicadores utilizados nesse 

estudo. 

Palavras-chave: HIV, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Avaliação de serviços de 

saúde, Satisfação do Paciente, Qualidade da assistência à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A qualidade da assistência prestada aos portadores de HIV/Aids nos serviços de 

saúde é a principal estratégia para a redução da mortalidade e morbidade relacionada a 

essa epidemia, ao lado do diagnóstico precoce (1). Além disso, estudos demonstram que a 

qualidade do cuidado à saúde é afetada pela disponibilidade de insumos e prestação de 

serviços ofertados. (2,3)  

Desde a década de 90, o Brasil expandiu expressivamente os serviços de atenção 

às pessoas que vivem com HIV/Aids, cujo número elevou de 33 em 1996 para 540 em 

2002 (4). Tais serviços possuem diferentes modalidades institucionais: são ambulatórios 

gerais ou de especialidades, ambulatórios de hospitais, unidades básicas de saúde, 

postos de saúde, policlínicas e serviços de assistência especializada em DST/HIV/Aids 

(SAE). Administrados, também em diferentes formas – por municípios, estados, união, 
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universidades, organizações filantrópicas e não governamentais conveniadas como o SUS 

– estes serviços tem infraestrutura e recursos bastante dependentes das conjunturas 

locais (1).  

O Programa Nacional de DST/Aids (PN-DST/Aids), tem se caracterizado 

historicamente pela integralidade das ações de cuidado aos pacientes com HIV/Aids e 

incorporação de estratégias abrangentes de enfrentamento da epidemia.(5, 6) No entanto 

tem se deparado com desafios operacionais que apontam a necessidade do 

monitoramento e acompanhamento da assistência à saúde de indivíduos afetados pelo 

HIV, tanto no âmbito farmacêutico, como no contexto da utilização dos serviços de saúde 

(7). 

A satisfação do usuário é prova evidente de qualidade, sendo possível avaliar a 

qualidade dos serviços prestados na saúde pelo usuário, pois sua satisfação constitui um 

precioso indicador da qualidade da assistência dos serviços de saúde (8). Os usuários 

devem ser ouvidos sobre a assistência que recebem em nível hospitalar e estas 

informações são essenciais para que as necessidades e os desejos dos mesmos sejam 

devidamente atendidos. 

Diante do exposto, buscou-se neste estudo caracterizar o perfil dos portadores de 

HIV atendidos no centro de referencia para o tratamento do HIV/Aids situado em Natal – 

RN e avaliar a satisfação durante o atendimento ambulatorial, acerca da qualidade da 

assistência prestada. 

O estudo é relevante, pois busca apontar indicadores de melhoria da qualidade da 

assistência, subsidiar a discussão de estratégias com vista a aprimorar e/ou adequar o 

funcionamento dos serviços que atendem a portadores de HIV/Aids, colaborando para o 

direcionamento de políticas públicas em saúde, além de auxiliar no planejamento de 
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intervenção para futuras ações com vista à melhoria da qualidade na assistência aos 

pacientes portadores de HIV/Aids. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, com abordagem quantitativa, desenvolvido no 

ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), referência para o tratamento da AIDS, 

situado no município de Natal–RN/Brasil. 

O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o nº. 148/2007.  

 A população-alvo foi composta pelos 313 portadores de HIV atendidos no período 

de agosto de 2007 a julho de 2008, nos dias das consultas do ambulatório. 

Para seleção dos participantes no estudo obedeceu-se os seguintes critérios de inclusão: 

ter o diagnóstico médico confirmado de portador de HIV, ser maior de 18 anos, usuário 

acompanhado no serviço há pelo menos 6 meses e estar em consulta no ambulatório do 

Hospital. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um formulário, validado por meio 

de um estudo piloto. O mesmo foi composto de duas partes, a saber:  

A primeira buscou caracterizar os aspectos sócio-demográficos e de saúde de 

portadores de HIV que são atendidas no Centro de Referência para o tratamento da Aids 

em Natal/RN, incluindo informações sócio-demográficas como nome, idade, sexo, 

endereço, escolaridade, renda familiar, cor e dados relacionados à doença atual.  

A segunda visou identificar como os usuários avaliam a qualidade da atenção à 

saúde de portadores de HIV, abordando questões relativas ao funcionamento do HGT e 
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serviços oferecidos. Para tanto foram criados 11 indicadores: estrutura física; respeito à 

privacidade dos usuários; relacionamento profissionais/usuários; oportunidade dada aos 

usuários de fazer reclamações; apoio oferecido pelo serviço; pontualidade dos 

profissionais de saúde; orientações recebidas sobre o tratamento; acolhimento; 

conveniência dos horários de atendimento; disponibilidade de anti - retrovirais e exames 

laboratoriais; facilidade de acesso aos serviços.  

Cada indicador teve gradações com variação de 1 a 5 pontos, correspondendo 

respectivamente aos seguinte escores: péssimo (1 ponto), ruim (2 pontos), regular (3 

pontos), bom (4 pontos), e excelente (5 pontos), sendo o menor valor atribuído ao 

somatório de todos os indicadores (11) e o valor máximo (55) pontos. 

A escolha desses indicadores baseou-se em estudo realizado anteriormente nesse 

serviço acerca da atenção à saúde de criança e adolescentes portadores de HIV (9), 

discussões com os usuários e profissionais de saúde, bem como na própria literatura 

pertinente ao tema (10 -13).  

Partindo do pressuposto que os indicadores escolhidos influenciam na qualidade da 

atenção à saúde dos usuários, optou-se por criar uma nova variável resultante do 

somatório dos 11 indicadores, definida como a variável dependente (qualidade da atenção 

à saúde) e categorizada em satisfatório e insatisfatório. Foi considerada insatisfatória a 

avaliação cujo somatório ficou abaixo de 70% (11 a 38 pontos) e como satisfatória, igual 

ou maior a 70% (39 a 55 pontos).  

Os dados coletados foram armazenados em planilha do aplicativo Microsoft Excel 

2007 XP, onde passaram por correção e verificação de erros de digitação, exportados e 

analisados no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 

Windows.  
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Para o tratamento estatístico descritivo e inferencial, os escores dos indicadores 

considerados anteriormente de forma individual, foram reagrupados, reclassificados e 

transformados em apenas duas categorias – insatisfatório (1- péssimo, 2- ruim e 3- 

regular) e satisfatório (4- bom e 5- excelente), visando o cruzamento e os testes 

estatísticos entre a variável dependente, qualidade da atenção à saúde, e os 11 

indicadores citados anteriormente. 

Através do programa, SPSS 15.0, executou-se análises descritivas com frequências 

absolutas e relativas, com cruzamento das variáveis em tabelas de contingências 2x2, 

com teste de de Qui-Quadrado (χ2), razão de chance (RC) e Correlação de Spearmam (r 

> 0,75=forte; r < 0,75 a 0,50=média; r < 0,50=fraca), e adotado nível de significância 

estatística de p-valor < 0,05. Nessa etapa, os resultados foram tabulados e apresentados 

em tabelas e figuras. 

 

RESULTADOS  

 

No que se refere à caracterização dos portadores de HIV, identificou-se 57,5% 

homens e 42,5% mulheres; com idades entre 20 e 62 anos (38,35 ± 10,3), sendo a faixa 

etária predominante de 31 a 40 anos, 41,9%.  

A maioria dos entrevistados procedia do município de Natal (57,5%), possuía 

ensino fundamental (52,7%), era de solteiros (46,0%), de cor parda (57,5%), com renda 

mensal familiar de até dois salários mínimos (67,4%), trabalhava na área de serviços 

(47,6%), e tivera como forma predominante de contaminação a heterossexual (59,7%).  

Quanto à entrada dos usuários para acompanhamento no serviço, 79,2% já 

apresentavam algum sinal ou sintoma indicativo da imunodeficiência. Todavia, 85,3%, só 
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tomaram conhecimento da doença após ingressar no serviço. Os dados são visualizados 

na tabela 1 e 2. 

Analisando o conjunto dos 11 indicadores utilizados para a avaliação da qualidade 

da atenção a saúde, o serviço foi considerado insatisfatório por 85,6% dos pesquisados, 

enquanto apenas 14,4% o avaliaram como satisfatório, sendo esta diferença significativa 

(p=0,000) e com forte correlação (r=0,865) entre os indicadores analisados. (figura 1) 

A insatisfação foi predominante em sete indicadores (estrutura física; respeito à 

privacidade dos usuários; relacionamento profissionais/usuários; oportunidade dada aos 

usuários de fazer reclamações; apoio oferecido pelo serviço; pontualidade dos 

profissionais de saúde; orientações recebidas sobre o tratamento;) mostrando diferença 

significativa (p=0,000) e correlações de moderada a forte em relação a qualidade da 

atenção à saúde.  

A estrutura física do ambulatório foi considerada para a maioria dos usuários como 

insatisfatória (72,5%), enquanto 27,5% a consideraram-na satisfatória (p=0, 000 r=0, 845). 

No que concerne ao respeito à privacidade dos usuários, 71,2% relataram estar 

insatisfeitos, enquanto 28,8% (p=0, 000 r=0, 769) satisfeitos, respectivamente. Em relação 

ao relacionamento profissionais – usuário, 68,4% dos entrevistados responderam estar 

insatisfeitos e 31,6% satisfeitos (p=0,000 r=0,835). A oportunidade de fazer reclamações 

foi considerada por 67,7% dos entrevistados como insatisfatória e satisfatória por 32,3% 

(p=0,000 r=0,787). Quanto ao apoio e tranquilidade oferecidos no hospital 64,9% dos 

usuários responderam que se sentiram insatisfeitos, porém se observou que 35,1% 

estavam satisfeitos (p=0,000 r=0,733). Constatou-se insatisfatória por 64,2% dos 

entrevistados, à pontualidade dos profissionais da saúde, no entanto 35,8% afirmaram 

estar satisfeitos (p=0,000 r=0,628). As orientações fornecidas aos usuários sobre o 
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tratamento foram consideradas insatisfatória por 63,6% dos portadores de HIV e 

satisfatória por 36,4% (p=0,000 r=0,667). Os dados podem ser visualizados na figura 1. 

Dentre os quatro indicadores que apresentaram pequeno percentual em favor da 

satisfação (acolhimento; conveniência dos horários de atendimento; disponibilidade de anti 

- retrovirais e exames laboratoriais; facilidade de acesso aos serviços.) não observou-se 

diferença significativa (p < 0,005) e correlações moderadas em relação a qualidade da 

atenção à saúde. 

O acolhimento foi considerado satisfatório por 50,2% dos usuários, enquanto 49,8% 

o consideraram insatisfatório (p=0,955 r=0,598). Houve satisfação em relação à 

conveniência de horários de atendimento, por 50,5% dos entrevistados, e insatisfação por 

49,5% (p=0,000 r=0,647). O indicador, disponibilidade de anti-retrovirais e exames 

laboratoriais foi considerado satisfatório por 50,8% dos usuários e insatisfatório por 49,2% 

(p=0,777 r=0,748). De modo semelhante a facilidade de acesso ao serviço foi classificada 

satisfatório por  51,8% dos entrevistados e insatisfatório por 48,2% (p=0,534 r=0,594). 

Esses dados podem ser visualizados na figura 1. 

Ao analisar o conjunto dos sete indicadores com maiores predominâncias de 

insatisfação (67,5%), em relação ao conjunto dos quatro que demonstraram satisfação 

(50,8%), verificou-se diferença significativa (ρ=0,000) e forte correlação (r=0,865) entre o 

primeiro e o segundo grupo de indicadores revelando uma razão de chance de 6,89 vezes 

maior de avaliar a qualidade do serviço ambulatorial como insatisfatório (figura 2). 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo analisou os dados epidemiológicos dos pacientes atendidos pelo 

Centro de referência para o tratamento da Aids no Rio Grande do Norte no período de 

agosto de 2007 a julho de 2008, os quais residiam em sua grande maioria na capital. A 

capital Natal, é a cidade mais atingida, com mais de 50% dos casos de Aids em adultos no 

Rio Grande do Norte (14). 

A proporção encontrada entre os sexos (1,3: 1 – homens: mulheres) reflete a 

tendência do aumento do número de casos de HIV em mulheres, tanto em nível nacional 

quanto mundial (15,16).  

Os resultados encontrados no presente estudo em relação à escolaridade reforçam 

dados nacionais anteriores, (17) indicando progressiva disseminação da epidemia para os 

estratos sociais de menor escolaridade, o que se denomina pauperização. Entre 1988 e 

1999, a proporção de casos entre os indivíduos com o ensino fundamental cresceu de 

28,6 para 60,7%. (18)  

Os percentuais encontrados sobre a forma de transmissão do HIV atribuídos à 

relação heterossexual (59,7%), apontam para uma tendência da epidemia (15) conhecida 

desde o início da década de 90, indicando ser essa a forma de transmissão cada vez mais 

frequente, em comparação com a transmissão por uso de drogas endovenosas ou relação 

homossexual. 

A epidemia da Aids continua crescendo entre populações mais vulneráveis 

socioeconomicamente, o que se expressa pelo aumento da proporção de casos com as 

cores da pele “parda” e “negra” e redução do tipo “branca”, em ambos os sexos (19, 20), fato 

também observado em nosso estudo. 
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Os dados encontrados neste estudo estão de acordo com os do atual perfil da 

epidemia no Brasil e no mundo. Se nos anos 80 a quase totalidade dos casos ocorria na 

população masculina e por transmissão sexual homossexual, nos anos 90 há a 

predominância entre pessoas de baixa renda (21), jovens, de baixa escolaridade e 

contaminadas por meio da transmissão heterossexual. (18) 

Em relação ao primeiro contato dos portadores de HIV com esse serviço, constatou-

se que a maioria dos usuários foi atendida pela primeira vez com algum sinal ou sintoma 

indicativo da imunodeficiência. Esse fato sugere que os indivíduos com infecção pelo HIV 

no Rio Grande do Norte estão sendo diagnosticados e tratados muito tardiamente. Outros 

resultados, como a maioria dos usuários com indicação de terapia ARV só tomaram 

conhecimento da doença após ingressar no serviço especializado, reforçam a hipótese de 

acesso tardio. 

Esses achados corroboram com dados do Ministério da Saúde que inclui, como um 

dos principais desafios para os gestores do sistema de saúde, a necessidade de 

ampliação das modalidades de assistência não convencional, visando aumentar o acesso 

a grupos potencialmente expostos à infecção pelo HIV, ou em situação de maior 

vulnerabilidade, assim como a descentralização da rede de assistência para municípios do 

interior (22). Essas medidas possibilitarão a oportunidade de diagnóstico precoce da 

infecção pelo HIV e o início de tratamento na fase assintomática da doença, além de 

permitir orientações sobre prevenção da transmissão do vírus. 

O acesso e acolhimento são elementos essenciais para a avaliação da qualidade 

dos serviços de saúde, uma vez que a conjugação dos fatores facilitadores do acesso e/ou 

acolhimento propicia a satisfação do usuário com o atendimento. Determinam, ainda, a 
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escolha do serviço e o estabelecimento de um bom vínculo, expresso por um longo tempo 

de contato, inclusive com as famílias. (23) 

No que diz respeito ao acesso, verificou-se que apesar de o serviço de referência 

estar localizado na capital do Rio Grande do Norte, o mesmo também atende um grande 

contingente de usuários residentes fora do município de Natal. O acesso dos usuários ao 

serviço nem sempre pode ser avaliado pelo fato de a residência se localizar ou não em 

outro município (12). Assim, houve casos de pessoas que, mesmo não residindo próximo 

ao local onde se realizava o seu atendimento, declararam facilidade para chegar ao 

serviço. Essa facilidade foi explicada, pelo fato de haver uma boa disponibilidade de meios 

de transporte para chegar ao local de atendimento.  

Neste estudo o acesso e o acolhimento foram considerados favoráveis pela maioria 

dos usuários do serviço. A esperança do usuário é de que seja acolhido a partir da relação 

com o trabalhador de saúde, para que exista resposta resolutiva ao seu problema, que as 

ações sejam efetivas e o satisfaça, e, neste sentido, a troca de informações, experiências, 

saberes, em que todos possam se ver também como alguém que ensina e que aprende, 

parece ser fundamental na produção de cuidados em saúde.(24) 

No atual estudo observou-se prevalente a satisfação com a disponibilidade de 

medicamentos antiretro-virais e de realização de exames laboratoriais. Fato semelhante 

foi observado em estudo multicêntrico sobre a avaliação da estrutura organizacional da 

assistência ambulatorial em HIV/Aids no Brasil, que considerou a disponibilidade de 

medicamentos anti-retrovirais alta e homogênea (10). 

Na mesma pesquisa ficou claro que a disponibilidade de exames laboratoriais nos 

serviços ambulatoriais de HIV/Aids no Brasil, segue o mesmo padrão da dos 

medicamentos, considerando que os exames mais simples para a realização dos quais os 
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serviços são mais independentes, a disponibilidade é maior; outros, mais dependentes da 

rede de referência do SUS, possuem disponibilidade menor. Outro estudo identificou que 

exames com CD4/CD8, carga viral são disponíveis na quase totalidade desses serviços 

(10). 

A estrutura física foi destacada pelos usuários como o indicador mais criticado 

neste estudo, corroborando com pesquisa realizada no Rio de Janeiro (12), a qual avaliou a 

assistência ambulatorial a portadores de HIV.  

Estudo realizado em 2006, no HGT revelou a oferta de apoio e tranquilidade 

durante a assistência ambulatorial a portadores de HIV, é inadequada, no entanto 

considerados preponderante para a adesão ao tratamento, reiterando o resultado 

encontrado na presente pesquisa, o qual foi considerado como insatisfatório (9).  

A Aids trouxe consigo a necessidade de reformular a estrutura no atendimento em 

saúde já estabelecida, impondo a necessidade de atenção ao paciente como um todo e 

não apenas a um órgão doente. Assim como trouxe também a demanda de lidar com 

questões afetivas e sociais, antes relegadas a segundo plano, fazendo emergir o 

despreparo e a desorientação que envolvem os profissionais da saúde no trato 

psicossocial da doença,(25) enquanto o tratamento clínico é favorecido por constantes 

descobertas. 

Dessa forma, a cronicidade da Aids coloca os serviços de saúde, representados 

pelos profissionais que lidam diretamente com a doença, num patamar extremamente 

importante, não só para garantir a adesão dos pacientes, mas para que se tornem um elo 

entre o paciente, a doença e o tratamento. 

O indicador orientação, elemento importante tanto na dinâmica do atendimento 

como na adesão ao tratamento, revelou-se nesse estudo como insatisfatório. O 
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profissional deve manter um bom relacionamento com o paciente, para que este se sinta 

seguro e não omita nenhuma informação que possa interferir no tratamento (26). Nesse 

sentido, a comunicação entre profissionais e pacientes, surge como poderoso recurso, 

tanto no estabelecimento da qualidade do atendimento, como, conseqüentemente, (27) na 

adesão ao tratamento. 

Apesar de o Brasil ter se destacado no cenário internacional pela política de 

combate a Aids(28) a assistência à saúde tem se mostrado como o maior desafio na 

qualidade do cuidado a portadores de HIV (25). No entanto, as práticas de avaliação podem 

auxiliar a identificar estratégias de superação para essa questão. 

As especificidades dos programas de HIV/Aids podem auxiliar a elaboração de 

novas e melhores estratégias para muitos outros programas, isto porque a intervenção em 

Aids torna questões, há muito presentes na saúde pública, agudas e públicas, tais como a 

dificuldade de integração de práticas coletivas e individuais, a insuficiência dos 

instrumentos tecnológicos habituais para lidar com várias dimensões do sofrimento 

humano ou ainda a emergência de dilemas éticos e morais na assistência aos doentes 

articulada a uma grande velocidade na incorporação de tecnologias materiais (11, 29). 

Assim, considerou-se que os indicadores da qualidade da atenção à saúde 

avaliados nesse estudo, retrataram uma realidade que se encontra desvinculada dos reais 

objetivos de um serviço público de referência para o tratamento do HIV/Aids. 
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CONCLUSÃO 

Em síntese pôde-se observar que os usuários eram em sua maioria adultos jovens, 

com menor participação do sexo masculino em relação ao feminino, provenientes da 

capital, baixa escolaridade e renda, adquiriram o HIV por meio da transmissão 

heterossexual, e tiveram o primeiro contato com o serviço para diagnóstico e 

acompanhamento após a apresentar sinais e sintomas do HIV/Aids. 

Os resultados obtidos, afirmaram, de forma geral, insatisfação em relação à 

qualidade da atenção à saúde, neste centro de referência, demonstrada pela 

predominância significativa e forte correlação de indicadores de estrutura e processo do 

cuidar avaliados como aspectos negativos. Ressalta-se que mesmo os indicadores para 

os quais os usuários apresentaram satisfação demonstraram um certo equilíbrio em 

relação à insatisfação, o que desperta uma preocupação aos serviços oferecidos aos 

usuários.  

Constatou-se que os indicadores utilizados nesse estudo podem ser considerados 

pertinentes para avaliar o serviço em questão, bem como, constituir parâmetros de 

monitoramento aceitáveis da qualidade da atenção à saúde pelo Programa Nacional de 

DST/Aids.  

Nesse contexto espera-se que os resultados deste estudo possam estimular 

reflexões que favoreçam mudanças na atenção à saúde ofertada pelo serviço pesquisado, 

com a sensibilização e ação junto à equipe multiprofisional na adequação das ações, ao 

modelo de atenção proposto pelo SUS, no que se refere à otimização do apoio, vínculo e 

comunicação com os pacientes portadores de HIV enfatizando-se a proposta de 

humanização. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas de portadores de HIV/AIDS atendidos no 

ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN, 2007/2008. 
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Tabela 2. Características de saúde de portadores de HIV/AIDS atendidos no ambulatório 

do Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN, 2007/2008. 
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Figura 1. Percentuais de insatisfação e satisfação de portadores de HIV/Aids atendidos no 

ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro quanto à qualidade da atenção à saúde, 

Natal/RN, 2007-2008. 

 

 

 

ρ=0,000 / r=0,865 
 

ρ=0,000 / r=0,769 
 

ρ=0,000/ r=0,835 
 

ρ=0,000 / r=0,787 
 

ρ=0,000 / r=0,733 

ρ=0,000/ r=0,628 
 

ρ=0,000 / r=0,667 
 

ρ=0,955 / r=0,598 

ρ=0,865 / r=0,647 
 

ρ=0,777 / r=0,748 
 

ρ=0,534 / r=0,594 
 

ρ=0,000 / r=0,845 
 



55 
 

  
 

Figura 2. Conjunto dos indicadores de insatisfação e satisfação de usuários quanto à 

qualidade da atenção à saúde dos portadores de HIV/Aids atendidos no ambulatório do 

Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN, 2007-2008. 
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QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV/AIDS NA 

PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE1 

   

RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA2 

GILSON DE VASCONCELOS TORRES3 

Resumo 

Objetivo: avaliar a qualidade da assistência ambulatorial prestada a pacientes portadores 

de HIV/Aids, no centro de referência para o tratamento da Aids situado em Natal/RN, na 

perspectiva de profissionais de saúde. 

Métodos: Trata-se de um estudo avaliativo, com abordagem quantitativa, realizada no 

serviço ambulatorial do Hospital Giselda Trigueiro, em Natal (RN). A população-alvo foi 

composta pelos 34 profissionais que atendem os portadores de HIV. A coleta dos dados 

ocorreu de agosto de 2007 a julho de 2008, com um formulário estruturado de entrevista, 

validado por um estudo piloto. Os dados foram analisados por meio de estatística 

descritiva e inferencial. 

Resultados: A avaliação do serviço foi considerada satisfatória por 58,8% dos 

profissionais, destacando-se em oito indicadores: apoio oferecido pelo serviço; 

conveniência dos horários de atendimento; acolhimento; orientações recebidas sobre o 

tratamento; pontualidade dos profissionais de saúde; disponibilidade de anti-retrovirais e 

exames laboratoriais; relacionamento profissionais/usuário; facilidade de acesso ao 
                                                
1 Artigo extraído da Tese de Doutorado “Avaliação da atenção à saúde de portadores de HIV no Centro de 
Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN por profissionais e usuários do serviço”. Programa de 
Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2009. 
2 Enfermeiro. Professor Mestre do Departamento de Enfermagem/Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairi/UFRN, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: rirosendo@yahoo.com.br 
3 Enfermeiro. Professor Doutor do Departamento de Enfermagem da UFRN, Coordenador do Programa de 
Pós-graduação em Enfermagem/UFRN, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: gvt@ufrnet.br 
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serviço. Observou-se diferença significativa (ρ=0,000) e uma forte correlação (r=0,865) 

entre o conjunto dos indicadores satisfatórios e insatisfatórios com a avaliação da 

satisfação da qualidade da atenção á saúde (RC=5,52). 

Conclusões: Os resultados apontaram para a satisfação dos pesquisados com a atenção 

a saúde no serviço, sendo demonstrado pelos indicadores utilizados nesse estudo. 

Palavras-chave: HIV, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Avaliação de serviços de 

saúde, Satisfação do Paciente, Qualidade da assistência à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) apresenta-se atualmente como 

um dos grandes desafios à pesquisa, ao tratamento e a intervenção 1. 

Contrapondo-se à política defendida na década de 80 por alguns organismos 

internacionais, de que apenas a prevenção fosse alvo de atenção nos programas de Aids 

em países pobres, o Brasil tem organizado a assistência às pessoas vivendo com 

HIV/Aids desde o início do seu enfrentamento. A dimensão que mais claramente evidencia 

isto é a de acesso universal aos medicamentos, estabelecido desde 1991 2. 

A política brasileira de acesso universal ao tratamento da Aids tem sido, justamente, 

aplaudida. Ademais, a assistência aos que vivem com Aids fez emergir compromissos 

éticos e tecnológicos exemplares para o sistema de saúde. Investir no desenvolvimento de 

uma assistência de boa qualidade mais completa é o grande desafio, como o é para o 

sistema público de saúde, representado pelo Sistema único de Saúde (SUS) 3. 

Para além da política de acesso aos medicamentos, o Programa Nacional de 

DST/Aids se instituiu com propostas tecnológicas complexas incentivando os serviços  

ambulatoriais que atendem a portadores de HIV/Aids a se organizarem com equipes 
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multiprofissionais de atendimento, pela oferta de treinamentos e de incentivos financeiros 

para a sua implantação 4. 

A complexidade da assistência aos portadores de HIV por parte do Programa, já 

nas suas primeiras formulações, colocou em cena a questão da qualidade, entendida no 

sentido do serviço poder oferecer o aporte tecnológico mínimo necessário – material e não 

material – para o manejo da doença. 

A Constituição Federal Brasileira traz, entre os princípios do SUS, não só a 

universalidade da atenção, mas também a equidade. Esta pressupõe justiça social, o que 

significa dizer que, se há tecnologias disponíveis no serviço público, essas tecnologias 

devem estar disponíveis, com qualidade, para todos os cidadãos. 

Desse modo, nesta avaliação pressupomos que as pessoas vivendo com HIV/Aids 

possuem o direito de acesso às tecnologias considerados essenciais para o seu 

tratamento: “o mínimo necessário”. Não só acesso aos anti-retrovirais, mas também ao 

psicólogo, não apenas aos exames de carga viral e CD4, mas ao serviço de assistência 

social, acesso ao tratamento odontológico e, porque não, ao tratamento estético da 

lipodistrofia. 

Isso significa dizer que, mesmo que os serviços de assistência á pessoas vivendo 

com HIV/Aids difundidos pelo Brasil apresentem diferenças institucionais, organizacionais 

e estruturais, todos devem possuir o mínimo necessário e não apenas o mínimo possível. 

Assim, o presente estudo buscou avaliar a qualidade da assistência ambulatorial 

prestada a pacientes portadores de HIV/Aids, no centro de referência para o tratamento da 

Aids em Natal/RN, na perspectiva de profissionais da saúde. 

A inexistência de parâmetros que orientem a avaliação dos serviços de DST/Aids 

no Brasil nos inquietou a necessidade de aprofundar o conhecimento, de forma a 
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contribuir no futuro para a construção de metodologias a serem apropriadas na avaliação 

dos serviços na sua totalidade e de forma sistemática pelos gerentes. Na condição de 

estudo exploratório poderá sugerir condições, até mesmo indicadores, com potencialidade 

de uso no processo avaliativo.  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, com abordagem quantitativa, desenvolvido no 

ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), referência para o tratamento da AIDS, 

situado no município de Natal–RN/Brasil. 

 A população-alvo foi composta pelos 34 profissionais que atendem os portadores 

de HIV/Aids no referido centro. A coleta de dados ocorreu de agosto de 2007 a julho de 

2008. 

O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o nº. 148/2007.  

Para seleção dos participantes no estudo obedeceu-se os seguintes critérios de 

inclusão: aceitar participar da pesquisa voluntariamente; assinatura de um termo de 

consentimento livre e esclarecido; e fazer parte da equipe multiprofissional que atendem 

os pacientes adultos, portadores de HIV/Aids.  

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um formulário estruturado, 

validado por um estudo piloto. O mesmo foi composto de duas partes, a saber: a primeira, 

buscou caracterizar os aspectos sócio-econômicos e de formação profissional da equipe 

de saúde que atende os portadores de HIV/Aids no Centro de Referência para o 

tratamento da Aids em Natal/RN. 
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A segunda parte do roteiro visou identificar como os profissionais avaliam a 

qualidade da atenção à saúde aos portadores de HIV/Aids, abordando questões relativas 

ao funcionamento do HGT e serviços oferecidos. Para tanto foram criados 14 indicadores: 

estrutura física; respeito à privacidade dos usuários; relacionamento profissionais/usuário; 

oportunidade dada aos usuários de fazer reclamações; apoio oferecido pelo serviço; 

pontualidade dos profissionais de saúde; orientações recebidas sobre o tratamento; 

acolhimento; conveniência dos horários de atendimento; disponibilidade de anti - 

retrovirais e exames laboratoriais; facilidade de acesso aos serviços; satisfação com o 

trabalho; articulação do trabalho multiprofissional; e, condições de trabalho. Cada 

indicador teve gradações com variação de 1 a 5 pontos, correspondendo respectivamente 

aos seguinte escores: péssimo (1 ponto) , ruim (2 pontos), regular (3 pontos), bom (4 

pontos), e excelente (5 pontos), sendo o menor valor atribuído ao somatório de todos os 

indicadores (14) e o valor máximo (70) pontos. 

A escolha desses indicadores foi com respaldo em um estudo realizado nesse 

serviço acerca da atenção à saúde de crianças e adolescentes portadores de HIV 1, 

discussões com os usuários e profissionais de saúde, bem como na literatura pertinente 

ao tema 3 -9.  

Partindo do pressuposto que os indicadores escolhidos influenciam na qualidade da 

atenção à saúde dos usuários, optou-se por criar uma nova variável resultante do 

somatório dos 14 indicadores, definida como a variável dependente (qualidade da atenção 

à saúde) e categorizada em satisfatório e insatisfatório. Foi considerada insatisfatória a 

avaliação cujo somatório ficou abaixo de 70% (14 a 48 pontos) e como satisfatória, igual 

ou maior a 70% (49 a 70 pontos).  
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Os dados coletados foram transferidos para planilha do aplicativo Microsoft Excel 

2007 XP, onde passaram por correção e verificação de erros de digitação, exportados e 

analisados no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 

Windows.  

Para o tratamento estatístico descritivo e inferencial, os escores dos indicadores 

considerados anteriormente de forma individual, foram reagrupados, reclassificados e 

transformados em apenas duas categorias – insatisfatório (1- péssimo, 2- ruim e 3- 

regular) e satisfatório (4- bom e 5- excelente), visando o cruzamento e os testes 

estatísticos entre a variável dependente, qualidade da atenção à saúde, e os 14 

indicadores citados anteriormente. 

Com o programa, SPSS 15.0, executou-se análises descritivas com frequências 

absolutas e relativas, com cruzamento das variáveis em tabelas de contingências 2x2, 

com teste de de Qui-Quadrado (χ2), razão de chance (RC) e Correlação de Spearmam (r 

> 0,75=forte; r < 0,75 a 0,50=média; r < 0,50=fraca), e adotado nível de significância 

estatística de p-valor < 0,05. Nessa etapa, os resultados foram tabulados e apresentados 

em tabelas e figuras. 

 

RESULTADOS  

 

Perfil socioeconômico dos profissionais de saúde 

No perfil socioeconômico observou-se que a maioria dos profissionais de saúde foi 

do sexo feminino (70,6%), encontrava-se na faixa etária 31-40 anos (52,9%). Desses 

profissionais, 44,2% eram auxiliares e/ou técnicos de enfermagem, 14,7% enfermeiros, 

20,6% médicos e 20,5% foram incluídos na categoria outros (dentista, assistente social, 
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farmacêutico, nutricionista, psicólogo e recepcionistas). Observou-se ainda que 76,4% 

possuíam renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos (SM) e trabalham entre 11 e 20 anos 

(55,9%) na profissão. 

Analisando o conjunto dos 14 indicadores utilizados para a avaliação da qualidade 

da atenção a saúde, o serviço foi considerado satisfatório por 58,8% dos pesquisados, 

enquanto apenas 41,2% avaliaram como insatisfatório, sendo esta diferença significativa 

(p=0,000) e forte correlação (r=0,985) entre os indicadores analisados. (figura 1) 

A satisfação foi predominante em oito indicadores (apoio oferecido pelo serviço; 

conveniência dos horários de atendimento; acolhimento; orientações recebidas sobre o 

tratamento; pontualidade dos profissionais de saúde; disponibilidade de anti retrovirais e 

exames laboratoriais; relacionamento profissionais/usuários; facilidade de acesso aos 

serviços) mostrando diferença significativa (p=0,000) e correlações fortes em relação a 

qualidade da atenção à saúde.  

O acolhimento foi considerado satisfatório por 64,7% dos profissionais, enquanto 

35,3% consideraram-no insatisfatório (p=0,000 r=0,789). Houve expressão de satisfação 

em relação à conveniência de horários de atendimento, por (67,6%) dos entrevistados e 

insatisfação por 32,4% (p=0,000 r=0,769). O indicador disponibilidade de anti-retrovirais e 

de exames laboratoriais foi considerado satisfatório por 61,8% dos usuários e insatisfatória 

por 38,2% (p=0,000 r=0,833). De forma semelhante a facilidade de acesso ao serviço foi 

classificada como satisfatória por  55,9% dos entrevistados e insatisfatório por 44,1% 

(p=0,000 r=0,594). Em relação ao relacionamento profissionais – usuário, 70,6% 

responderam estar satisfeitos e 29,4% insatisfeitos (p=0,000 r=0,837). Quanto ao apoio e 

tranquilidade oferecidos no hospital 70,6% dos profissionais responderam que se sentem 

satisfeitos, porém observou-se que 29,4% estavam insatisfeitos (p=0,000 r=0,868). As 
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orientações fornecidas aos usuários sobre o tratamento foram consideradas satisfatórias 

por 64,7% dos portadores de HIV e insatisfatória por 35,3% (p=0,000 r=0,835). Constatou-

se satisfatória por 63,7% dos entrevistados, à pontualidade dos profissionais de saúde, no 

entanto 36,3% afirmaram estar insatisfeitos (p=0,000 r=0,787). Os dados podem ser 

melhor visualizados na figura 1. 

Dentre os seis indicadores que apresentaram predominância da insatisfação 

(estrutura física; respeito à privacidade dos usuários; oportunidade dada aos usuários de 

reclamarem; satisfação com o trabalho; articulação do trabalho multiprofissional; 

condições de trabalho) não observou-se diferença significativa (p < 0,005) e correlações 

de moderada a forte em relação a qualidade da atenção à saúde. 

A estrutura física do ambulatório foi considerada para a maioria dos profissionais 

como insatisfatória (82,4%), enquanto 17,6% consideraram-na satisfatórias (p=0,067 

r=0,845). No que concerne ao respeito à privacidade dos usuários, 58,8% relataram estar 

insatisfeitos, enquanto 41,2% (p=0,113 r=0,769) satisfeitos, respectivamente. Em relação 

satisfação com o trabalho, 79,4% dos entrevistados responderam estar insatisfeitos e 

20,6% satisfeitos (p=0,044 r=0,835). A dinâmica de articulação do trabalho 

multiprofissional foi considerada por 76,5% dos entrevistados como insatisfatória e 

satisfatória por 23,5% (p=0,059 r=0,787). Quanto às condições de trabalho no hospital 

85,3% dos usuários responderam que se sentem insatisfeitos, porém observou-se que 

14,7% estavam satisfeitos (p=0,029 r=0,733). Constatou-se insatisfatória por 52,9% dos 

entrevistados, à oportunidade dada aos usuários de fazer reclamações, no entanto 47,1% 

afirmaram estar satisfeitos (p=0,071 r=0,628). Os dados podem ser melhor visualizados na 

figura 1. 
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Ao analisar o conjunto dos oito indicadores com maiores predominâncias de 

satisfação (63,6%), em relação ao conjunto dos 6 que demonstraram insatisfação (70,9%), 

verificamos diferença significativa (ρ=0,000) e forte correlação (r=0,893) entre o primeiro e 

o segundo grupo de indicadores revelando uma razão de chance de 5,52 vezes maior de 

avaliar a qualidade do serviço ambulatorial como satisfatório (figura 2). 

 

DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados nesse estudo, pôde-se constatar que a 

maior parte da população era do sexo feminino e composta por auxiliares e técnicos de 

enfermagem. Acredita-se que tal contexto esteja associado, principalmente, às 

representações elaboradas em relação a essa categoria: profissão de cuidar, ajudar e 

acalentar dando a esta o estereótipo de profissão feminina. 

No que concerne aos indicadores utilizados para avaliar o serviço em questão, 

constatou-se que o item apoio oferecido pelos profissionais, foi considerado o mais 

satisfatório.  

A Aids representa uma doença que pode ocasionar inúmeras consequências 

psicossociais, profissionais, familiares e orgânicas, atingindo assim o ser humano em sua 

globalidade, e repercutindo em vários aspectos da vida, como na produtividade, nas 

relações sociais e na qualidade de vida 10. Nesse sentido, o apoio é fundamental na 

tentativa de minimizar o sofrimento psíquico, dando suporte à adaptação às mudanças 

decorrentes da evolução da doença 11. 

No que diz respeito ao acesso ao serviço, considerado como um dos componentes 

principais da qualidade da atenção à saúde 12 verificou-se uma avaliação positiva, 
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demonstrada pela satisfação da maioria dos entrevistados. Com a expansão e 

estruturação da oferta de serviços, durante o processo de construção do SUS, em que os 

municípios têm assumido a responsabilidade pela atenção à saúde de seus munícipes, o 

debate sobre o acesso as ações de saúde e serviços ganhou nuances qualitativos (13-15). 

A exclusão de barreiras clássicas de acesso aos serviços, como a obrigatoriedade 

da identificação dos usuários, tem sido reportada como requisito importante para estimular 

o diagnóstico e a procura dos serviços 16. 

Em nosso estudo o acolhimento também foi considerado favorável pela maioria dos 

profissionais do serviço. A busca de um serviço de saúde implica que o usuário encontra-

se em situação de fragilidade, mais ou menos explícita, exigindo da equipe sensibilidade 

para acolhê-lo em suas necessidades 17. 

Um ambiente acolhedor é fundamental para que o paciente se sinta amparado e 

seguro. Prestar apoio implica estabelecer relação de confiança como o usuário. Quando o 

paciente não se sente acolhido pela instituição e compreendido pelos profissionais que o 

atendem, torna-se mais vulnerável ao abandono do tratamento com anti-retrovirais 18. 

No presente estudo, observou-se como prevalente a satisfação em relação ao 

indicador disponibilidade de medicamentos anti-retrovirais e de realização de exames 

laboratoriais, corroborando com os resultados de um estudo multicêntrico sobre a 

avaliação da estrutura organizacional da assistência ambulatorial em HIV/Aids no Brasil, 

que considerou a disponibilidade de medicamentos anti retrovirais  e de exames 

laboratoriais como alta e homogênea 3. 

O acesso a medicamentos é um indicador da qualidade e resolutividade do sistema 

de saúde e um determinante importante do cumprimento do tratamento prescrito 19. A falta 
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destes, para o tratamento de doenças crônicas pode levar ao agravamento do quadro e 

aumentar os gastos com a atenção secundária e terciária 20. 

O indicador, dinâmica de articulação do trabalho multiprofissional foi considerado 

com insatisfatório pela maioria dos pesquisados. Foi apontado por mais de um dos 

entrevistados, que apesar de a equipe ser multidisciplinar, não funciona 

interdisciplinarmente. Segundo estes, não haveria o devido reconhecimento da 

importância de um trabalho conjunto com outros profissionais não-médicos desde o 

começo do tratamento dos pacientes. 

O trabalho em saúde acontece majoritariamente na modalidade de trabalho coletivo 

multiprofissional e em cooperação, mas geralmente por meio de ações fragmentadas, em 

que cada área técnica se responsabiliza por uma parte das atividades 21. 

Há consenso na literatura em saúde, em especial no debate brasileiro sobre o SUS, 

que é necessário rever a hegemonia do médico no trabalho em saúde e caminhar no 

sentido de práticas interdisciplinares para ampliar a qualidade da atenção à saúde 21,22.  

A estrutura física foi destacada pelos usuários como o indicador mais criticado 

neste estudo, corroborando com pesquisa realizada no Rio de Janeiro 5, na qual avaliou a 

assistência ambulatorial aos portadores de HIV.  

Outro estudo realizado em 2006, no HGT demonstrou que as condições da 

estrutura física inviabilizavam a otimização do processo de trabalho, sinalizando a 

necessidade de planejamento que contemplasse às expectativas construídas pelos 

usuários para o ambulatório do hospital 1.  

O hospital avaliado, apesar de contar com incorporação tecnológica compatível com 

grau de complexidade, apresenta precárias condições de atendimento aos usuários, com 
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uma estrutura arquitetônica ultrapassada, não condizente com as reais necessidades dos 

usuários. 

O indicador satisfação com o trabalho, elemento responsável pelo crescimento e 

desenvolvimento pessoal e organizacional, revelou-se nesse estudo como insatisfatório. A 

relação entre a opinião sobre a qualidade dos serviços prestados e a satisfação do 

profissional com seu trabalho, confirma a teoria da qualidade de que uma de suas 

principais dimensões é a satisfação 23, não apenas como cliente externo, mas também do 

interno, pois se esse não está satisfeito com o que faz, dificilmente prestará um serviço de 

qualidade. 

A gestão orientada para a qualidade enfatiza a necessidade de se produzir um 

ambiente de cooperação e participação, no qual os trabalhadores envolvam-se na 

consecução dos objetivos organizacionais, desfrutam de maior autonomia no âmbito de 

suas funções, e conjuguem realização pessoal e trabalho 24. A satisfação do profissional 

provoca efeitos positivos sobre a qualidade e produtividade do trabalho, devendo, portanto 

constituir interesse da própria organização. 

As condições de trabalho no referido hospital foram consideradas insatisfatória pela 

maioria dos entrevistados, corroborando com o atual panorama do setor público de saúde 

no Brasil, que sofre de carência de recursos, situação que se agrava na mesma proporção 

que se intensificam os problemas do país 25. À medida que esses recursos tornam-se mais 

limitados e as desigualdades sociais aumentam, verifica-se maior necessidade de cuidado 

e atenção, tornando-se um desafio a produção de serviços de qualidade em tais 

condições, uma vez que os profissionais se encontram em ambiente diferente daquele que 

se pode chamar de cenário ideal 26. 
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CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos apontam satisfação em relação à qualidade da atenção à 

saúde, no Centro de referência estudado, demonstrada pela predominância significativa e 

forte correlação de indicadores de estrutura e processo do cuidar avaliados nesse estudo.  

Embora tenha se observado a predominância da satisfação com o atendimento, 

quando os diferentes fatores que podem influenciar a satisfação são abordados, verificou-

se que os profissionais apontaram insatisfação em seis indicadores utilizados para avaliar 

o serviço, demonstrando-se que existem limitações que comprometem a qualidade dos 

serviços oferecidos no referido centro. 

Entende-se que a qualidade da atenção aos portadores de HIV/Aids perpassa pela 

qualificação dos recursos humanos, aquisição e manutenção de materiais e 

equipamentos, mudanças na cultura organizacional das instituições, envolvimento e 

participação dos usuários no processo assistencial, e, também, de avaliação, de modo a 

construir serviços que atendam às necessidades das pessoas vivendo com HIV/Aids e de 

seus familiares. 

 Para humanizar a relação entre trabalhador e usuário, nos serviços de saúde, não 

basta restringir-se a escuta e ao respeito, é preciso ultrapassar essa visão afetuosa do 

relacionamento, a partir da construção de um processo de gestão do trabalho pautado na 

autogestão e na responsabilização do trabalhador de saúde com seu objetivo de trabalho, 

a vida e o sofrimento das pessoas e da coletividade. 

O conhecimento da realidade descrita nessa avaliação poderá contribuir com 

inovações na prática assistencial, voltada às reais necessidades dos usuários, além de 

assegurar condições ao profissional, de ocupar seu espaço imprescindível na assistência 

humanizada ao paciente portador de HIV no ambiente hospitalar. 
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Figura 1. Percentuais de insatisfação e satisfação de profissionais de saúde quanto à 

qualidade da atenção à saúde dos portadores de HIV/Aids atendidos no ambulatório do 

Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN, 2007-2008. 
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Figura 2. Conjunto dos indicadores de insatisfação e satisfação de profissionais de saúde 

quanto à qualidade da atenção à saúde dos portadores de HIV/Aids atendidos no 

ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN, 2007-2008. 
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AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV NA PERSPECTIVA 

DE USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS1 

   

RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA2 

GILSON DE VASCONCELOS TORRES3 

 

Resumo 

Neste estudo avaliou-se a qualidade da assistência ambulatorial prestada a pacientes 

portadores de HIV/Aids, no centro de referência para o tratamento da Aids em Natal/RN, 

na perspectiva de usuários e profissionais de saúde; e verificou-se a existência de 

diferenças e semelhanças nessa avaliação. Trata-se de um estudo avaliativo, com 

abordagem quantitativa, realizada no serviço ambulatorial do Hospital Giselda Trigueiro, 

em Natal (RN). A população-alvo foi composta de 313 portadores de HIV e dos 34 

profissionais que os atendem no referido centro. A coleta dos dados ocorreu de agosto de 

2007 a julho de 2008, com a aplicação de um formulário estruturado, validado por um 

estudo piloto. Os dados foram analisados pela estatística descritiva e inferencial. A 

avaliação do serviço foi considerada insatisfatória por 85,6% usuários. No entanto 58,8% 

dos profissionais a consideraram satisfatória. Verificou-se diferença na avaliação dos 

seguintes indicadores: relacionamento profissionais usuários, apoio oferecido, 

                                                
1 Artigo extraído da Tese de Doutorado “Avaliação da atenção à saúde de portadores de HIV no Centro de 
Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN por profissionais e usuários do serviço”. Programa de 
Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2009. 
2 Enfermeiro. Professor Mestre do Departamento de Enfermagem/Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairi/UFRN, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: rirosendo@yahoo.com.br 
3 Enfermeiro. Professor Doutor do Departamento de Enfermagem da UFRN, Coordenador do Programa de 
Pós-graduação em Enfermagem/UFRN, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: gvt@ufrnet.br 
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pontualidade dos profissionais, orientações sobre o tratamento. Observou-se semelhança 

nos seguintes indicadores: estrutura física, respeito à privacidade, oportunidade de fazer 

reclamações, acolhimento, conveniência dos horários, disponibilidade de ARV e exames 

laboratoriais, e facilidade de acesso. Os resultados apontaram para insatisfação dos 

usuários e a satisfação dos profissionais com a atenção à saúde no serviço pesquisado, 

sendo estes achados demonstrados pelos indicadores utilizados nesse estudo.  

Palavras-chave: HIV; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Avaliação de serviços de 

saúde; Satisfação do Paciente; Qualidade da assistência à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O programa de DST/Aids no Brasil, em função de diferentes fatores políticos e 

conjunturais envolvidos no enfrentamento da epidemia, tem-se destacado entre os demais 

programas públicos de saúde, funcionando como um paradigma do que deve ser a 

atuação de um sistema de saúde quanto à campanhas de conscientização, parceria com a 

sociedade civil, fornecimento de insumos e monitoramento cuidadoso1. 

Tal programa alcançou repercussão internacional, diferenciando-se dos programas 

realizados em outros países periféricos, por suas conquistas na atenção aos que vivem 

com HIV/Aids alcançadas a partir de política de garantia de acesso universal e gratuito à 

assistência e a toda medicação disponibilizada para o controle da doença 2-4. Esta opção, 

construída a partir de embates políticos tanto no cenário nacional como no internacional, 

tem se mostrado efetiva em relação ao aumento da sobrevida e á redução do número de 

infecções oportunistas, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem com 

HIV/Aids 5-8. Além disso, tem demonstrado viabilidade econômica, apesar dos elevados 
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custos de sua manutenção, pela economia que representa em relação aos gastos diretos 

com a assistência, com despesas hospitalares e internações recorrentes, e em relação à 

diminuição do custo social da epidemia 9,10. 

A qualidade dos serviços é considerada em geral pelos gestores, apenas do ponto 

de vista do usuário 11. O funcionário, parte do processo e que constitui o que se denomina 

cliente interno da instituição, nem sempre tem suas expectativas e necessidades 

consideradas. No entanto, o desempenho da qualidade dos serviços de saúde está na 

dependência do profissional de saúde, do seu compromisso com a organização, com a 

clientela, com os resultados dos programas e atividades que desenvolve. O produto de 

uma organização de serviços de saúde depende da experiência de quem está envolvido 

em sua produção. Nesse sentido, a relação usuário e prestador é determinante nesse 

processo11. 

A rapidez na expansão dos serviços ambulatoriais para atenção à pessoas vivendo 

com HIV/Aids no Brasil, respondendo às necessidades do crescimento da epidemia, 

somou-se às diversas influências relacionadas ao porte do município, à organização do 

sistema local de assistência à saúde, aos financiamentos e aos outros fatores presentes 

na estruturação do SUS, resultando em uma grande diversidade na implantação e 

implementação dessa assistência ambulatorial em todo o país12-14. Tal diversidade se 

refletiu no modo como foi desenvolvido o cuidado, determinando níveis diferentes de 

qualidade, fortemente associados ao impacto esperado dos programas de saúde, 

especialmente para as condições que exigiam acompanhamento contínuo da equipe de 

saúde e envolviam aplicação de tecnologias complexas (materiais e não materiais), como 

era o caso da Aids15-17. 
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A qualidade da assistência ambulatorial é um dos principais determinantes dos 

resultados e impactos esperados das ações dirigidas aos portadores de HIV/Aids12. 

Assim, o presente estudo buscou avaliar a qualidade da assistência ambulatorial 

prestada aos portadores de HIV/Aids, no centro de referência para o tratamento da Aids 

situado em Natal/RN, na perspectiva de usuários e profissionais de saúde; além de 

verificar a existência de diferenças e semelhanças nessa avaliação. 

Entendemos que esse estudo é relevante na produção de subsídios, para 

discussão de estratégias com vista a aprimorar e/ou adequar o funcionamento do serviço 

além de melhorar o desempenho da instituição e colaborar para o direcionamento de 

política públicas em saúde, ao mesmo tempo, propiciar dados capazes de trazer 

benefícios para a instituição e usuários do serviço, e gerar informações pouco conhecidas 

no município de Natal/RN. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo configura-se como pesquisa avaliativa, com uma abordagem 

quantitativa, desenvolvido no ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), referência 

para o tratamento da AIDS, situado no município de Natal–RN/Brasil. 

 A população-alvo foi composta por 313 portadores de HIV atendidos de agosto de 

2007 a julho de 2008. Além dos 34 profissionais que atendem aos portadores de HIV no 

referido centro.  

O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o nº. 148/2007.  
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Para seleção dos portadores de HIV obedeceu-se os seguintes critérios de 

inclusão: ter o diagnóstico médico confirmado de portadores de HIV, ser maior de 18 anos, 

usuário acompanhado no serviço há pelo menos seis meses e estar em consulta no 

ambulatório do Hospital. 

Em relação aos profissionais obedeceu-se os seguintes critérios de inclusão: 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido; e fazer parte da equipe 

multiprofissional que atende os portadores de HIV/Aids.  

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um formulário com questões 

estruturadas, validado por estudo piloto, abordando questões relativas ao funcionamento 

do HGT e serviços oferecidos. Para tanto, foram estabelecidos 11 indicadores: estrutura 

física; respeito à privacidade dos usuários; relacionamento profissionais/usuários; 

oportunidade dada aos usuários de reclamarem; apoio oferecido pelo serviço; 

pontualidade dos profissionais de saúde; orientações recebidas sobre o tratamento; 

acolhimento; conveniência dos horários de atendimento; disponibilidade de anti retrovirais 

e exames laboratoriais; facilidade de acesso aos serviços.  

Cada indicador teve gradações com variação de 1 a 5 pontos, correspondendo 

respectivamente aos seguinte escores: péssimo (1 ponto) , ruim (2 pontos), regular (3 

pontos), bom (4 pontos), e excelente (5 pontos), sendo o menor valor atribuído ao 

somatório de todos os indicadores (11) e o valor máximo (55) pontos. 

A escolha desses indicadores foi com base em um estudo realizado nesse serviço 

acerca da atenção à saúde de criança e adolescentes portadores de HIV (18), discussões 

com os usuários e profissionais de saúde, bem como na própria literatura pertinente ao 

tema (13 -17, 19).  
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Partindo do pressuposto que os indicadores escolhidos influenciam na qualidade da 

atenção à saúde, optou-se por criar uma nova variável resultante do somatório dos 11 

indicadores, definida como a variável dependente (qualidade da atenção à saúde) e 

categorizada em satisfatório e insatisfatório. Foi considerada insatisfatória a avaliação cujo 

somatório ficou abaixo de 70% (11 a 38 pontos) e como satisfatória, igual ou maior a 70% 

(39 a 55 pontos).  

Os dados coletados foram armazenados em planilha do aplicativo Microsoft Excel 

2007 XP, onde passaram por correção e verificação de erros de digitação, exportados e 

analisados no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 

Windows.  

Para o tratamento estatístico descritivo e inferencial, os escores dos indicadores 

considerados anteriormente de forma individual, foram reagrupados, reclassificados e 

transformados em apenas duas categorias – insatisfatório (1- péssimo, 2- ruim e 3- 

regular) e satisfatório (4- bom e 5- excelente), visando o cruzamento e os testes 

estatísticos entre a variável dependente, qualidade da atenção à saúde, e os 11 

indicadores citados anteriormente. 

Pelo programa, SPSS 15.0, executou-se análises descritivas com frequências 

absolutas e relativas, com cruzamento das variáveis em tabelas de contingências 2x2, 

com teste de de Qui-Quadrado (χ2) e Correlação de Spearmam (r > 0,75=forte; r < 0,75 a 

0,50=média; r < 0,50=fraca), e adotado nível de significância estatística de p-valor < 0,05. 

Nessa etapa, os resultados foram tabulados e apresentados em Tabelas e Figuras. 
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RESULTADOS  

 

Analisando o conjunto dos 11 indicadores utilizados para a avaliação da qualidade 

da atenção à saúde, o serviço foi considerado insatisfatório por 85,6% dos usuários, e por 

41,2% dos profissionais, sendo esta diferença significativa (p=0,000) e forte correlação 

(r=0,865) entre os indicadores analisados (Quadro 1).  

Verificou-se diferença na avaliação dos seguintes indicadores: relacionamento 

profissionais usuários, apoio oferecido, pontualidade dos profissionais, orientações sobre o 

tratamento. No entanto, observou-se semelhança ao avaliarem os seguintes indicadores: 

estrutura física, respeito à privacidade, oportunidade de fazer reclamações, acolhimento, 

conveniência dos horários, disponibilidade de ARV e exames laboratoriais, e facilidade de 

acesso (Quadro 1). 

Segundo a opinião dos usuários, a insatisfação foi predominante em sete 

indicadores: estrutura física (72,5%); respeito à privacidade dos usuários (71,2%); 

relacionamento profissionais/usuário (68,4%); oportunidade dada aos usuários de fazer 

reclamações (67,7%); apoio oferecido pelo serviço (64,9%); pontualidade dos profissionais 

de saúde (64,2%); orientações recebidas sobre o tratamento (63,6%); demonstrando 

diferença significativa (p=0,000) e correlações de moderada a forte em relação a 

qualidade da atenção à saúde (Quadro 1). 

Dentre os quatro indicadores que apresentaram um pequeno percentual em favor 

da satisfação: acolhimento (50,2%); conveniência dos horários de atendimento (50,5%); 

disponibilidade de anti - retrovirais e exames laboratoriais (50,8%); facilidade de acesso 

aos serviços (51,8%), não observou-se diferença significativa (p < 0,005) e correlações 

moderadas em relação a qualidade da atenção à saúde (Quadro 1).  
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Segundo a opinião dos profissionais, a satisfação foi predominante em 8 

indicadores: apoio oferecido pelo serviço (70,6%); conveniência dos horários de 

atendimento (67,6%); acolhimento (64,7%); orientações recebidas sobre o tratamento 

(64,2%); pontualidade dos profissionais de saúde (63,7%); disponibilidade de anti 

retrovirais e exames laboratoriais (61,8%); relacionamento profissionais/usuários (70,6%); 

facilidade de acesso aos serviços (55,9%), mostrando diferença significativa (p=0,000) e 

correlações fortes em relação a qualidade da atenção à saúde (Quadro 1).  

Dentre os três indicadores que apresentaram predominância da insatisfação: 

estrutura física (82,4%); respeito à privacidade dos usuários (58,8%); oportunidade de 

reclamarem (52,9%); não observou-se diferença significativa (p < 0,005) e correlações de 

moderada a forte em relação a qualidade da atenção à saúde (Quadro 1). 

 

DISCUSSÃO 

 

No que diz respeito à facilidade de acesso ao serviço, verificou-se avaliação 

positiva, expressa pela satisfação por parte dos usuários e profissionais entrevistados.  

A assistência à saúde de qualidade é essencial para o prolongamento da vida e melhoria 

da qualidade de vida entre indivíduos vivendo com a infecção pelo HIV/Aids. Essa 

assistência deve iniciar-se imediatamente após o diagnóstico da infecção, incluindo 

monitoramento médico sistemático e intervenções durante o curso da doença 20. 

Diversos estudos mostram que o acesso e a utilização de serviços de saúde podem 

reduzir a progressão da doença, diminuir a hospitalização, a morbidade associada e a 

mortalidade, por meio de acompanhamento adequado, do uso de anti-retrovirais e de 

profilaxia para infecções oportunistas 21, 22,23. 
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Em nosso estudo o acolhimento também foi considerado favorável pela maioria dos 

usuários e profissionais do serviço. Embora haja perspectiva transformadora, ao 

considerar o acolhimento como uma estratégia para ampliar o acesso da população aos 

serviços de saúde, o modo como este vem sendo realizado no serviço pesquisado precisa 

ser reestruturado, por exemplo: a falta de privacidade para a realização do acolhimento 

constitui uma prática que pode diminuir a potencialidade do mesmo, pois 24 assegurar a 

privacidade é um dos elementos basilares da construção da relação de confiança entre o 

usuário e o trabalhador, sendo esta, a base do acolhimento 25.  

O acolhimento expressa ação de aproximação, de relação com o usuário que 

procura os serviços de saúde, a qual não se restringe apenas ao ato de receber, mas se 

constitui em atos sequenciais e modos que compõem as metodologias dos processos de 

trabalho em saúde em quaisquer níveis de atenção 24. No contexto atual de construção do 

SUS, é fundamental que sejam potencializados caminhos trilhados e experimentados, a 

exemplo da proposta de acolhimento, como diretriz operacional dos serviços de saúde26. 

Para isso, preconiza-se que a humanização permeia o encontro entre os trabalhadores e 

usuários, a partir de relação de escuta e responsabilização, na qual o paciente é portador 

de direitos 25. 

No presente estudo, observou-se como prevalente a satisfação em relação ao 

indicador disponibilidade de medicamentos anti-retrovirais e de realização de exames 

laboratoriais. Resultado semelhante foi encontrado em estudo sobre a avaliação da 

estrutura organizacional da assistência ambulatorial em centros de referências para o 

tratamento do HIV/Aids no Brasil, que considerou a disponibilidade de medicamentos anti-

retrovirais como alta e homogênea14. Tal estudo constatou que exames como a contagem 

de linfócito TCD4+ e carga viral estavam disponíveis em 59% e 41% dos serviços em 
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território nacional, respectivamente, na quantidade por paciente/ano preconizado pelo 

consenso brasileiro de Terapia anti-retroviral.  

Outra pesquisa nacional revelou que 77,7% dos pacientes entrevistados vivendo 

com HIV/Aids relataram ser fácil ou muito fácil conseguir anti-retrovirais19. 

Uma das facetas mais conhecidas do programa brasileiro de Aids é a distribuição gratuita, 

e universal, de anti-retrovirais para o tratamento do HIV/Aids na rede pública de saúde, 

sendo responsável pela redução da morbidade, aumento da sobrevida, melhoria na 

qualidade de vida, supressão da carga viral e prevenção da transmissão vertical no 

Brasil1,2,4. 

A evolução do conhecimento e os avanços na utilização de recursos diagnósticos e 

terapêuticos, principalmente com o advento da terapia combinada de alta potência 

(HAART) em 1996, tem se mostrado decisivos no aumento da sobrevida de indivíduos 

com infecção pelo HIV. A eficácia das associações terapêuticas aliadas à acessibilidade 

aos medicamentos permite, atualmente, classificar essa infecção como uma doença 

crônica, deslocando progressivamente a atenção aos pacientes para a rede ambulatorial 

do SUS 2,6. 

A deficiência de estrutura física na rede pública de saúde atinge até mesmo 

instituições de grande porte, como é o caso do serviço pesquisado; sendo destacada 

pelos usuários e profissionais de saúde como o indicador mais criticado neste estudo. 

Outro estudo realizado em 2006, nessa mesma instituição, demonstrou que o desconforto 

e a inadequação da estrutura física foi considerado como um dos maiores limites da 

atuação profissional plena18.  

Diante disso, cabe pensar acerca das medidas de cunho estrutural e administrativo 

que possam ser implantadas no sentido de garantir maior bem-estar e confortabilidade 



87 
 

focada na privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos, no intuito de garantir 

conforto tanto aos trabalhadores como aos usuários27. 

No que diz respeito ao indicador orientação sobre o tratamento, observou-se 

discrepância de opinião entre os entrevistados, sendo considerada insatisfatória pelos 

usuários e satisfatória pelos profissionais. A comunicação interpessoal configura-se como 

um meio humano de interação, de trocas e transmissão de significados. Em estudos 

realizados no HGT, buscando compreender aspectos comunicacionais envolvidos na 

interação do profissional com o usuário portador de HIV/Aids, observaram que os 

profissionais consideram a comunicação verbal fundamental para o usuário entender as 

orientação e informações necessárias para uma boa adesão ao tratamento 

medicamentoso 28,29.  

A comunicação inadequada entre o paciente e o profissional da saúde sobre os 

medicamentos e o cumprimento da prescrição, tem sido apontada como um dos principais 

fatores responsáveis pelo uso em desacordo com a prescrição médica 30,31e, constitui um 

dos mais frequentes relatos de dificuldades na relação médico/paciente, durante 

entrevistas com indivíduos infectados pelo HIV. Dessa maneira o acesso à informação 

representa importante aspecto da qualidade da prestação de serviços de saúde32. A 

literatura enfatiza a importância de fornecer aos pacientes informações por escrito, como 

meio de reforçar as instruções verbais e assim aumentar a compreensão do regime 

terapêutico prescrito 33 - 35. 

A relação equipe-paciente tem uma função tão importante quanto o medicamento 

utilizado para o tratamento da doença36. Nesse estudo o relacionamento 

profissionais/usuários foi considerado insatisfatório por parte dos usuários, porém 

satisfatória pelos profissionais do serviço. A Aids é uma doença que exige idas constantes 
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ao serviço de saúde, submissão a variados exames e tratamentos prolongados, alterações 

no cotidiano familiar, dificuldades em lidar com a doença e com a rotina do tratamento 37.  

Nesse contexto, o profissional de saúde torna-se, muitas vezes, o único recurso 

para o qual o paciente consegue dirigir suas queixas. Portanto, a maneira como este 

escuta sua queixa, pode implicar no seguimento ou não do tratamento. Ainda que este não 

apresente solução para o problema apresentado, o principal gerador de sofrimento se dá 

quando o paciente percebe que o profissional não leva sua queixa em consideração e não 

se preocupa em tentar entendê-la. 

No que concerne ao indicador apoio oferecido, foi considero como o indicador mais 

satisfatório para os profissionais, no entanto insatisfatório para os usuários. Para os 

pacientes com HIV/Aids, o processo de tratamento é doloroso, repleto de dificuldades a 

serem superadas, como o momento do conhecimento da infecção pelo HIV ou do 

reconhecimento da evolução da Aids implícito no início do tratamento, a estigmatização da 

doença, a adaptação da rotina da terapia ao seu estilo de vida, além de inúmeras reações 

adversas38.  

O início do tratamento mostra a necessidade de aceitação da doença e do 

estabelecimento de uma relação confiável de apoio tanto por parte dos profissionais 

quanto pelo serviço de saúde39. Diversos estudos constataram que uma taxa de adesão 

precoce é um fator preditivo de uma boa adesão em longo prazo2,4,6. Essa constatação 

reforça a importância do apoio no início do diagnóstico e sua continuidade ao longo do 

tratamento da doença40. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos demonstram, de forma geral, satisfação em relação à 

qualidade da atenção à saúde, por parte dos profissionais de saúde e insatisfação 

segundo a avaliação dos usuários entrevistados, demonstrada pela predominância 

significativa e forte correlação de indicadores avaliados nesse estudo.  

Verificou-se diferença na avaliação dos seguintes indicadores: relacionamento 

profissionais usuários, apoio oferecido, pontualidade dos profissionais, orientações sobre o 

tratamento. No entanto, observou-se semelhança nos seguintes indicadores: estrutura 

física, respeito à privacidade, oportunidade de fazer reclamações, acolhimento, 

conveniência dos horários, disponibilidade de ARV e exames laboratoriais, e facilidade de 

acesso. 

Acredita-se que os resultados desta pesquisa, se utilizados pelos gestores e 

profissionais, poderão contribuir para melhoria da qualidade da assistência prestada no 

ambulatório estudado, numa concepção de transformação que parte da consideração da 

opinião dos usuários e profissionais do serviço em questão e que reforce o conceito de 

humanização do SUS, abrangendo as relações entre os profissionais de saúde e a própria 

instituição, na busca de condições mínimas de trabalho que dêem suporte ao processo de 

atendimento humanizado. 
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Quadro 1. Percentuais de satisfação e insatisfação da atenção à saúde dos portadores de 

HIV/Aids atendidos no ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro, por usuários e 

profissionais, Natal/RN, 2007-2008. 

 

 
Indicadores 

Avaliação da atenção à saúde      Usuários Profissionais 
I S ρ r I S Ρ r 

% %   % %   
Qualidade da 

atenção à saúde 
85,6 14,4 0,000 0,865 41,2 58,8 0,000 0,985 

 
Estrutura Física 

72,5 27,5 0,000 0,845 82,4 17,6 0,067 0,638 

Respeito à 
privacidade 

71,2 28,8 0,000 0,769 58,8 41,2 0,113 0,647 

Relacionamento 
profissionais 

usuários 

68,4 31,6 0,000 0,835 39,4 60,6 0,000 0,837 

Oportunidade 
de fazer 

reclamações 

67,7 32,3 0,000 0,787 52,9 47,1 0,071 0,898 

Apoio oferecido 64,9 35,1 0,000 0,733 29,4 70,6 0,000 0,868 
Pontualidade dos 

profissionais 
64,2 35,8 0,000 0,628 36,3 63,7 0,000 0,787 

Orientações sobre 
o tratamento 

63,3 36,4 0,000 0,667 35,8 64,2 0,000 0,835 

Acolhimento 49,8 50,2 0,955 0,598 35,3 64,7 0,000 0,789 
Conveniência dos 

horários 
49,5 50,5 0,865 0,647 32,4 67,6 0,000 0,769 

Disponibilidade de 
ARV e Exames 

laboratoriais 

49,2 50,8 0,777 0,748 38,2 61,8 0,000 0,833 

Facilidade de 
acesso 

 

48,2 51,8 0,534 0,594 44,1 55,9 0,000 0,767 

 

Legenda: I: insatisfatória; S: satisfatória; ρ: p valor; r: correlação de Spearmam 

 
 



96 
 

4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 
 

Essa pesquisa possibilitou uma reflexão sobre a complexidade de se conhecer a 

assistência à saúde prestada aos portadores de HIV/Aids no Centro de Referência para o 

tratamento da Aids em Natal/RN. Revelou-se complexa pelo tema e pela forma como o 

mesmo foi abordado, visto que considerou a percepção dos usuários e profissionais 

envolvidos no cuidado e gestão.  

O perfil epidemiológico dos usuários atendidos na Unidade Ambulatorial do Centro 

de Referência para DST/Aids, em Natal/RN, no período de agosto de 2007 a julho de 

2008, acompanhou a evolução da epidemia no país e no mundo, revelando sua cartografia 

no Rio Grande do Norte, naquilo que compõe um desenho marcado pela pauperização, 

interiorização, baixa escolaridade, juvenização, feminização e a prevalência dos casos do 

HIV em pessoas de cor parda. 

Quanto ao perfil socioeconômico dos profissionais de saúde, pôde-se constatar que 

a maior parte da população era do sexo feminino, encontravam-se na faixa etária de 31 a 

40 anos, possuíam renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos, trabalham entre 11 e 20 

anos na profissão, sendo composta por auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, 

médicos e dentista, assistente social, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e 

recepcionistas.  

A avaliação da atenção à saúde de portadores de HIV/Aids no Centro de Referência 

estudado, foi considerada insatisfatória por 85,6% usuários. No entanto 58,8% dos 

profissionais a consideraram satisfatória.  
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Observou-se insatisfação por parte dos usuários em relação aos indicadores: 

estrutura física; respeito à privacidade dos usuários; relacionamento 

profissionais/usuários; oportunidade dada aos usuários de reclamar; apoio oferecido pelo 

serviço; pontualidade dos profissionais de saúde e orientações recebidas sobre o 

tratamento. No entanto os profissionais consideraram como satisfatório os indicadores: 

apoio oferecido pelo serviço; conveniência dos horários de atendimento; acolhimento; 

orientações recebidas sobre o tratamento; pontualidade dos profissionais de saúde; 

disponibilidade de anti-retrovirais e exames laboratoriais; relacionamento 

profissionais/usuários e facilidade de acesso aos serviços.  

Verificou-se diferença na avaliação da atenção à saúde, por parte dos usuários e 

profissionais, no que diz respeito aos indicadores: relacionamento profissionais/usuários, 

apoio oferecido, pontualidade dos profissionais e orientações sobre o tratamento.  

Os profissionais, apesar de reconhecerem a importância de uma assistência de 

qualidade voltadas para portadores de HIV/Aids como estratégia de melhora da qualidade 

de vida dos usuários, terem consciência da responsabilidade que possuem diante da 

epidemia, e reconhecerem os avanços que as políticas de saúde representam para a 

assistência de pessoas com Aids, sentem-se limitados pela precariedade do sistema e das 

condições do hospital Giselda Trigueiro. 

Os profissionais ao avaliarem o serviço como satisfatório, intitulam-se de 

“profissionais de primeira linha”, por se considerarem como fazendo o “impossível”, porém 

o “possível” que seria melhor acolher, apoiar, orientar, escutar e se comunicar, não fazem. 

A comunicação/orientação (saber falar e escutar) que é um instrumento de primordial 

importância em qualquer atendimento de saúde, sobretudo na situação estudada, 
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mostrou-se não ter muita importância para uma parte dos profissionais, no entanto os 

usuários entrevistados deram muita ênfase. 

Constatou-se que, do ponto de vista dos princípios do SUS, a integralidade das 

ações, especialmente junto às populações mais vulneráveis, e a equidade, que deve ser 

praticada nos diferentes serviços oferecidos, constituem-se ainda, importante desafio para 

as práticas de saúde no serviço de referência para o tratamento da Aids. A integração 

entre o serviço especializado em HIV/Aids, as unidades da rede básica de saúde e as 

Universidades, em Natal, poderia constituir-se em objeto de discussão e formulação de 

propostas e projetos pilotos em regiões prioritárias no Município.  

É importante enfatizar que a experiência brasileira acumulada no campo do 

HIV/Aids tem mostrado que a construção de políticas públicas articuladas para a 

promoção da saúde e prevenção à Aids deve levar em consideração a pobreza, a 

violência e as desigualdades sociais e regionais, além da complexidade de temas como 

sexualidade e o uso de drogas.  

O HGT caracteriza-se como local privilegiado por ser referência no SUS, integrando 

assistência e docência aliadas à retaguarda tecnológica que poucos serviços possuem, 

mas, sua experiência não pode automaticamente ser transferida para outras situações. No 

entanto, embora estes dados se limitem à pesquisa realizada no HGT, provavelmente 

sinalizam para algumas características que estão presentes nas organizações hospitalares 

e, particularmente, nas de natureza estatal.  

A avaliação realizada permitiu obter melhor conhecimento sobre os serviços 

oferecidos em um hospital de referência no atendimento a portadores de HIV e evidenciou 

a possibilidade de implantação de rotinas de revisão da qualidade desses serviços. A 

introdução de rotinas de avaliação de satisfação com os serviços de saúde e a verificação 
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de seus resultados devem nortear modificações e introdução de novas tecnologias no 

sistema.  

Um serviço de saúde não pode acomodar-se quando cultiva a preferência pela 

excelência. Não devem existir soluções técnicas que não visem, em primeiro lugar, o 

paciente.  

Cabe insistir em que o monitoramento da qualidade, evidentemente, não deve ser 

visto como um mero procedimento burocrático e de penalização, mas, ao contrário, como 

um instrumento, uma ferramenta, um recurso indispensável e válido:  

- para o profissional, que o utilizará para a avaliação do seu desempenho técnico, 

operacional ou administrativo e, nos casos positivos, fundamentando o seu 

reconhecimento pela instituição e sua valorização pessoal junto à clientela;  

- para a administração do serviço, a qual dará justificativa a novos investimentos 

para a implementação de medidas de reorientação e de melhoria de ações, com vistas ao 

adequado cumprimento dos objetivos institucionais de promoção e recuperação da saúde 

e da plena satisfação de sua clientela;  

- para o usuário de serviço, que passará a utilizar confiantemente a instituição e os 

seus profissionais, como fiéis e eficientes executores dos cuidados de que necessita, a ele 

prestados com cortesia, humanidade e qualidade. 

Espera-se que os resultados desse estudo possam servir de base para ajustes na 

qualificação da assistência a esses usuários, como a criação de protocolos que favoreçam 

a instalação de programas de atendimento humanizado aos portadores e família vivendo 

com HIV/Aids; lembrando que, do entorno destes, devem fazer parte outros atores como 

familiares, amigos e colegas.  
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Finalmente, acredita-se que o presente estudo norteará novas pesquisas nesse 

campo e servirá de subsídio para implementação da comentada e difícil prática da 

humanização dos serviços de saúde, essencial na melhoria da qualidade da assistência 

prestada aos portadores de HIV/Aids. É na busca por uma sociedade mais democrática e 

justa que se construirão serviços de saúde mais acolhedores, menos produtores de 

doença e mais comprometidos com o direito à saúde.   

Outras implicações para a pesquisa dizem respeito às futuras avaliações no 

ambulatório do Centro de Referência em tratamento em doenças infecto-contagiosas em 

Natal, para melhor vislumbrar a comunicação entre profissionais e pacientes soropositivos. 

As experiências de familiares que vivenciam a soropositividade também precisam ser 

analisadas, pois este estudo restringiu a participação dos usuários e profissionais.  

No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com uma dificuldade referente ao espaço 

físico destinado a realização das entrevistas, pois havia a necessidade de um ambiente 

acolhedor onde os entrevistados pudessem avaliar o serviço e falar de suas experiências 

sem constrangimentos; sem interrupções. Tivemos muita dificuldade para conseguir tal 

espaço, algumas vezes, as entrevistas foram remarcadas ou canceladas, em função 

dessa dificuldade de espaço. 

Outras limitações que ocorreram durante a coleta dos dados, relacionou-se ao 

medo de alguns entrevistados em falar sobre o serviço e sofrerem algum tipo de 

discriminação ou retaliação. Para evitar o risco de esse fato gerar uma amostra muito 

reduzida, procurou-se, no decorrer do estudo, estabelecer um vínculo com os usuários, 

informando e esclarecendo sobre os objetivos da pesquisa. Da mesma forma, procurou-se 

manter o contato e o contínuo monitoramento das famílias e profissionais envolvidos na 

pesquisa. 
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A escassez da literatura com relação à avaliação de serviços de referência para o 

tratamento de HIV/Aids, bem como a integralização das experiências e ações voltadas 

para esse público, também se constituiu como uma dificuldade encontrada em todas as 

fases dessa pesquisa, especialmente na fundamentação necessária à apresentação e 

discussão dos dados.  

Além desse fato, foram vivenciadas algumas dificuldades em entrevistar os 

soropositivos que eram provenientes do interior do estado, pois aproveitavam o dia da 

consulta para receber a medicação, marcar ou realizar exames, além da dependência de 

um transporte que tinha hora marcada para conduzi-los de volta as suas cidades.  

O contexto desfavorável, ocorrido no segundo momento da pesquisa, foi a greve da 

rede estadual de saúde em Natal, além das férias de alguns profissionais, comprometendo 

os atendimentos e, consequentemente, a coleta dos dados.  

O pesquisador tem experiência na área da avaliação de serviços de saúde com 

ênfase em HIV/aids, tendo iniciado o interesse ao estudo do HIV/Aids durante a graduação 

em Enfermagem na UFRN, com a participação em projetos de pesquisa, extensão e 

elaboração de relatório de pesquisa intitulado: “Reintegração social de crianças portadoras 

de HIV: avaliando as contribuições da enfermagem”.  

Em seguida, teve a oportunidade de complementar essa formação de maneira 

aprofundada no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde em nível de 

Mestrado, com apresentação da dissertação: Cartografia da percepção de mães e 

profissionais sobre a atenção à saúde de crianças/adolescentes soropositivos no 

município de Natal-RN. Com a conclusão do doutorado, realizado junto a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, serão ampliadas as possibilidades de interação com 

outros grupos de pesquisa no país e no exterior, com o propósito de se inserir na Pós-
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Graduação stricto-sensu como orientador, de realizar estágio de Pós-Doutorado e no 

prosseguimento das atividades acadêmicas como docente do Curso de Graduação em 

Enfermagem da UFRN. 

Ressaltamos que a possibilidade de dar continuidade à formação superior em um 

Programa de Pós-Graduação, com uma visão multidisciplinar foi bem recebida e muito 

proveitosa. A oferta de orientadores com perfil nas diversas áreas de conhecimento 

permite ao aluno a condição de escolher se este deseja seguir a mesma linha de 

pesquisa, iniciada no mestrado, ou buscar novos rumos que possam complementar e 

ampliar a sua formação.  

No decorrer do doutorado, como integrante da base de pesquisa “Enfermagem 

clínica”, vinculada ao Departamento de Enfermagem, estive envolvido com outro projeto 

de pesquisa, intitulado: “Avaliação de estratégias de enfrentamento à Aids”, aprovado pelo 

CEP da UFRN, sob o protocolo nº 142/07. Além desse, ainda participei das pesquisas: 

“Opinião de puérperas quanto ao acolhimento no alojamento conjunto de uma 

Maternidade Pública de Natal-RN” e “Método mãe-canguru: vivência de mães em 

alojamento conjunto”; as quais geraram artigos publicados em periódicos.  

Reforçamos ainda que a presente tese de doutorado contribuiu significativamente 

para meu crescimento intelectual e científico, os resultados obtidos respondem 

satisfatoriamente aos objetivos do estudo. No entanto, percebemos a necessidade da 

elaboração de novas pesquisas, com uma maior população amostral, dando maior 

atenção à subjetividade dos usuários e profissionais de saúde. 

É com grande satisfação que chego ao término desse estudo, com o sentimento de 

dever cumprido, pois foram anos difíceis, perpassados por alegrias e tristezas, mas tentei 

sempre orientar minha vida seguindo o pensamento de Friedrich Nietzsche “Amo aquele 
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que não deseja ter demasiadas virtudes. Uma só virtude é mais virtude do que duas, 

porque é um nó mais forte ao qual se agarra o destino. E em verdade, tal como o sol, eu 

amo a vida e todos os mares profundos. E é isto para mim o conhecimento. Tudo o que é 

profundo deve subir à minha altura”. Sendo assim, concluir o Doutorado em Ciências da 

Saúde, antes de ser uma vitória profissional, é sem dúvida uma vitória pessoal. 
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5 APÊNDICES 
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5.1 APÊNDICE I 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN 
 

 

DA PESQUISA - AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV NO 
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA AIDS EM NATAL/RN POR 
PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO 
 
PESQUISADORES: 
Gilson de Vasconcelos Torres 
Richardson Augusto Rosendo da Silva 
 
ESCLARECIMENTOS: 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa, “Avaliação da atenção à saúde 
de portadores de HIV no centro de referência para o tratamento da AIDS em Natal/RN por 
profissionais e usuários do serviço”, que é coordenada por Gilson de Vasconcelos Torres. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. 

Essa pesquisa procura avaliar a atenção à saúde de portadores de HIV no Centro 
de Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN por profissionais e usuários do 
serviço. Este estudo é muito importante considerando o atual crescimento de casos de 
Aids no estado do Rio Grande do Norte e o constante desafio de enfrentamento desta 
epidemia pelas pessoas que vivem com esta doença. Caso decida aceitar o convite, você 
será submetido(a) a uma entrevista com perguntas abertas e fechadas. 

A sua participação não envolverá riscos, porém se houver serão mínimos, e dar-se 
ao fato de que, ao relatar alguma experiência vivenciada no Centro de Referência para o 
tratamento da AIDS em Natal/RN (Hospital Giselda Trigueiro), você possa sentir-se 
emocionalmente mais abalado (a), porém mediante esse fato, disponibilizamos psicólogos 
da própria instituição para lhe dar suporte psicológico sem qualquer custo adicional para 
você ou sua família. Caso essa situação venha acontecer à entrevista será interrompida e 
somente após restabelecimento e se houver desejo por parte dos pesquisados em 
continuar participando se dará prosseguimento à coleta de dados. 

O beneficio provém de que, após a avaliação da atenção à saúde de portadores de 
HIV no centro de referência para o tratamento da AIDS em Natal/RN, poderemos traçar 
estratégias para melhorias na qualidade da assistência prestada as pessoas que vivem 
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com HIV/Aids nesta instituição. Além de estabelecer protocolos e rotinas de assistência 
humanizada e integralizada para portadoras de HIV no Centro de referência para o 
tratamento da Aids em Natal/RN, bem como contribuir para o aprimoramento das políticas 
públicas de atenção à saúde de pessoas vivendo com HIV no Brasil e em Natal/RN. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 
resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 
desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Gilson de Vasconcelos Torres, no 
seguinte endereço: Rua Massaranduba, 292 - Nova Parnamirim - Natal/RN, CEP: 59086-
260 ou pelo telefone (84) 32084308. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Campus Universitário, Av. Senador Salgado 
Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59078-970, CP 1624, e-mail: 
cepufrn@reitoria.ufrn.br, ou pelo telefone (84) 32153135. 
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 
riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa, 
“Avaliação da atenção à saúde de portadores de HIV no centro de referência para o 
tratamento da AIDS em Natal/RN por profissionais e usuários do serviço”. 
 
 
Participante da pesquisa: 
 
Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Pesquisador responsável: 
 
Nome: Gilson de Vasconcelos Torres 
 
Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 
 

Endereço Profissional do pesquisador responsável: Campus Universitário, S/N, 
Lagoa Nova – Natal/RN. Departamento de Enfermagem/UFRN. CEP: 59072-970. Fone: 
(84) 32153839 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (CEP-UFRN). Endereço: Campus 
Universitário, Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59078-970, 
CP 1624, e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br, ou pelo telefone (84)32153135. 
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5.2 APÊNDICE II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Formulário de Entrevista para os Portadores de HIV/Aids 
 

PESQUISA: Avaliação da atenção à saúde de portadores de HIV no centro de 
referência para o tratamento da AIDS em Natal/RN por profissionais e usuários do 

serviço 
 
 

 
 
 

 

Caracterização sócio-demográfica e de saúde dos Portadores de HIV 
 

 

 
Q.1 

 

Identificação:             Prontuário: 

Nome:________________________________________ 

Data:   ____/______/_____ 

 
 

 
Q.2 
 
 

 
Local de moradia: 
1.Natal. Qual o 
bairro?_____________ 
2.Interior. 
Qual?__________________ 

 

 
Q.3 

 
Idade: 

  
Q.4 
 
 
 

 
Cor/Raça: 
1.Branco     4.Amarelo 
2.Negro       5.Indígena 
3.Pardo 
 

    

 
Q.5 

 
Sexo: 
1. Feminino 
2. Masculino 
 

  
Q.6 

 
Estado civil: 
1.Solteiro(a)   4.União consensual 
2.Casado(a)    5.Separado(a) 
3.Viúvo(a) 

 
 
 

 
Q.7 

 
Religião: 
1.Católico 
2.Evangélico 
3.Espírita 
4.Outro. Qual? 
 
 

 
 

 
Q.8 

 
Grau de instrução: 
1. Analfabeto 
2. Fundamental incompleto 
3. Fundamental completo 
4. Médio incompleto 
5. Médio completo 
6. Superior incompleto 

  7. Superior completo 

 
 
 

 
Q.9 

 
Tipo de vínculo trabalhista: 
1. Autônomo  
2. Empregado público 
3. Empregado privado 
4. Nunca trabalhou 

  5.Desempregado 

  
Q.10 

 
Renda Familiar: 

1. Menos de 1 SM            
2. De 1 a 2 SM  
3. De 3 a 4 SM        
4. De 5 a 6 SM  
5. Mais de 10 SM 
6. Não tem 
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Q.11 

 
Tipo de ocupação/trabalho que desenvolve: 

  
Q.12 

 
Em que ano descobriu que era 
portador de HIV/Aids: 
 
 
 

 

 
Q.13 

 
Com que idade descobriu que era portador de HIV/Aids: 
 
 
 

  
Q.14 

 
Sabe como contraiu a Aids: 
1.Sim 
2.Não 

 

 
Q.15 

 
Qual o modo de contaminação: 
1.Heterossexual 
2.Homossexual 
3.Bissexual 
4.UDI 
5.Hemotransfusão 
 

  
Q.16 

 
Sabe de quem contraiu a Aids: 
1.Sim. De 
quem?____________________ 
2.Não 
 

 

 
Q.17 

 
Após a descoberta do diagnóstico, já ficou internado (a) 
alguma vez: 
1.Sim 
2.Não 

  
Q.18 

 
Se a resposta da Q.13 foi sim. 
Quantas vezes: 

 
 

 
Q.19 

 
Já abandonou o tratamento alguma vez: 
1.Sim 
2.Não 

  
Q.20 

 
Se a resposta da Q.15 foi sim. 
Qual o motivo: 
 

 

 
Q.21 

 
Usava o preservativo antes de descobrir ser portador 
de HIV/Aids: 
1.Não 
2.Sempre  
3.Às vezes 

  
Q.22 

 
Passou a usar o preservativo 
depois de descobrir ser 
portador de HIV/Aids: 
1.Não 
2.Sempre  
3.Às vezes 

 

 
 

 
Avaliação do Centro de Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN 

 

 

 
Q.23 

 
Em sua opinião, o apoio oferecido pelos profissionais que 
lhe atendem é?  
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  
 

 
 
 
 

 
Q.24 
 

 
Em sua opinião, os horários de 
atendimentos disponibilizados 
nesse serviço são?  
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  

 
 

 
Q.25 
 
 

 
Em sua opinião, as orientações fornecidas pela equipe 
que lhe atende nesse serviço são? 
   
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  

 
 
 
 
 

 
Q.26 
 

 
Em sua opinião, o respeito a 
privacidade dos usuários nesse 
serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
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Q.27 
 

 
Em sua opinião, a pontualidade dos profissionais que lhe 
atendem nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 
 

 
 

 
Q.28 
 

 
Em sua opinião, a disponibilidade 
de anti-retrovirais e exames 
laboratoriais nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 

 
 

 
Q.29 

 
Em sua opinião, o relacionamento entre profissionais e 
usuários nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  

 

  
Q.30 

 
Em sua opinião, a facilidade de 
acesso a esse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  

 

 
Q.31 

 
Em sua opinião, a oportunidade dada aos usuários de 
fazer reclamações nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

  
Q.32 

 
Em sua opinião, o acolhimento 
dispensado nesse serviço pela 
equipe que lhe atende é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

 

 
Q.33 

 
Em sua opinião, a estrutura física nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
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5.3 APÊNDICE III 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Formulário de entrevista para os profissionais do HGT  
 

PESQUISA: Avaliação da atenção à saúde de portadores de HIV no centro de 
referência para o tratamento da AIDS em Natal/RN por profissionais e usuários do 

serviço 
 

 
  

Caracterização dos profissionais do HGT 
 

 
Q.1 

 
Identificação: 
Nome: ____________________________ 
_________________________________ 
Data: ____/______/_____ 

 
 
 
 

 
Q.2 

 
Idade: 
 

    

 
Q.3 

 
Sexo: 
1. Feminino 
2. Masculino 
 

  
Q.4 

 
Função: 
1). Médico              2). Enfermeiro 
3). Psicólogo          4). Farmacêutico 
5). Odontólogo       6). Assistente Social 
7). Fisioterapeuta   8). Recepcionista 
9). Auxiliar de Enfermagem 
10). Auxiliar da Farmácia 
 

 
 
 

 
Q.5 

 
Grau de instrução: 
1). 1º grau completo 
2). 2º grau incompleto 
3). 2º grau completo 
4). Superior incompleto 
5). Superior completo 
6). Espiralização 
7). Mestrado 
8). Doutorado 
 

 
 

 
Q.6 

 
Tempo de exercício profissional no 
local de trabalho: 

 
 
 

 
Q.7 

 
Carga horária de trabalho: 
1). 20 horas 
2). 30 horas 
3). 40 horas 
 

  
Q.8 

 
Possui outro vinculo empregatício: 
1). Sim 
2). Não 
 

 

 
Q.9 

 
O que lhe motivou a trabalhar com 
portadores de HIV/Aids: 
 
 

  
Q.10 

 
Você já recebeu algum 
treinamento/capacitação em HIV/Aids: 
1). Sim. Quantos?________________ 
2). Não 
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Q.11 

 
Qual a ultima vez que participou de algum 
treinamento/capacitação em HIV/Aids: 
1). Há 6 meses         4). Há 3 anos  
2). Há 1 ano              5). Há mais de 3 anos                      
3). Há 2 anos 
 

  
Q.12 

 
Isto é valorizado e incentivado neste 
hospital: 
1). Sim 
2). Não 
 

 

 
Q.13 

 
É freqüente sua participação em 
treinamentos: 
1). Sim 
2). Não 
 
 

  
Q.14 

 
Você sente necessidade de 
treinamentos para atuar no 
atendimento aos portadores de HIV: 
1). Sim 
2). Não 
 

 

 
 
 

 
Avaliação do Centro de Referência para o tratamento da Aids em Natal/RN 

 

 
 

 
Q.15 

 
Em sua opinião, o apoio oferecido pelos 
profissionais desse serviço aos usuários é?  
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  
 

  
Q.16 

 
Em sua opinião, os horários de 
atendimentos disponibilizados nesse 
serviço para os usuários são?  
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  
 

 

 
Q.17 

 
Em sua opinião, as orientações fornecidas 
pela equipe multiprofissional aos usuários 
nesse serviço são? 
   
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

  
Q.18 

 
Em sua opinião, o respeito à 
privacidade dos usuários nesse serviço 
é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 

 

 
Q.19 

 
Em sua opinião, a pontualidade dos 
profissionais nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

  
Q.20 

 
Em sua opinião, a disponibilidade de 
anti-retrovirais e exames laboratoriais 
nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

 

 
Q.21 

 
Em sua opinião, o relacionamento entre 
profissionais e usuários nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1)  
 

  
Q.22 

 
Em sua opinião, a facilidade de acesso 
a esse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
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Q.23 

 
Em sua opinião, a oportunidade dada aos 
usuários de fazer reclamações nesse 
serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

  
Q.24 

 
Em sua opinião, a estrutura física 
nesse serviço é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

 

 
Q.25 

 
A sua satisfação com o trabalho é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

  
Q.26 

 
Em sua opinião as condições de 
trabalho nesse hospital são? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

 

 
Q.27 

 
Em sua opinião a articulação do trabalho 
multiprofissional nesse hospital é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
 

  
Q.28 
 
 
 
 
 

 
Em sua opinião, o acolhimento 
dispensado nesse serviço pela equipe 
aos usuários é? 
 
Excelente  (5)  
Bom         (4)  
Regular     (3)  
Ruim         (2)  
Péssimo   (1) 
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5.4 APÊNDICE IV 

 
 

RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSO 

 

 Satisfação da assistência ambulatorial a portadores de HIV: avaliação de usuários. 

23º Congresso Internacional de Educação Física – FIPE 2008.  

 O processo do cuidar ao filho portador de HIV: opinião de mulheres soropositivas 

que freqüentam um centro especializado em doenças infectocontagiosas. 23º 

Congresso Internacional de Educação Física – FIPE 2008. 

 Prevalência da lipodistrofia associada ao HIV em pacientes ambulatoriais de um 

centro de Referência para o tratamento da Aids. I Congresso Norte-Nordeste de 

Endocrinologia e Metabologia. 2009. 

 Assistência ambulatorial prestada a crianças portadoras de HIV em Natal/RN. I 

Mostra SUS/RN – II Seminário Estadual de Humanização. 2009. 

 Qualidade da assistência prestada a crianças portadoras de HIV. IX Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva. 2009 

 Aids e envelhecimento: um perfil clínico epidemiológico de idosos portadores de 

HIV. IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. 2009. 

 Perfil epidemiológico de um grupo de mulheres com HIV/Aids em um hospital de 

referência para o tratamento da Aids- Natal/RN/Brasil. 24º Congresso Internacional 

de Educação Física – FIPE 2009. 

 Perfil epidemiológico de portadores de HIV/Aids na terceira idade. 24º Congresso 

Internacional de Educação Física – FIPE 2009. 
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 Perfil epidemiológico de crianças e adolescentes portadores de HIV/Aids em um 

hospital de referência para o tratamento da Aids - Natal/RN/Brasil. 24º Congresso 

Internacional de Educação Física – FIPE 2009. 

 Avaliação da qualidade do cuidado a crianças soropositivas sob a óptica materna. 

XX Congresso de Iniciação Científica da UFRN. 2009. 

 Avaliação do trabalho multiprofissional no contexto da AIDS. XX Congresso de 

Iniciação Científica da UFRN. 2009. 

 Necessidades assistenciais de portadores de HIV sob a óptica de profissionais de 

saúde. XX Congresso de Iniciação Científica da UFRN. 2009. 
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6 ANEXOS 
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6.1 ANEXO I 
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6.2 ANEXO II 
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ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study was to evaluate the health care of HIV/AIDS Reference 

Center for treatment of AIDS in Natal/RN for professionals and service users. Methods: 

This is an evaluative study with a quantitative approach, performed in the outpatient 

Giselda Trigueiro Hospital, in Natal (RN). The target population consisted of 313 patients 

with HIV and 34 professionals of the center. Data collection occurred from august 2007 to 

july 2008, with a structured form of interview, validated through a pilot study. The data were 

analyzed by descriptive and inferential statistics. Results: The evaluation of the service 

was considered unsatisfactory by 85.6% users. However, 58.8% of professionals 

considered it satisfactory. There was difference in the evaluation of the following indicators: 

the relationship professional users, offering support, timeliness of professional guidelines 

on the treatment. There was similarity in the following indicators: physical structure, respect 

for privacy, opportunity to make complaints, hospitality, convenience of schedules, 

availability of ARVs and laboratory tests, and ease of access. Conclusion: The results 

point to dissatisfaction of the users and professional satisfaction with the health care of 

people with HIV / AIDS in the service searched. It was found that the indicators used in this 

study may be considered relevant to evaluate the service in question, as well as monitoring 

parameters provide acceptable quality of health care by the National STD/AIDS. 

Descriptors: HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Assessment of health services, 

Patient Satisfaction, Quality of health care. 

 

 




