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RESUMO: 

 

 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são uma importante alternativa de 

cuidado em todo mundo, porém o Brasil ainda não dispõe de instrumento válido para monitorar 

a qualidade dessas instituições. Nos Estados Unidos, utiliza-se o Observable Indicators of 

Nursing Home Care Quality Instrument (IOQ) o qual avalia a qualidade do cuidado nas ILPIs 

a partir de 30 indicadores de estrutura (2 dimensões) e processo (5 dimensões) relacionados à 

dimensão da qualidade atenção centrada na pessoa. Objetivou-se neste estudo adaptar 

transculturalmente o IOQ para avaliar a qualidade do cuidado das ILPIs no contexto brasileiro. 

Realizou-se a equivalência conceitual e de itens para avaliar a pertinência e viabilidade do IOQ 

à realidade nacional através do Índice de Validade do Conteúdo (IVC) junto a um comitê de 

especialistas formado por 10 participantes e diretamente envolvidos com o objeto de estudo. 

Em seguida, cumpriu-se a equivalência operacional, idiomática e a semântica 

concomitantemente. Esta constituiu-se em 5 fases: (1) duas traduções e (2) respectivas 

retraduções; (3) apreciação formal referente ao significado referencial e geral; (4) revisão por 

um segundo comitê de especialistas; (5) aplicação do pré-teste em três ILPIs por pares de 

diferentes entes sociais: profissionais de saúde, reguladores da vigilância sanitária e potenciais 

consumidores. Avaliou-se a equivalência de mensuração a partir do teste de alfa de Cronbach 

para verificar a consistência interna do instrumento. Para mensurar a concordância entre os 

pares de avaliadores, utilizou-se o Índice de Concordância Geral (ICG) e o coeficiente Kappa. 

Estimou-se o cumprimento pontual e Intervalo de Confiança 95% dos indicadores, dimensões 

e construto total. O IVC apresentou resultados elevados tanto para relevância (95,3%) quanto 

para viabilidade (94,3%) ao contexto brasileiro. Quanto ao significado referencial, observou-se 

similaridade variando entre 90-100% para a primeira retradução e 70-100% para a segunda. 

Com relação ao significado geral, a versão 1 foi melhor avaliada, recebendo classificação 

“inalterado” em 80% dos itens, enquanto a versão 2 apresentou apenas 47%. No pré-teste, o 

IOQ mostrou-se compreensível e de fácil aplicação. Obteve-se um alfa de Cronbach elevado 

(0,93), ICG satisfatório (75%) e concordância substancial através do coeficiente Kappa (0,65) 

entre os pares de avaliadores: profissionais de saúde, reguladores da Subcoordenadoria da 

Vigilância Sanitária (SUVISA) e potenciais consumidores. É possível assumir a equivalência 

operacional realizada uma vez que se preservou o layout do instrumento original na versão 

brasileira a partir da manutenção das características no modo de aplicação, opções de respostas, 



número de itens, enunciados e pontuações. O desempenho das ILPIs obteve média aproximada 

de 87 pontos, apresentando uma variação de 55 a 111, considerando uma escala de 30 a 150. 

Piores resultados estiveram relacionados ao processo (média=2,85), enquanto a estrutura obteve 

uma média de 3,75, considerando uma escala de 1 a 5. A menor pontuação foi alusiva à 

dimensão referente à prestação de cuidados (média=2). Identificou-se o IOQ como sendo válido 

e confiável no contexto brasileiro. Sugere-se o uso para avaliar e monitorar a qualidade do 

cuidado nas ILPIs por profissionais de saúde, reguladores e potenciais consumidores e 

evidenciar oportunidades de melhoria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comparação Transcultural; Indicadores de qualidade; Instituição de 

Longa Permanência para Idosos; Confiabilidade e Validade; Qualidade dos Cuidados de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The Nursing Homes are an important alternative care in the world, but Brazil still has no valid 

instrument to monitor the quality these institutions. In the United States, the Observable 

Indicators of Nursing Home Care Quality Instrument (OIQ) is used to assess the quality of 

Nursing Home care using 30 indicators of structure (2 dimensions) and process (5 dimensions) 

related to quality person-centered care. The present study aimed at cross-culturally adapting the 

OIQ in order to evaluate the quality of Nursing Home care in Brazil. Conceptual and item 

equivalence were determined to assess the relevance and viability of OIQ in the Brazilian 

context, using the Content Validity Index (CVI) and a group of specialists composed of 10 

participants directly involved in the object of study. Next, operational, idiomatic and semantic 

equivalence were carried out concurrently. This consisted of 5 phases: (1) two translations and 

(2) their respective back translations; (3) formal appraisal of referential and general meaning; 

(4) review by a second group of specialists; (5) application of the pretest at three Nursing Homes 

by different social entities: health professionals, sanitary surveillance regulators and potential 

consumers. Measurement equivalence was evaluated by the Cronbach’s alpha test to verify the 

internal consistency of the instrument. To measure inter-evaluator agreement, the General 

Agreement Index (ICG) and Kappa coefficient were used. Timely compliance and 95% 

Confidence Interval of indicators, dimensions and total construct were estimated. The CVI 

obtained high results for both relevance (95.3%) and viability (94.3%) in the Brazilian context. 

With respect to referential meaning, similarity was observed, ranging between 90-100% for the 

first back translation and 70-100% for the second. In relation to general meaning, version 1 was 

better, classified as “unchanged” in 80% of the items, whereas in version 2 it was only 47%. In 

the pretest, the OIQ was easy to understand and apply. The following outcomes were obtained: 

a high Cronbach’s alpha (0.93), satisfactory ICG (75%) and substantial agreement between the 

pairs of evaluators (health professionals, regulators from the Superintendency of Sanitary 

Surveillance –SUVISA-, and potential consumers), according to the Kappa coefficient (0.65). 

It´s possible take the operational equivalence held since it preserved the original layout in the 

Brazilian version from the maintenance in application mode, response options, number of items, 

statements and scores. The performance of nursing homes obtained approximate average scores 

of 87, a variation 55-111 considering a range from 30 to 150 points. The worst outcomes were 

related to process indicators with a mean of 2.8 per item, while structure was 3.75 on a scale of 



1 to 5. The lowest score was obtained for the care dimension (mean  2). The OIQ version was 

deemed to be a valid and reliable instrument in the Brazilian context. It is recommended that 

health professionals, regulators and potential consumers adopt it to access and monitor the 

quality of Nursing Home care and demonstrating opportunities for improvement. 

 

KEY WORD: Cross-Cultural Comparison; Quality Indicators; Geriatric Long-Term Care 

Institutions; Reproducibility of Results; Quality of Health Care. 
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Os idosos fazem parte de um contingente populacional prioritário à Saúde Coletiva. 

Além da vulnerabilidade peculiar com o avançar da idade, há projeções de aumento de longevos 

(população de 80 anos e mais), constituindo a faixa etária mais susceptível a fragilidades físicas, 

mentais e com maior necessidade de cuidados (NOGUEIRA et al., 2010). Porém, no Brasil, os 

modelos de atenção à saúde a esta população ainda se mostram pouco efetivos. Torna-se 

necessários novos métodos e planejamento, a fim de otimizar as possibilidades para que os 

idosos possam usufruir integralmente da vida (LIMA-COSTA; VERAS, 2003). 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são alternativas importantes 

de cuidados e carecem de maior atenção pública. Para a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2005), ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais, de 

caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. A 

demanda por estas instituições tem aumentado pelas grandes mudanças sócio-culturais 

vivenciadas no âmbito brasileiro (MEDEIROS, 2004). Porém, ainda há um forte preconceito 

social acentuado por uma frequente baixa qualidade dos serviços nesse contexto 

(COMMITTEE ON IMPROVING QUALITY IN LONG-TERM CARE, 2001; 

CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010). 

É necessário definir a qualidade de forma precisa para melhorá-la no âmbito das ILPIs. 

A partir de um conceito amplo, podemos definir a qualidade como um serviço ou produto 

“adequado à utilização pretendida” (JURAN, 1990). Na assistência à saúde, o Instituto de 

Medicina (IOM) dos Estados Unidos da América (EUA) define qualidade como o grau em que 

os serviços aumentam a probabilidade de obter os resultados desejados com o nível de 

conhecimento científico atual (LOHR, SCHROEDER, 1990), abrangendo seis dimensões para 

caracterizar o desempenho dos serviços de saúde: segurança, eficiência, efetividade, atenção 

centrada do paciente, equidade e oportunidade (COMMITTEE ON QUALITY OF HEALTH 

CARE IN AMERICA, 2001).  

A dimensão da atenção centrada no paciente, mais recentemente chamada de atenção 

centrada na pessoa, é utilizada como referência para avaliar a qualidade tanto nos serviços em 

saúde quanto no contexto sócio-sanitário das ILPIs. Define-se como uma abordagem inovadora 

para o planejamento, prestação e avaliação dos cuidados de saúde que se baseia em parcerias 

mutuamente benéficas entre os prestadores de cuidados de saúde, pacientes e familiares 

(INSTITUTE FOR PATIENT- AND FAMILY-CENTERED CARE, 2014). Para 

implementação há barreiras a serem vencidas, dadas pelas mudanças de controle e de poder das 

mãos daqueles que ofertam o cuidado para as mãos de quem o recebe e do pouco conhecimento 
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sobre seus reais benefícios (BAUMAN; FARDY; HARRIS, 2003; BERWICK, 2009). Porém, 

a utilização da dimensão da qualidade atenção centrada na pessoa é defendida por importantes 

instituições internacionais (COMMITTEE ON QUALITY OF HEALTH CARE IN 

AMERICA, 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000a; ARAH et al., 2006) e 

asseguram clássicos resultados de saúde (EPSTEIN; STREET, 2008).  

No geral, as perspectivas da qualidade refletem uma percepção tecnicista que não 

enfatiza a participação dos usuários (NAKREM et al., 2013). Essa visão restringe o 

envolvimento dos idosos nos serviços prestados e o alcance dos resultados na atenção centrada 

na pessoa. Embora estudos qualitativos recentes tenham explorado a experiência da vida 

cotidiana dos residentes das ILPIs em cuidados de longa permanência (ANDERSSON; 

PETTERSSON; SIDENVALL, 2007), incluindo o que contribui para adaptação à vida na 

instituição (BERGLAND; KIRKEVOLD, 2006) e qualidade de vida (HJALTADOTTIR; 

GUSTAFSDOTTIR, 2007), não abrangem o entendimento dos usuários quanto à qualidade do 

cuidado. 

Na esfera das ILPIs, Rantz et al. (1999) propuseram um modelo conceitual para 

quantificar a qualidade do cuidado nas ILPIs a partir da atenção centrada na pessoa. Constituiu-

se mediante estudos qualitativos abrangendo não apenas as percepções da qualidade por 

especialistas e prestadores de cuidados, mas também pelos usuários e familiares. A partir do 

modelo conceitual, desenvolveu-se estudos de campo abrangendo uma pequena amostra 

internacional e instituições de três estados norte americanos (RANTZ et al., 2006a), o 

instrumento dos Indicadores Observáveis da Qualidade do Cuidado nas ILPIs (IOQ) de caráter 

multidimensional. O IOQ encontra-se em sua décima versão (RANTZ; ZWYGART-

STAUFFACHER, 2009), sendo composto por 30 itens alusivos a sete dimensões da qualidade: 

(1) prestação de cuidados; (2) gestão da aparência dos idosos; (3) comunicação interpessoal; 

(4) acesso aos ambientes das ILPIs; (5) utilização dos ambientes básicos; (6) ambiente familiar 

e (7) odores, referentes aos indicadores de estrutura e processo, que por sua vez resulta no nível 

de ordem principal e objeto de estudo: qualidade do cuidado.  

No Brasil, encontramos apenas dois instrumentos de avaliação da qualidade nas ILPI: 

(1) fundamentado na RDC Nº. 283/2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(BRASIL, 2005) e (2) uma ferramenta avaliativa (FELICIAN, et al., 2011) baseada em 

regulamentações do conselho estadual do Rio Grande do Sul de enfermagem e da RDC 

283/2005. Além da ausência de validação, ambas se limitam por uma considerável 

especificidade por contemplar, principalmente, indicadores de estrutura (BRASIL, 2005) ou 

pelo direcionamento exclusivo aos enfermeiros em um contexto complexo e multiprofissional 
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das instituições (FELICIAN, et al., 2011). Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de adaptar 

o IOQ à cultura brasileira, para favorecer a produção de informações que guiem a tomada de 

decisão de gestores, reguladores, prestadores de serviços, profissionais de saúde e potenciais 

consumidores das ILPIs.  

Espera-se contribuir para melhoria das políticas na saúde do idoso e qualidade na 

assistência no âmbito das Instituições de Longa Permanência para Idosos. 
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Para elucidar o leitor sobre a relevância de um instrumento de avaliação da qualidade 

do cuidado nas ILPIs, este tópico abordará os seguintes temas: envelhecimento da população e 

as consequências para o sistema de saúde; histórico e contexto das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos brasileiras; avaliação da qualidade em saúde; e os instrumentos de 

avaliação da qualidade do cuidado nas ILPIs. 

Neste percurso, o leitor poderá captar as fragilidades existentes no funcionamento da 

gestão na prestação de serviços aos idosos, bem como a escassez de pesquisas avaliativas e de 

instrumentos para monitoramento de qualidade do cuidado no âmbito das ILPIs brasileiras. 

Assim, será possível perceber como essas questões podem comprometer o desempenho das 

instituições e a importância do instrumento proposto.  

 

2.1 Envelhecimento da população e as consequências para o sistema de saúde brasileiro 

 

O aumento da expectativa de vida é uma aspiração natural de qualquer sociedade e tende 

a se converter em tema dominante no século XXI. Esse fenômeno ocorreu de forma abrupta e 

tardiamente em países em desenvolvimento como o Brasil, ocasionando grandes desafios 

sociais e políticos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002). O que antes era um 

privilégio de poucos, chegar à velhice, hoje passa a fazer parte do cotidiano, mesmo nos países 

mais pobres. Apesar dos avanços normativos e tecnológicos, muito ainda tem que ser feito para 

que o envelhecimento seja associado não só a uma vida ativa e saudável, mas, igualmente, bem 

cuidada. 

Considera-se o Brasil como um país de “jovem de cabelos brancos” devido ao acelerado 

envelhecimento populacional (VERAS, 2009). O número de idosos passou de três milhões em 

1960, para sete milhões em 1975 e 14 milhões em 2002- um aumento de 500% em quarenta 

anos (LIMA-COSTA; VERAS, 2003). Projeções indicam que em 2020 será o sexto país do 

mundo em número de idosos, com um contingente superior a 30 milhões de pessoas, 

equivalente a aproximadamente 14% da população nacional (CARVALHO; GARCIA, 2003). 

Exemplo disso é o que vem acontecendo no Rio Grande do Norte, que em um intervalo de 10 

anos, 2001-2011, houve um aumento de 52,7% da população idosa. Ademais, ocorreu uma 

diminuição de 21,3% da população entre 0 a 4 anos nesse mesmo período, refletindo, também, 

uma diminuição na fecundidade local que passou de 2,63 em 2000 para 1,63 em 2010. (IBGE, 

2002, 2012, 2013). 

Concomitantemente ao processo de transição demográfica no Brasil, há mudanças 

epidemiológicas, trazendo uma série de questões cruciais, tanto para os gestores e pesquisadores 



23 
 

contemporâneos dos sistemas de saúde, quanto para as demais esferas sociais. Passou-se de um 

cenário de mortalidade próprio de uma população jovem, para um quadro de enfermidades 

complexas e onerosas, típicas da pessoa idosa, caracterizado por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), que perduram por anos, com exigência de cuidados constantes. Além 

disso, há projeções de maior aumento proporcional de longevos (população de 80 anos e mais), 

considerada a faixa etária mais susceptível a fragilidades físicas, mentais e com maiores 

necessidades de cuidados (NOGUEIRA et al., 2010). Um dos resultados dessa dinâmica é uma 

demanda crescente por serviços de saúde. 

Conforme dados do IBGE (2010), quase metade dos idosos (48,9%) sofre de mais de 

uma DCNT e, no subgrupo de 75 anos ou mais de idade, a proporção atinge mais da metade 

(54,0%). Estas enfermidades foram responsáveis por 66,3% da carga de doença no país, 

enquanto as infecciosas somaram 23,5% e as causas externas, 10,2% (SCHRAMM et al., 2004). 

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que as DCNT são responsáveis 

por 58,5% de todas as mortes ocorridas no mundo e por 45,9% da carga global de doença 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003).  

No entanto, o sistema de saúde brasileiro, ainda em pleno século XXI encontrava-se 

focado nos problemas agudos, ressaltando necessidades urgentes nos cuidados à população 

idosa (BODENHEIMER; WAGNER; GRUMBACH, 2002). Por um lado, destaca-se essa 

parcela populacional carente, com uma saúde precária, e por outro, as autoridades 

governamentais, com o alto custo com procedimentos de alta complexidade, internações, re-

internações frequentes e atendimentos em prontos socorros (CARBONI; REPPETTO, 2007). 

À desinformação associada ao preconceito e desrespeito à população idosa, somam-se a 

precariedade de investimentos públicos para atendimento às necessidades desse contingente, a 

falta de instalações adequadas, a carência de programas específicos e mesmo de recursos 

humanos, tanto em quantidade e, principalmente, em qualidade (VERAS, 2009). Apesar de 

haver um crescimento substancial na economia brasileira, os modelos de prestação de serviços 

aos idosos mostram-se ineficientes e não asseguram a possibilidade de desfrutarem 

integralmente os anos proporcionados pelo avanço tecnológico (ANDRADE et al., 2013).  

Evidencia-se diante desse contexto, a necessidade de políticas públicas voltadas à 

atenção ao idoso. No Brasil, muito se avançou no que diz respeito à garantia de uma renda 

mínima para a população idosa, mas o fornecimento de serviços de saúde e de cuidados formais 

ainda é uma questão não solucionada. As políticas de cuidado ao idoso não constituem um 

campo bem delimitado no contexto brasileiro. Se, por um lado, a Constituição de 1988 
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universalizou os benefícios de renda para idosos, resultando na “desfamiliarização” do seu 

sustento, delegou à família a responsabilidade com o cuidado destes. O preconceito contra a 

velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno favorecem a dificuldade de se pensar 

políticas específicas para esse grupo. Ainda há os que pensam que se investe na infância e se 

gasta na velhice (ANDRADE et al., 2013). 

Importantes dispositivos legais foram instituídos no campo de atenção à saúde e 

proteção social ao idoso no cenário mundial. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi um 

grande marco para assegurar os direitos aos idosos no contexto da seguridade social, 

destacando-se os direitos à saúde, previdência e assistência social. A saúde e a educação são 

entendidas pela Constituição atual (BRASIL, 1988) como direito de todos e dever do Estado. 

Nela, o apoio aos idosos passa explicitamente a ser dever da família, do Estado e da sociedade. 

Na prática, porém, a família continuou sendo a principal e quase única responsável por essa 

demanda. 

Este modelo de apoio aos idosos centrado na família é consistente com o histórico de 

delegar a responsabilidade com a geração mais velha aos descendentes (NERI, 2006). Ele 

perpetuou-se nas políticas públicas, tais como a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994), o 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 

2006). Reforça-se a “desresponsabilização” do Estado com os cuidados aos idosos, sendo ao 

Estado atribuído o dever do cuidado, apenas aos idosos que não possuam ou careçam de 

condições de manutenção da própria sobrevivência. Essa legislação é embasada nos valores e 

preconceitos dominantes quanto ao cuidado institucional e os reforça. Entretanto, acredita-se 

que o Estado e o mercado privado deverão ter de compartilhar com a família as 

responsabilidades do cuidado à população idosa, especialmente os idosos com limitações 

funcionais, sendo as ILPIs uma das alternativas mais eficazes e efetivas nesse âmbito 

(CAMARANO et al., 2011).  

 

2.2 Histórico e contexto das Instituições de Longa Permanência para Idosos. 

 

A história da institucionalização da velhice começou como uma prática assistencialista.  

A institucionalização era resultado da pobreza individual e familiar e o termo “asilo” fixou-se 

como sinônimo de instituição para idosos pobres. Essa trajetória é fruto da caridade cristã 

europeia, o que resultou na associação de asilos com pobreza, negligência e abandono do idoso 
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pelas famílias (CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010). No Brasil, a primeira referência de asilo 

foi uma instituição religiosa, a "Casa dos Inválidos", inaugurada no Rio de Janeiro em 1792, 

destinada a soldados idosos, não objetivando uma ação de caridade, mas como reconhecimento 

àqueles que prestaram serviço à pátria, para que tivessem uma velhice digna (ALCÂNTARA, 

2004). 

No que se refere a asilos voltados especificamente para a população idosa, um dos 

primeiros de que se tem documentado foi o Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, criado 

em 1890 na cidade do Rio de Janeiro. Essa instituição trabalhava para que os idosos fossem 

identificados como uma população com características específicas, procurando torná-la 

perceptível e fazer dela um alvo das atenções sociais. No entanto, o estabelecimento funcionava 

como um mundo à parte, isolado do convívio social (NOVAES, 2003).  

Dentre as alternativas ao cuidado familiar do idoso, a mais antiga são as instituições 

asilares que recentemente foram renomeadas para Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs). Trata-se de uma adaptação do termo utilizado pela Organização Mundial de 

Saúde (Long- Term Care Institution), conforme Costa (2004). Fora chamado assim para dar 

uma conotação híbrida da função dos ´´lares de idosos``, já que além da função social as 

instituições deverão promover serviços de atenção à saúde. Pode-se, portanto, afirmar que a 

ILPI é um tipo especial de instituição de natureza sócio-sanitária. Essa natureza híbrida 

demanda a criação de um modelo ampliado de assistência, que conjugue valores e práticas 

esferas sociais e sanitárias (BRASIL, 2005). 

A demanda por ILPIs tem aumentado pelas grandes mudanças sócio-culturais 

vivenciadas no contexto brasileiro. Destaca-se a nova dinâmica familiar caracterizada, 

principalmente, pela entrada das mulheres no mercado de trabalho e pelas mudanças nas uniões 

conjugais e padrões de nupcialidade. Ademais, há projeções de aumento de longevos 

(população de 80 anos e mais), sendo a faixa etária com maiores necessidades de cuidado 

(NOGUEIRA et al., 2010).  As ILPIs vêm se tornando cada vez mais essenciais e 

progressivamente desafiadas a fornecer moradia e proporcionar assistência profissional para os 

complexos problemas de saúde dessas pessoas.  

A quantidade de instituições no Brasil vem crescendo consideravelmente (ARAÚJO; 

SOUZA; FARO, 2010). Esse aumento ocorreu como resposta às demandas de uma sociedade 

onde aumenta a expectativa de vida e diminui a disponibilidade de recursos familiares para o 

cuidado dos idosos (CAMARANO; KANSO, 2010). Esta necessidade e o surgimento de novas 
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razões para a procura dessas instituições, que no passado eram destino apenas de pobres e 

abandonados, estão transformando os velhos asilos (PINTO; SIMSON, 2012). 

Nesse contexto, faz-se necessário repensar os modelos de moradia para idosos pela sua 

grande relevância social. No âmbito do governo federal, o cuidado institucional tem recebido 

baixa atenção, praticamente residual. Este caráter pode ser atribuído, em parte, às políticas que 

consideram que a família vai responsabilizar-se pelo cuidado do idoso, à baixa proporção de 

idosos que apresentam dificuldades para as atividades da vida diária (15,2%), conforme IBGE 

(2008), aos altos custos e preconceitos associados a esta parcela populacional (CAMARANO; 

MELLO 2010). 

Em geral, cuidados de longa duração são parte dos sistemas de saúde ou dos sistemas 

de assistência social dos países. Os limites entre os serviços ofertados pelos dois sistemas ainda 

não são bem definidos. No Brasil, as políticas de cuidados de longa duração são de 

responsabilidade da assistência social. Concentram-se suas políticas no processo de 

institucionalização dos idosos, desde a década de 1970. Estiveram sob a responsabilidade da 

Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA) e, atualmente estão sob a incumbência do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Para Born e Boechat (2006), 

não se pode considerar esse tipo de instituição apenas de assistência social, como tem sido 

definida pelo Estado, por meio da Política Nacional do Idoso, que estabelece em seu artigo 4º, 

parágrafo único: “É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de 

assistência médica e de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social” 

(Brasil, 1994). Afinal, muitos idosos, ao longo de sua permanência nas ILPIs, podem vir a 

adquirir alguma incapacidade e até mesmo se tornar dependentes. 

A atuação do governo junto às instituições que cuidam dos idosos tem se realizado, 

quase que exclusivamente, via auxílio financeiro às instituições filantrópicas. O número de 

instituições públicas é muito pequeno, 170 instituições, representando apenas 5,2% do total 

(3294). Das públicas, a maioria é municipal (KANSO et al., 2010). Os avanços obtidos pelo 

governo federal concentraram-se no âmbito da fiscalização, mas a manutenção e o incentivo 

têm assumido um caráter residual. Para nortear a missão de fiscalizar as ILPIs, a ANVISA 

publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº. 283, de 2005. Nesta resolução são 

estabelecidos padrões mínimos de exigência para funcionamento das ILPIs e seis indicadores 

de notificação anual (taxa de mortalidade; ocorrência de escabiose/sarna, diarreia, desidratação, 

úlcera de decúbito; prevalência de desnutrição, diabetes e notificação compulsória e imediata 

da ocorrência de eventos sentinela – queda com lesão ou tentativa de suicídio). Porém, ainda 
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não houve publicação dos resultados obtidos quanto aos indicadores de notificação a nível 

nacional.  

Em alguns municípios há regulamentações que estabelecem normas adicionais à RDC 

Nº. 283 da ANVISA para o funcionamento das ILPIs. Em Natal, Rio Grande do Norte (RN), 

há o decreto nº. 8.204, de 13 de julho de 2007 (NATAL, 2007), que além de reforçar diretrizes 

estabelecidas na RDC, introduz a quantidade mínima de profissionais contratados, com 

respectiva carga horária de trabalho nas instituições, de acordo com o porte (porte I- 1 a 20 

idosos; porte II- 21-40 idosos; porte III- 41-60 idosos e o porte IV- acima de 61 idosos).  Além 

do quadro de servidores estabelecido no decreto municipal, a instituição pode contar com outros 

profissionais contratados, ao seu critério: odontólogo, educador físico, fonoaudiólogo e 

terapeuta ocupacional, como também aqueles que possam atuar de forma voluntária, nos termos 

da Lei Federal Nº. 9.608/1998 (BRASIL, 1998). 

Apesar do avanço do governo na esfera da fiscalização, ainda se associa às ILPIs, 

frequentemente, uma baixa qualidade dos serviços prestados pelas instituições, reforçando 

ainda mais, o preconceito social (CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010). O surgimento de 

grande parte das instituições espontaneamente, favorecem problemas na qualidade dos serviços 

ofertados (BORN; BOECHAT, 2006). Porém, vale salientar que a má qualidade dos serviços 

não é exclusividade dessa modalidade de atenção, o que não justifica a existência de 

preconceitos e descaso. 

Não é possível condenar e descartar uma modalidade de serviço pelo fato de existirem 

experiências ruins, até porque a demanda por este tipo de serviço tende a crescer. O que se 

requisita, portanto, é uma melhoria na qualidade desses serviços, com base em regulação 

específica e fiscalização atuante. Aprimoramento da qualidade, redução de preconceitos e 

aumento da oferta de instituições são fatores bastante relacionados.  Ressalta-se, também, que 

a mídia exerce uma influência negativa a respeito do processo de envelhecimento, culpando o 

próprio idoso pela sua fragilidade (DEBERT, 1999). Em busca da eterna juventude, parece não 

haver lugar para a velhice frágil.  Assim, residir em uma instituição pode ser uma alternativa de 

residência adequada para várias situações. Ela pode ser vista e vivida sem temor, o que depende 

muito dos preconceitos, das normas culturais e das relações familiares. 

 

2.3 Qualidade na Assistência à Saúde 

 

Para Donabedian (1988), a avaliação da qualidade é atribuída a partir de três abordagens 

que compõe uma tríade: ´´estrutura, processo e resultados”, as quais relacionam-se de forma 

http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-9608-1998_84482.html
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interdependentes. A estrutura diz respeito aos elementos estáveis (recursos materiais, humanos 

e organizacionais), enquanto que o processo se refere aos elementos constitutivos das práticas 

propriamente ditas, associados com tudo que medeia a relação profissional-usuário e os 

resultados seriam as modificações no estado de saúde dos indivíduos, em se tratando da 

avaliação em assistência à saúde. Segundo esse autor, a maneira mais direta para avaliação da 

qualidade do cuidado seria a análise dos processos constitutivos do cuidado, sendo as 

abordagens de estrutura e resultados formas indiretas para realizá-la.  

A qualidade é tema de ampla discussão, pois traz consigo alto grau de subjetividade. 

Contextualizar esse componente para o âmbito das ILPIs é ainda mais intrigante, tendo em vista 

a multidimensionalidade acerca das instituições aos quais os prestadores de serviços, usuários 

e outros profissionais se defrontam, além dos componentes políticos e estruturais. 

Define-se a qualidade, de forma geral, como a totalidade dos serviços que reúnem as 

necessidades e expectativas dos consumidores (JURAN, 1990). No contexto da assistência à 

saúde, o Instituto de Medicina (IOM) dos Estados Unidos da América (EUA) define a qualidade 

na assistência à saúde como o grau em que os serviços aumentam a probabilidade de obter os 

resultados desejados com o nível de conhecimento científico atual (LOHR; SCHROEDER, 

1990), envolvendo os seguintes domínios: segurança, eficiência, efetividade, atenção centrada 

na paciente, equidade e oportunidade (COMMITTEE ON QUALITY OF HEALTH CARE IN 

AMERICA, 2001). 

Para a definição da qualidade do cuidado nas ILPIs, a dimensão da atenção centrada na 

pessoa é bastante destacada. O IOM define essa dimensão da qualidade como um cuidado 

respeitável e responsivo às preferências individuais dos pacientes, necessidades e desejos, e que 

garantam que os valores individuais dos usuários possam orientar todas as decisões clínicas 

(COMMITTEE ON QUALITY OF HEALTH CARE IN AMERICA, 2001). Ocasionalmente, 

o usuário empoderado e plenamente informado pode decidir correr riscos ou não aderir às 

diretrizes de monitoramento (BAUMAN; FARDY; HARRIS, 2003). Este conceito das 

“escolhas plenamente informado” pode por vezes frustrar os profissionais de saúde 

(MARTEAU; KINMONTH, 2002). Entretanto, no geral, decisões tomadas a partir dessas 

premissas permitirão resultados promissores na saúde em geral. Embora outras definições 

defenda a atenção centrada na pessoa como uma dimensão em seu próprio direito (BERWICK, 

2009), também é verdade que a maioria dos pesquisadores que estudaram-a sistematicamente, 

perceberam que há uma relação positiva com os clássicos resultados de saúde (EPSTEIN; 

STREET, 2008). 
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Recentes pesquisas têm apresentado diversos benefícios relacionados a esta dimensão, 

amplamente caracterizadas pelo aumento da qualidade e segurança nos cuidados à saúde, 

diminuição dos custos e aumento na satisfação tanto da equipe de trabalho quanto dos usuários 

(INTERNATIONAL ALLIANCE OF PATIENTS’ ORGANIZATIONS, 2007; LONGTIN et 

al., 2010; STEWART et al., 2000). Nas condições crônicas de cuidado prevalentes nos idosos, 

estudos indicam que a atenção centrada na pessoa pode melhorar o monitoramento da doença, 

aumentar padrões de funcionalidade, reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida 

(STEWART, M.  et al, 2000;  BAUMAN; FARDY; HARRIS, 2003; STEWART, 2001).  

Outras iniciativas no sentido de refletir as dimensões da qualidade a partir da dimensão 

da atenção centrada na pessoa foram desenvolvidas, com destaque para o National Quality 

Fórum (NQF, 2012). Assegura-se as tomadas de decisões referentes ao cuidado a partir das 

condições e preferências sócio-culturais centrada na pessoa e familiares (UNITED STATES OF 

AMERICA. NATIONAL QUALITY FORUM, 2012). Apresenta ainda, um modelo conceitual 

para monitoramento da prestação de cuidados para pessoas com múltiplas doenças crônicas 

(figura 1), condição predominante nos idosos institucionalizados, a partir de seis domínios 

prioritários: (1) cuidado acessível, (2) segurança do paciente, (3) cuidados centrados nos 

usuários e familiares, (4) saúde e bem estar, (5) prevenção e tratamento eficazes e (6) 

coordenação do cuidado e comunicação eficiente. Destaca-se também, o contexto ambiental e 

social dos usuários e familiares que recebem cuidados, bem como as políticas de saúde públicas 

e privadas que norteiam a prestação de cuidados. 

Na esfera das ILPIs, Rantz et al. desenvolveram uma série de estudos qualitativos 

visando preencher a ausência de um modelo conceitual que especifica as dimensões da 

qualidade em ILPI (GLASS, 1991).  Rantz et al. propuseram em 1998 um modelo teórico da 

qualidade desenvolvido através da visão dos provedores de serviços nas ILPIs, incluindo: 

administradores, diretores dos serviços, médicos, consultores, reguladores, promotores de 

justiça, assistentes sociais e outros profissionais com extensa experiência nas instituições.  Fora 

dividido nas seguintes dimensões: (1) Foco central nos residentes e família; (2) interação; (3) 

ambiente social; (4) individualização do cuidado, (5) equipe de trabalho, (5) segurança e (6) 

meio ambiente.  

Em seguida, realizaram outro estudo qualitativo considerando a percepção dos próprios 

usuários e familiares quanto à qualidade do cuidado nas ILPIs (RANTZ et al., 1999). Ressaltou-

se uma grande preocupação relacionada ao cuidado prestado e quanto à aptidão e experiência 

da equipe de trabalho. Outra dimensão emergida pelos consumidores foi a sensação de sentir-

se em casa e não em uma instituição de natureza privada ou filantrópica, relatando a necessidade 
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de personalização dos ambientes e espaços individualizados. Ademais, os consumidores 

relataram a importância do envolvimento familiar no cuidado, com intuito dar suporte à equipe 

de trabalho e prestar serviços aos quais fossem necessários para promover o atendimento ás 

expectativas dos residentes. 

 

 

 

Após discussões das pesquisas qualitativas pregressas e análise crítica dos 

pesquisadores envolvidos, foi estabelecido um modelo conceitual multidimensional tendo 

como foco central os moradores, familiares, equipe de trabalho e a comunidade na qual está 

inserida à instituição, conforme figura 2.   

Enquanto algumas das características das dimensões identificadas pelos provedores dos 

serviços também foram identificados pelos usuários, existiram algumas diferenças 

interessantes. O foco principal emergido no estudo qualitativo pelos provedores foram odores 

e interação. Provedores foram sensíveis a equipe conversando com os residentes e engajando-

os nas atividades cotidianas. Também destacaram o odor como um indicador fortemente 

relacionado à problemas na prestação de cuidados.  

Embora, os usuários reconheçam a importância das questões levantadas pelos 

provedores, o foco principal foi a equipe de trabalho e a prestação de cuidado. A linha de partida 

dos usuários é que, sem boa equipe de trabalho nada mais é possível. Para eles, a característica 

Figura 1- Modelo conceitual para mensuração dos prestadores de cuidados a pessoas com múltiplas doenças 

crônicas. Fonte- NQF-2012. 
 

 crônicas múltiplas. 
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fundamental para a qualidade do cuidado nas ILPIs, é o próprio cuidado. Os usuários esperam 

que os sistemas de “comunicação” existam dentro das ILPIs de boa qualidade para que toda a 

equipe de trabalho fiquem cientes das necessidades individuais de cada residente. Esta 

perspectiva sobre a importância dos sistemas de comunicação entre a equipe de trabalho e a 

importância da comunicação com as famílias foi ausente nos grupos focais de provedores 

(RANTZ et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAR 

 

 
 Este é o meu lar agora 

 Presença da comunidade,  

voluntários, crianças, animais e plantas. 

 Prioridade do lar: residentes e 

familiares versus lucro 

           CUIDADOS 

 

 Tomar cuidado com  

 necessidades essenciais. 

 Minimizar lesões, incidentes e 

bens perdidos. 

 Cuidado individualizado. 

 Tratar os residentes como 

pessoas. 

 Boa comida e auxílio na 

alimentação. 

 Envolver os residentes nas 

atividades. 

 

EQUIPE DE TRABALHO 
 

 Equipe de trabalho suficiente 

(enfermeiros, assistentes de 

enfermagem, voluntários). 

 Equipe de trabalho consistente. 

 Baixa rotatividade da equipe de 

trabalho. 

 Bastante supervisão e treinamento. 

 Seguir com cuidado. 

 Pagamento e agendamento  

adequados para recrutar e reter equipe 

de trabalho competente e qualificada.  

 Equipe de trabalho responsiva, 

compassiva, atenciosa, limpa e bem 

reparada.  

 Envolvimento dos enfermeiros. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

 Sistemas de comunicação para 

acompanhar as necessidades 

dos residentes, gostos e 

desconfortos. 

 Boa comunicação com os 

familiares 

 Comunicação verbal e não-

verbal positiva com os 

residentes 

 Equipe de trabalho com tempo 

disponível para acompanhar e 

conversar com os residentes. 

 

ENVOLVIMENTO                                                   

FAMILIAR 

 

 Estar presente. 

 Realizar acompanhamento 

junto à equipe de trabalho. 

 Apoio familiar/  

         grupo de apoio. 

 Fornecer alguns 

cuidados/serviços 

pessoais. 

 Ação política. 

 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

 Limpo 

 Sem odores 

 Sem barulhos 

 Espaçoso 

 Mobiliário / Equipamento funcional, 

em bom estado de conservação, e 

esteticamente coordenados 

 Solo cuidado e acessível 

 Boa luz e muitas janelas para ver o 

lado de fora 

 Piso não brilhoso e anti-derrapante 

 Seguro 

 Ambiente social prazeroso 

Foco central: 

residentes, 

familiares, equipe 

de trabalho e 

comunidade. 

Figura 2. Visão integrada da qualidade dos consumidores e provedores de serviços em Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs). Fonte: Marilyn J. Rantz et al., Nursing Home Care Quality: A Multidimensional Theoretical Model Integrating 

The Views of Consumers and Providers, Journal of Nursing Care Quality, J Nurs Care Qual. 14(1):16–37, 1999. 
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O “envolvimento familiar” é uma nova categoria e uma dimensão crítica da qualidade 

do cuidado nas ILPIs. Usuários são inflexíveis quanto a necessidade de estarem presentes e 

envolvidos no cuidado junto à equipe de trabalho para suprir as necessidades e desejos dos 

residentes. Além disso, os familiares acreditam melhorar a qualidade do cuidado fazendo, eles 

próprios, alguns serviços diretos, por exemplo, personalização dos residentes e, em algum 

momento, fornecer uma alimentação específica ao ente fmiliar. O único reconhecimento dessa 

categoria entre os grupos de provedores é uma descrição na categoria de cuidados 

individualizados que os residentes e familiares devem estar envolvidos e que seus anseios sejam 

levados em consideração. Claramente, os grupos que contemplam os familiares veem seu papel 

como sendo fundamental. Isso é muito diferente da visão dos provedores de que os familiares 

devam ser, apenas levados em consideração.  

Outra dimensão que emergida pelos usuários foi o “lar”, para que os residentes sintam-

se em seu lar, e não em ua instituição seja ela de natureza privada ou pública. Os usuários 

relataram ser importante sentirem uma sensação de segurança e de posse. Provedores precisam 

considerar a dimensão do “lar” ao projetar novos espaços de convívio afim de reconsiderar a 

quartos amplos ou alas maiores em favor de espaços privados e personalizados. 

Curiosamente, os grupos de usuários e provesdores de cuidado concordaram em muitos 

aspectos do ambiente para uma boa qualidade nas ILPIs. Ambos concordaram que deve ser 

limpo, não deve haver nenhum odor, e não deve ser barulhento. Deve ser espaçoso, luminoso, 

bem iluminado, ter muitas janelas, e ter piso seguro e sem brilho. O prédio deve ser bem 

conservado, acessível e convidativo, ter lugares seguros para os moradores que querem estar ao 

ar livre, e ter lugares para as famílias e outros residentes para desfrutarem de visitas ao ar livre 

e jardinagem, se possível. 

A partir da análise dos estudos qualiativos pelos provedores de cuidado e usuários 

observa-se que, imediatamente adjacente ao foco central, as seguintes dimensões são ilustradas: 

cuidado, equipe de trabalho e meio ambiente, enquanto que um pouco abaixo estão as 

dimensões secundárias: comunicação, envolvimento familiar e lar. Nesse modelo conceitual de 

qualidade do cuidado, os residentes recebem os cuidados essenciais dos quais necessitam. 

Existem quantitativos adequados de profissionais da equipe de trabalho, sendo estes valorizados 

para evitar a rotatividade e que possam conhecer cada residente. O meio ambiente é limpo, livre 

de odores, espaçoso, agradável e bem iluminado.  

Considerou-se importante ter sistemas de comunicação no local para acompanhar as 

necessidades e desejos dos residentes.  Em instalações de qualidade, é relevante que a equipe 

realmente possua tempo para se envolver com os residentes nas conversas.  As famílias devem 
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estar envolvidas no cuidado e haver pouca rotatividade da equipe de trabalho para que possam 

cada vez mais atingir um maior preparo junto às necessidades individualizadas dos residentes. 

Busca-se passar a sensação de que a instituição é um lar para os moradores com a presença de 

animais de estimação, plantas e personalização dos ambientes. Estimula-se o envolvimento 

comunitário através de visitas frequentes de voluntários e crianças de igrejas e escolas. 

 

2.4 Instrumentos de avaliação da qualidade do cuidado nas ILPIs 

 

É pertinente estabelecer padrões de qualidades e rotinas avaliativas da atenção à saúde 

para os idosos instituicionalizados com o intuito de firmar um processo de avaliação contínua 

dos serviços prestados, envolvendo mudanças organizacionais, culturais e corroborando a 

solução de problemas que afligem suas atividades diárias. 

No Brasil encontramos apenas dois instrumentos de avaliação da qualidade nas ILPIs: 

(1) fundamentado na RDC Nº. 283/2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(BRASIL, 2005) e (2) uma ferramenta avaliativa baseada em regulamentações do conselho 

estadual de enfermagem do Rio Grande do Sul e da própria RDC 283/2005 (FELICIAN, et al., 

2011). Porém, ambas possuem limitações consideráveis e muitas vezes comuns entre elas, já 

que 73% das questões da ferramenta avaliativa proposta por Felician et al. (2011), foram 

fundamentadas na RDC 283/2005. Dentre as limitações, destacam-se: não avaliação da 

confiabilidade e validade dos instrumentos, ausência de um guia para padronização das 

observações, grande extensão dos instrumentos e a construção sem considerar a percepção dos 

principais interessados: usuários. Ademais, a RDC define as condições mínimas de 

funcionamento das ILPIs e restringe bastante sua avaliação a partir de dados estruturais. A 

ferramenta de Felician et al. (2011) apesar de enfatizar também os dados relacionados ao 

processo, direciona-os de forma exclusiva ao enfermeiro e não a uma equipe multiprofissional. 

Nos Estados Unidos (RANTZ; ZWYGART-STAUFFACHER, 2009), Islândia, Canadá 

(RANTZ et al., 2002) e Coreia do Sul (LEE, 2008) utiliza-se o Observable Indicators of 

Nursing Home Care Quality Instrument (IOQ) para monitorar a qualidade do cuidado nas ILPIs 

durante uma visita de aproximadamente 30 a 40 minutos. Este instrumento foi desenvoldido a 

partir do modelo conceitual descrito no tópico anterior desta dissertação após estudos de campo, 

abrangendo uma pequena amostra internacional e instituições de três estados norte americanos 

(RANTZ et al., 2006a).  

O instrumento dos Indicadores Observáveis da Qualidade do cuidado nas ILPIs (IOQ) 

possui caráter multidimensional. As pesquisas de campo foram, inicialmente, realizadas em 123 
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ILPIs do Estado de Missouri e uma pequena amostra internacional (RANTZ et al., 2000). 

Posteriormente, com o financiamento do NINR (National Institute from Nursing Research) em 

2003, a equipe de pesquisa realizou um estudo em grande escala, usando o Instrumento dos 

Indicadores observáveis da Qualidade do Cuidado nas ILPIs (IOQ) em 407 diferentes ILPIs de 

três estados norte americanos (Missouri, Wisconsin e Minessota). Utilizou-se a versão 7 que 

consistia de 47 indicadores acompanhados pelo guia do usuário. As questões foram respondidas 

usando uma escala de variação de cinco pontos, sendo anexada as descrições a serem 

observadas em cada ponto. 

Três grupos de avaliadores (enfermeiros registrados, consumidores e reguladores 

aposentados) realizaram visitas às ILPIs em pares, com um membro retornando uma semana 

depois para testar a confiabilidade entre e intra observadores (RANTZ et al., 2006a). 

Após um refinamento e apreciação das propriedades psicométricas baseada em quatro 

métodos para apreciação dos dados: análise fatorial exploratória e confirmatória, teoria clássica 

dos testes, e a teoria da generabilidade, determinou-se que o instrumento era válido e confiável 

para avaliar a qualidade do cuidado nas ILPIs (RANTZ et al., 2006a). O IOQ encontra-se em 

sua décima versão e é composto por 30 indicadores alusivos a sete dimensões da qualidade: (1) 

Comunicação interpessoal; (2) Prestação de cuidados; (3) Gestão da aparência dos idosos; (4) 

odores; (5) Utilização dos ambientes básicos; (6) Acesso aos ambientes das ILPIs e (7) 

Ambiente familiar, referentes aos indicadores de estrutura a partir de duas dimensões (4;6) e 

seis indicadores, bem como ao processo mediante cinco dimensões (1;2;3;5;7) e 24 indicadores, 

que por sua vez resulta no nível de ordem principal e objeto de estudo: qualidade do cuidado 

(representação esquemática na figura 3 com respectivas quantidades de indicadores por 

dimensão avaliada).  

Figura 3. Dimensões do IOQ. Fonte: RANTZ; ZWYGART-STAUFFACHER, 2009. 

Para cada um dos itens são atribuídos pontuações de 1 a 5 em ordem crescente de qualidade, 
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relacionada a aspectos diretamente observáveis nas ILPIs, obtendo-se valores, ao final de cada 

avaliação entre 30 a 150 pontos por instituição (RANTZ; ZWYGART-STAUFFACHER, 

2009).  
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3.1 Objetivo geral 

 

 Validar o instrumento de indicadores observáveis de qualidade (IOQ) no contexto 

brasileiro para aferir a qualidade do cuidado em ILPIs sob a ótica da atenção centrada na 

pessoa. 

  

3.2 Objetivos específicos 

 

 Traduzir e adaptar transculturalmente ao contexto brasileiro o instrumento Observable 

Indicators of Nursing Home Care Quality Instrument (IOQ); 

 Analisar as propriedades psicométricas do instrumento adaptado em um estudo piloto;  

 Realizar uma análise situacional das ILPIs do estado do Rio Grande do Norte quanto à 

qualidade do cuidado prestado. 
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4.1 Desenho do estudo 

 

O delineamento caracteriza-se por ser um estudo de adaptação transcultural e validação 

de um instrumento de medida. Apesar de haver apreciações amplas sobre processo de adaptação 

transcultural, ainda não há um consenso quanto às estratégias de execução. Essa pesquisa 

norteou o processo de adaptação transcultural a partir de análises de clássicos estudos 

(BEATON et al., 2000;  HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1997, 1998;  REICHENHEIM; 

MORAES, 2007).     

Dividiu-se o estudo em duas etapas (figura 4), em que a primeira se constituiu das 

seguintes fases de avaliação: (1) equivalência conceitual e (2) de itens; (3) equivalência 

semântica; (4) equivalência idiomática e (5) equivalência operacional. Enquanto a segunda 

etapa abrangeu a avaliação da equivalência de mensuração que se baseia na investigação das 

propriedades psicométricas da versão em português adaptada à realidade brasileira, consoante 

ao modelo desenvolvido por Guillemin et al. (1993) e estudos similares (DA MOTA FALCAO; 

CICONELLI; FERRAZ, 2003;  HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1997;  MORAES; 

HASSELMANN; REICHENHEIM, 2002; JORGE, 1998; FERRAZ; CICONELLI, 1998; 

REICHENHEIM; MORAES; HASSELMANN, 2000). Para esta segunda etapa foi realizado 

um estudo observacional e transversal em ILPIs brasileiras. 

 

Figura 4. Etapas da adaptação transcultural do Observable Indicators of Nursing Home Care Quality Instrument 

para o português brasileiro. 
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4.2 Contexto  

 

O estudo foi desenvolvido no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), entre os meses 

de abril a outubro de 2014. A primeira etapa que ocorreu a partir da equivalência conceitual 

conforme a figura acima, foi realizada entre os meses de abril a julho. A avaliação das três ILPIs 

que compuseram o pré-teste da equivalência semântica foi realizada em dois momentos:  nos 

dias 28 de julho de 2014 pelos pares de observadores: profissionais de saúde e potenciais 

consumidores e no dia 18 de agosto 2014 por dois reguladores da Subcoordenadoria da 

Vigilância Sanitária (SUVISA) do Rio Grande do Norte (RN). 

Para a contemplar a amostra para análise das propriedades psicométricas da etapa 2, 

dividiu-se as visitas às ILPIs em dois momentos: no período de 16 a 18 de setembro de 2014 

foram avaliadas às ILPIs localizadas nas microrregiões do Seridó, Mossoró e proximidades e 

em seguida (15 e 16 d outubro de 2014) foram avaliadas às ILPIs localizadas na Grande Natal 

e microrregiões circunvizinhas pelos três pares de avaliadores participantes da pesquisa: 

profissionais de saúde, potenciais consumidores e reguladores da Subcoordenadoria da 

Vigilância Sanitária (SUVISA) do Rio Grande do Norte.  

 

4.3 Características do instrumento a ser validado 

 

O instrumento dos indicadores observáveis da qualidade do cuidado nas ILPIs (IOQ) a 

ser utilizado no estudo, foi proposto a partir de um modelo conceitual multidimensional 

desenvolvido através de uma série de estudos qualitativos, considerando as percepções dos 

consumidores, prestadores de cuidado e reguladores das ILPIs (RANTZ et al., 1999). O IOQ 

encontra-se na décima versão (RANTZ; ZWYGART-STAUFFACHER, 2009), composto por 

30 itens e um guia para orientar as observações por diferentes entes sociais. Abrange duas 

escalas gerais de avaliação relacionadas ao processo e estrutura, conforme terminologia adotada 

por Donabedian (1988), considerando a dimensão da qualidade da atenção centrada na pessoa. 

 

4.4 Etapas de adaptação transcultural do IOQ 

 

4.4.1 Etapa 1- Equivalência conceitual e de itens  

 

Após um embasamento sobre o instrumento original, deu-se início à fase de 

equivalência conceitual e de itens que avalia a relevância e viabilidade dos 30 indicadores do 
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IOQ e as relações referentes a cada dimensão. Nessa fase, formou-se um comitê de especialistas 

multidisciplinar, seguindo recomendações metodológicas da literatura (HUTCHINSON, 1996). 

Fora constituído por 10 participantes (LYNN, 1986) com idade média de 39 anos e formações 

diversificadas, associadas diretamente com objeto de estudo e representando diferentes entes 

sociais: pesquisadores da área da Gerontologia, administradores, profissionais de saúde e 

potenciais consumidores dos serviços em saúde ofertados pelas ILPIs (um especialista em 

gestão da qualidade em serviços de saúde e uma pesquisadora em epidemiologia; dois 

fisioterapeutas, uma nutricionista; uma idosa; um diretor-presidente de ILPI; uma coordenadora 

técnica e uma responsável pela capacitação de recursos humanos de uma ILPI, além de uma 

educadora física, destes, dois são doutores e dois mestres). 

Para análise dessa etapa, utilizou-se dois critérios relacionados a cada item: relevância 

alusiva à dimensão da qualidade que se pretende aferir e a viabilidade ao contexto brasileiro, 

disponibilizou-se aos participantes uma tradução inicial do IOQ com respectivo guia do usuário 

realizada por uma profissional bilíngue conforme apêndice A, além do instrumento original. 

Empregou-se para ambos os critérios, o índice de validade de conteúdo (IVC) que mede a 

proporção ou porcentagem de avaliadores que estão em concordância sobre determinados 

aspectos do instrumento e de seus itens. Os participantes pontuaram cada item em relação à 

relevância das dimensões correspondentes e a viabilidade no contexto das ILPIs brasileiras a 

partir da escala tipo LIKERT, adaptada de 1 a 4, em que: 1 (irrelevante ou inviável); 2 (pouco 

relevante ou pouco viável); 3 (relevante ou viável) e 4 (muito relevante ou muito viável). 

Analisou-se, inicialmente, o IVC referente a cada item (IVC-I) e depois do questionário 

completo (IVC-Q). 

O escore do índice foi calculado por meio da soma de concordância dos itens que foram 

marcados pelos especialistas (GRANT; DAVIS, 1997). Os indicadores que receberam 

pontuação ´´1`` ou ´´2`` foram considerados reprovados, enquanto que os ´´3`` ou ´´4`` 

corresponderam às aprovações. Dessa forma, o IVC tem sido definido como “a proporção de 

itens que recebem uma pontuação de 3 ou 4 pelos juízes” (WYND; SCHMIDT; SCHAEFER, 

2003). A fórmula para avaliar cada item individualmente é: 

 

IVC-I= 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 3 𝑜𝑢 4

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

O procedimento de validação do IOQ na fase de equivalência conceitual e de itens foi 

realizado mediante uma adaptação da Técnica de Grupo Nominal (HARTZ, 2008). As 
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avaliações foram realizadas de forma individual e secreta por cada um dos participantes, 

seguida de apresentação dos resultados para o grupo. Em caso de não haver consenso sobre a 

validade de um dos itens na primeira votação, realizou-se uma discussão com os presentes no 

intuito de aceitar, modificar, substituir ou retirar os itens com IVC-I (índice de validade de 

conteúdo por item) menores que 0,80 ou 80% (POLIT; BECK, 2006). Posteriormente, houve 

uma segunda pontuação para o consenso final, a fim de se chegar a uma conformidade entre os 

pares.  

Para avaliar o índice de validade de conteúdo do questionário completo (IVC-Q), foi 

utilizada a média aritmética a partir da contagem dos IVC-I. O parâmetro de aprovação do IVC-

Q foi de no mínimo 90% (POLIT; BECK, 2006).   

 

4.4.2 Etapa 1- Equivalência semântica, idiomática e operacional 

 

Para a equivalência semântica, esse estudo baseou-se no protocolo desenvolvido por 

Guillemin et al. (1993), no modelo de Reicheinheim, Moraes e Hasselmann (2000) e na análise 

crítica de estudos similares (DA MOTA FALCAO; CICONELLI; FERRAZ, 2003; 

HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1997; JORGE, 1998; FERRAZ e CICONELLI, 1998; 

MORAES; HASSELMANN; REICHENHEIN, 2002). Essa etapa desenvolveu-se a partir das 

seguintes fases: tradução, retradução, apreciação formal, revisão por um segundo comitê de 

especialistas e o pré-teste do instrumento, conforme figura 5. 

As questões do IOQ foram inicialmente traduzidas de forma independente para a língua 

portuguesa por duas tradutoras brasileiras fluentes em inglês. Devido ao fato do Brasil ser um 

país com raízes culturais heterogêneas, fez-se necessário haver a inclusão de tradutoras com 

formações culturais diversificadas (REICHENHEIM; MORAES, 2007). Uma profissional 

natural do Rio Grande do Sul com graduação em letras e mestranda da área de Linguística 

Aplicada foi responsável pela tradução um (T1) e outra natural do Rio de Janeiro com 

graduação em fisioterapia foi responsável pela segunda tradução (T2). 

Em um segundo momento, as traduções (T1 e T2) foram retraduzidas para o inglês (R1 

e R2) por outros dois tradutores naturais dos Estados Unidos e fluentes em português e inglês. 

Estas fases, assim como as anteriores, ocorreram de forma independente e cega em relação aos 

perfis profissionais que atuaram previamente.  

A apreciação formal da equivalência semântica foi realizada, subsequentemente, por 

uma profissional bilíngue, com formação na área de saúde e conhecedora da cultura brasileira 
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e norte-americana. Primeiro, avaliou-se a equivalência semântica entre o questionário original 

e cada uma das retraduções, sob a perspectiva do significado referencial das palavras 

constituintes e depois foi apreciado o significado geral.  

 

Figura 5. Fases da equivalência semântica do Observable Indicators of Nursing Home Care Quality Instrument 

para o português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

No formulário usado para apreciar o significado referencial, foi comparada a versão 

original com as versões retraduzidas (inglês - inglês), para avaliar a correspondência literal 

(denotativa) entre elas. A equivalência entre pares de assertivas foi julgada de forma contínua 

em uma escala de 0% a 100% por ordem crescente de equivalência literal. 

O segundo aspecto apreciado representou o significado geral (conotativo) de cada 

indicador e respectivas opções de resposta do IOQ, captado na versão em português em 

comparação ao original. Essa correspondência transcende a literalidade das palavras, 

reportando também aspectos mais sutis, como o impacto que um termo tem no contexto cultural 

da população-alvo. Optou-se por uma categorização em quatro níveis: inalterado (IN), pouco 

alterado (PA), muito alterado (MA) ou completamente alterado (CA).   

Versão Original 

Tradução 1 (T1) Tradução 2 (T2) 
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Avaliação do significado 

referencial (A1) 

Avaliação do significado 

Geral (A2) 
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 Na fase de revisão por um segundo comitê de especialistas foi constituído um grupo de 

quatro profissionais diretamente relacionados ao estudo: três profissionais de saúde (deste um 

doutor especialista na gestão de qualidade em serviços de saúde e dois fisioterapeutas 

mestrandos no programa pós-graduação em saúde coletiva), e uma tradutora profissional 

(licenciada em letras), participante da tradução inicial (T1) do instrumento. Objetivou-se 

realizar uma análise crítica aos processos anteriores. Verificou-se ainda a equivalência 

idiomática – relativa às expressões coloquiais e próprias do idioma- e a equivalência 

operacional mediante a manutenção das características do instrumento original quanto ao 

número de itens, enunciados e opções de respostas. O produto dessa fase foi a versão síntese do 

instrumento. 

Posteriormente, foi realizado o pré-teste relativo à última fase da equivalência semântica 

através da aplicação da versão síntese por uma equipe composta por três pares de participantes, 

representantes de diferentes entes sociais ligados às ILPIs: potenciais consumidores, 

profissionais de saúde e reguladores da SUVISA/ RN. Analisou-se a compreensão dos termos 

utilizados para efetuar possíveis ajustes. Antes da coleta, foi encaminhado com antecedência 

via correio eletrônico o IOQ com respectivo guia do usuário que passou por todas as etapas de 

adaptação transcultural realizadas nesse estudo, a não ser a apreciação formal da equivalência 

semântica (apêndice B) e orientações para padronização das observações. No dia da coleta, 

realizou-se uma leitura e discussão em conjunto, a fim de dirimir possíveis dúvidas. A amostra 

foi escolhida por conveniência e fora constituída por 3 ILPIs da cidade de Natal/RN. 

 

4.4.3 Etapa 2- Equivalência de mensuração  

 

Essa etapa foi realizada por meio de um estudo observacional transversal. A população 

foi composta pelas ILPIs pertencentes ao estado do Rio Grande do Norte, num total de 38 

instituições, conforme dados da SUVISA no mês de julho de 2014, sendo 11 (28,95%) de 

natureza privada e as demais filantrópicas. Do total, 17 (44,74%) estão localizadas na Capital 

do Rio Grande do Norte e a maioria das ILPIs são de pequeno 12 (34,21%) a médio porte 22 

(57,90%), exceção feita a 3 de grande porte (7,90%). Fizeram parte da população de estudo 37 

ILPIs, já que uma instituição não cumpria o critério de inclusão de possuir pelo menos de 5 

residentes idosos. 

As variáveis objeto deste estudo relacionaram-se àquelas que medem a confiabilidade 

do instrumento: consistência interna e concordância entre os pares de avaliadores.  
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O instrumento utilizado foi o IOQ traduzido e adaptado que foi resultado das etapas 

anteriores contendo 30 itens distribuídos em sete dimensões relativas a indicadores de estrutura 

e processo, referentes a qualidade do cuidado nas ILPIs. 

Os responsáveis pela coleta foram os profissionais de saúde, reguladores e potenciais 

consumidores que participaram do pré-teste, com exceção de um potencial consumidor que foi 

exclusivo desta etapa de equivalência de mensuração. O instrumento foi adaptado segundo as 

demandas do pré-teste para reduzir o número de páginas e sugerir o preenchimento da dimensão 

relacionada à comunicação interpessoal por último, pois necessita de um tempo maior para 

observação, porém permaneceu sendo a primeira dimensão do IOQ para que a atenção fosse 

atribuída aos itens durante todo o percurso da avaliação. Ademais, alguns ajustes foram feitos 

a fim de tornar o instrumento mais direto e menos extenso. Disponibilizou-se ainda, um resumo 

para melhor contextualização do instrumento, artigos para leitura complementar, instruções 

para coleta conforme recomendações do instrumento original (RANTZ; ZWYGART-

STAUFFACHER, 2009) detalhadas no apêndice C e o IOQ adaptado conforme etapas 

pregressas com respectivo guia do usuário (apêndice B). Antes da coleta, realizou-se uma 

leitura conjunta e discussão sobre as possíveis dúvidas em relação a aplicação do instrumento. 

As observações foram realizadas mediante a observação direta das estruturas e 

processos de trabalho durante uma visita única a cada instituição por volta de 30 a 40 minutos, 

sendo os responsáveis externos às ILPIs a fim de garantir a independência em relação aos 

parâmetros avaliados. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Avaliação da confiabilidade na equivalência de mensuração foi inicialmente realizada 

mediante análise da consistência interna pelo coeficiente de alfa de Cronbach. O resultado desse 

teste varia de 0 a 1, sendo que entre 0 e 0,6 a confiabilidade é considerada insatisfatória; entre 

0,6 a 0,7 confiabilidade satisfatória e, entre 0,7 a 1,0 confiabilidade elevada (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION., 2000b). Foi calculado um alfa de Cronbach estratificado a cada 

par de avaliador em relação às sete dimensões e o instrumento completo. Os resultados foram 

relacionados a média por cada par de avaliador. Buscou-se determinar itens com pouca 

consistência a partir do cálculo do Alfa de Cronbach após exclusão de cada item para identificar 

sua influência na correlação item-total por cada dimensão. Para avaliar a significância da 

alteração, foi considerado um nível de significância de 5%, rejeitando a hipótese nula de não 

consistência quando o p-valor foi menor que 0,05.  
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A análise da confiabilidade foi complementada mediante análise da concordância inter-

avaliador através dos testes do Índice de concordância geral (ICG) e coeficiente Kappa. 

Avaliou-se, inicialmente, a concordância entre os pares de avaliadores pelo Índice de 

concordância geral (ICG), calculado ao dividir o número de acordos entre os avaliadores pelo 

total de casos avaliados em que valores > 70% mostram a confiabilidade do instrumento (DA 

FONSECA MOTTA FAGUNDES, 1999).  Caso os resultados não tenham sido satisfatórios 

quanto aos ICGs, foi calculado o coeficiente Kappa (FLEISS, 1981) por par de avaliador, 

relacionados a cada item e respectivas dimensões, bem como o IOQ completo. Considerou-se 

no presente estudo instituições de boa qualidade aquelas que obtiverem média igual ou superior 

ao percentil 70 (97 pontos) e aquelas com probelmas de qualidade foram consideradas as que 

tiverem média inferior. Para análise geral da concordância, utilizou-se a seguinte classificação 

segudo o resultado do coeficiente Kappa: concordância ausente (< 0,10), fraca (0,10-0,20), 

regular (0,21-0,40), moderada (0,41-0,60), substancial (0,61-0,80) ou quase perfeita (0,81-1,00) 

conforme orientações de Landis e Koch (1977). Valores do coeficiente Kappa entre 0,21 e 0,40 

representam acordo "justo" (LANDIS; KOCH, 1977). Itens com um Kappa abaixo de 0,21 (o 

limite inferior de acordo "justo") foram sinalizados para alteração ou mesmo exclusão. 

Rejeitou-se a hipótese nula de não concordância quando o p-valor calculado foi menor que 0,05 

para um nível de significância de 5%.  

A análise situacional foi realizada através da estatística descritiva e inferencial 

calculando média, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos da conformidade dos 

itens do IOQ por cada instituição e seu respectivo intervalo de confiança a 95%. Utilizou-se o 

teste de Exato de Fisher para avaliar o nível de significância entre a qualidade do cuidado e as 

variáveis observadas: natureza da instituição (privada ou filantrópica), localidade (Capital ou 

interior) e o teste do Qui-Quadrado de Pearson (ou Razão de Verossimilhança) para verificar a 

relação da qualidade do cuidado com o porte das instituições (pequeno, médio e grande).  

Utilizou-se os programas estatísticos R (software de programação para cálculos 

estatísticos e gráficos) em sua versão 30.0 e o SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  

em sua versão 20.0 para análise de dados.  

 

4.6 Aspectos éticos 

 

Respeitando a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas com 

seres humanos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre 

http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Estat%C3%ADstica
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Lopes (CEP/HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob o número 

do parecer de 611.458.  

A participação do grupo de especialistas na equivalência conceitual e de itens esteve 

atrelada à subscrição dos participantes de forma voluntária ao termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), conforme apêndice D. Antes de iniciar a coleta de dados, foi solicitada a 

participação das instituições mediante a assinatura da carta de anuência (apêndice E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS  
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5.1 Etapa 1- Equivalência Conceitual e de Itens 

 

Os itens e o questionário em geral foram considerados pertinentes perante avaliação dos 

participantes que compuseram o comitê de especialista utilizando o IVC, uma vez que todos os 

IVC-I superaram o padrão mínimo de aprovação de 80%, bem como o IVC-Q ultrapassou 90%. 

Todavia, alguns indicadores inicialmente reprovados, foram apreciados a partir da técnica 

adaptada de grupo nominal e aprovados em uma segunda etapa de avaliação (resultados 

detalhados foram descritos na tabela 1).  

 

Tabela 1 

Índice de Validade do Conteúdo da equivalência conceitual e de Itens referente aos critérios de relevância e 

viabilidade do IOQ total e a cada item, Rio Grande do Norte, Brasil, 2014.  
 EQUIVALÊNCIA CONCEITUAL E DE ITENS 

(viabilidade) 

EQUIVALÊNCIA CONCEITUAL E DE ITENS 

(relevância) 

Itens do IOQ Nº reprovações 

(avaliação 1) 

Nº reprovações 

(avaliação 2) 

IVC-I (%) Nº reprovações 

(avaliação 1) 

Nº reprovações 

(avaliação 2) 

IVC-I (%) 

1 0 - 100 1 - 90 

2 0 - 100 0 - 100 

3 0 - 100 0 - 100 

4 1 - 90 1 - 90 

5 0 - 100 0 - 100 

6 1 - 90 1 - 90 

7 5 0 100 3 0 100 

8 4 0 100 2 - 80 

9 0 - 90 1 - 90 

10 0 - 100 0 - 100 

11 2 - 100 0 - 100 

12 0 - 80 1 - 90 

13 0 - 100 0 - 100 

14 0 - 100 0 - 100 

15 1 - 90 0 - 100 

16 0 - 100 1 - 90 

17 0 - 100 0 - 100 

18 1 - 90 0 - 100 

19 2 - 80 0 - 100 

20 1 - 90 0 - 100 

21 0 - 100 0 - 100 

22 2 - 80 0 - 100 

23 0 - 100 1 - 90 

24 1 - 90 1 - 90 

25 1 - 90 1 - 90 

26 1 - 90 0 - 100 

27 5 0 100 3 0 100 

28 5 0 100 4 0 100 

29 2 - 80 2 - 80 

30 1 - 90 1 - 90 

IVC-Q (%) 94,33 95,33 

IVC-I (Índice de validade de conteúdo por item); IVC-Q (Índice de validade de conteúdo do questionário completo).  

 

 

Alguns itens não obtiveram consenso sobre a validade diretamente (tabela 1). No Item 

7, “Você viu enfermeiros registrados?”, o grupo aprovou o item modificado para “Há 

enfermeiros na instituição?”. O motivo é que o Conselho Regional de Enfermagem exige que 



50 
 

todos os enfermeiros sejam registrados e que poderia haver enfermeiros que não tivessem à 

vista na hora da coleta de dados. No Item 8 “Os enfermeiros registrados parecem conhecer os 

moradores para que eles sejam capazes de dirigir os seus cuidados?”, foi substituído por “Os 

cuidadores parecem conhecer os moradores para que eles sejam capazes de dirigir os seus 

cuidados”, justificado pelo contexto local, em que a assistência ao idoso está vinculada aos 

cuidadores e muitas ILPIs sequer possuem enfermeiros na equipe de trabalho. Os Itens 27 

“Havia animais de estimação (cães, gatos, pássaros, etc.) e/ou plantas naturais na instituição?” 

e 28 “Os animais e/ou plantas naturais estavam em boas condições?”, foram aprovados somente 

após discussão baseada em estudos científicos (COLOMBO et al., 2006; RANTZ et al., 1999) 

e na Lei Nº 5123 referente ao código sanitário (NATAL, 1999). Os itens 7, 8, 27 e 28 mostraram 

pouca validade de face, no entanto foi percebida uma validade de conteúdo após a técnica de 

grupo nominal. 

 

5.2 Etapa 1- Equivalência semântica, idiomática e operacional  

 

Após a realização das traduções e retraduções, realizou-se uma apreciação formal da 

equivalência referente aos significados geral e referencial. De forma geral, evidenciou-se uma 

boa equivalência como ilustra a tabela 2. Quanto ao significado referencial, observou-se 

similaridade entre as duas retraduções e o instrumento original, variando entre 90-100% para a 

retradução 1 (R1) e 70-100% para a retradução 2 (R2). Considerando o significado geral, a 

versão 1 foi melhor avaliada, recebendo classificação “inalterado” em 80% dos itens, enquanto 

a versão 2 apresentou apenas 47%. Porém, nenhum dos itens foi considerado muito alterado. 

 
 

            Tabela 2  

Avaliação da equivalência semântica através da apreciação da equivalência referencial e geral entre os itens 

das retraduções e o instrumento IOQ original, Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

 Julgamento do avaliador T1/R1 

Número de itens (%) 

T2/R2 

Número de itens (%) 

Significado Referencial 

(original/ retradução) 

90-100% 30 (100) 22 (73) 

70<90% ___ 08 (27) 

50<70% ___ ___ 

<50% ___ ___ 

Total 30 (100) 30 (100) 

Significado Geral 

(original/ tradução) 

Inalterado 24 (80) 14 (47) 

Pouco alterado 06 (20) 16 (53) 

Muito alterado ___ ___ 
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Completamente alterado ___ ___ 

 Total 30 (100) 30 (100) 

* T1/  T1/R1- Itens da Tradução 1 e Retradução 1; T2/R2- itens da Tradução 2 e Retradução 2.                

 

Ainda em relação à etapa da apreciação formal, a profissional responsável realizou 

algumas observações comuns. Grande parte da versão 2 (T2 + R2) estava no presente do 

indicativo, e não no pretérito imperfeito como o questionário original, além de uma ausência de 

padronização nas traduções do termo ´´staff`` que fora representado como equipe, pessoal ou 

funcionários. Também foram observadas contrações na R1 que deixariam o texto menos formal. 

No geral, primou-se pela T1 (67% dos casos) para estabelecer uma versão síntese após a 

apreciação formal. Em outras 30% das situações, a versão T1 e T2 eram correspondentes e em 

apenas um item optou-se pela versão 2.   

No quadro 1, é apresentado a síntese do processo de equivalência semântica até a 

revisão pelo segundo comitê de especialistas. Na primeira coluna encontra-se o instrumento 

original. Na segunda coluna é apresentada uma síntese do instrumento após a etapa de 

apreciação formal, destacando-se a origem da escolha (T1-T2) e na terceira coluna é exposta a 

versão elaborada até a presente etapa. As principais alterações estão destacadas em negrito. As 

modificações realizadas tiveram diferentes objetivos, porém de maneira geral, buscou-se tornar 

o questionário mais claro e compreensivo ao público alvo. A fim de padronizar o IOQ, 

determinou-se a tradução do termo “staff” para “equipe de trabalho”, bem como o termo 

“residents” para “residentes” apenas. O tempo verbal da versão síntese foi o pretérito imperfeito 

e não o presente do indicativo como em algumas traduções da versão 2. Ademais, foi dado 

preferência a frases na voz ativa para contemplar a ordem natural dos fatos, facilitando assim o 

entendimento do IOQ por diferentes entes sociais.  

 

Quadro 1 

Avaliação da equivalência semântica entre o questionário original Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (IOQ) e a versão após a apreciação formal e a versão síntese após a revisão pelo comitê de 

especialistas 2. Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

Instrumento original. Versão síntese após apreciação 

formal. 

Versão síntese após revisão pelo 

comitê de especialistas 2. 

Observable Indicators of Nursing 

Home Care Quality Instrument. 

Instrumento dos indicadores 

observáveis da qualidade do 

cuidado nas ILPIs (após a 

apreciação formal). 

Instrumento dos indicadores 

observáveis da qualidade do 

cuidado nas ILPIs. 

1.Were the conversations between staff 

and residents friendly? 

1.Most were not 2.A few were 3.Some 

were 4.Many were 5.Most were. 

1. As conversas entre funcionários e 

residentes eram amigáveis? 

1.A maioria não era. Poucas eram 

3.Algumas eram 4.Muitas eram 5.A 

maioria era. (T1). 

1. As conversas entre os residentes e a 

equipe de trabalho eram amigáveis? 

1.A maioria não era 2.Poucas eram 

3.Algumas eram 4.Muitas eram 5.A 

maioria era.  
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2. When staff talked to residents, did 

they call them by name? 

1.Most did not 2.A few did 3.Some did 

4.Many did  5.Most did. 

2. Quando os funcionários falavam com 

os residentes, eles os chamavam pelo 

nome? 

1.A maioria não chamava 2.Poucos 

chamavam 3.Alguns chamavam. Muitos 

chamavam 5.A maioria sim. (T1). 

2. Quando a equipe de trabalho se 

dirigia aos residentes, chamava-os pelo 

nome?  

1. A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. 

3. Did residents and staff acknowledge 

each other and seem comfortable with 

each other (for example, smile, eye 

contact, touch, etc.)? 

1.Most did not 2.A few did  3.Some did 

4.Many did  5.Most did. 

3. Os residentes e funcionários se 

conheciam e pareciam confortáveis uns 

com os outros? (por exemplo, sorriso, 

contato visual, toque, etc.)? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. (T2). 

3. Os residentes e a equipe de trabalho 

conheciam uns aos outros e pareciam 

confortáveis entre si (por exemplo, 

sorriso, contato visual, toque etc.)? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. 

 

4. Did residents and staff interact with 

each other in positive ways (for example, 

conversation, humor, touch, eye contact, 

etc.)? 

1.Most did not 2.A few did 3.Some did 

4.Many did 5.Most did. 

4. Os residentes e funcionários 

interagiam entre si de maneiras 

positivas (Por exemplo, conversas, 

humor, toque, contato visual, etc.)? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. (T1-

T2). 

4. Os residentes e a equipe de trabalho 

interagiam uns com os outros de forma 

positiva (Por exemplo, conversas, 

humor, toque, contato visual etc.)? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. 

5. Did staff appear caring 

(compassionate, warm, kind)? 

1.Most did not 2.A few did 3.Some did 

4.Many did 5.Most did. 

5. Os funcionários aparentavam serem 

cuidadosos (compassivo, afetuoso, 

gentil)? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. (T1). 

5. A equipe de trabalho parecia ser 

amável (compassiva, calorosa, gentil)? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. 

6. Did staff treat residents as individuals 

with dignity and respect? 

1.Most did not 2.A few did 3.Some did 

4.Many did 5.Most did. 

6. Os funcionários tratavam os 

residentes como indivíduos com 

dignidade e respeito? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. (T1). 

6. A equipe de trabalho tratava os 

residentes com dignidade e respeito? 

1.A maioria não 2.Poucos sim 3.Alguns 

sim 4.Muitos sim 5.A maioria sim. 

7. Were registered nurses (RNs) visible? 

(Look at name badges of staff to identify 

RNs. (May need to ask staff.) 

1.Rarely seen 2.Occasionally 

3.Sometimes 4.Often 5.Very Often. 

7. Eram vistos enfermeiros? (Olhe os 

crachás dos funcionários para 

identificá-los. (Pode ser necessário 

perguntar aos funcionários). 

1.Raramente vistos 2.Ocasionalmente 3. 

Algumas vezes 4.Com frequência 5.Com 

muita frequência. (T1). 

7. Foram vistos enfermeiros nas áreas 

comuns da instituição? (Observe os 

crachás ou pergunte à equipe de 

trabalho).  

1.Não 2.Ocasionalmente 3.Algumas 

vezes 4.Com frequência 5.Com muita 

frequência. 

8. Did registered nurses (RNs) seem to 

know the residents so that they are able 

to direct their care? (May need to ask 

staff) 

1.Did not seem to 2.Occasionally 

3.Sometimes 4.Often 5.Very Often. 

8. Os enfermeiros pareciam conhecer os 

residentes de forma que pudessem 

direcionar seus cuidados? (Pode ser 

necessário perguntar aos funcionários.) 

1.Não pareciam 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4. Com frequência 5. 

Com muita frequência. (T1). 

8. O(s) enfermeiro(s) pareciam conhecer 

os residentes para gerenciar os seus 

cuidados? (Pode ser necessário perguntar 

à equipe de trabalho). 

1.Não pareciam2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. 

9. Did staff help residents with food or 

fluids? 

1.Rarely seen 2.Occasionally 

3.Sometimes 4.Often 5.Very Often. 

9. Os funcionários ajudavam os 

residentes com a comida ou bebidas? 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. (T1-T2). 

9. A equipe de trabalho ajudava os 

residentes com a alimentação? 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência.  

10. Were residents walking or 

independently moving about the facility 

with or without assistive devices such as 

canes, walkers, wheelchairs? 

1.Rarely seen 2.Occasionally 

3.Sometimes 4.Often 5.Very Often. 

10. Os residentes caminhavam ou se 

locomoviam de forma independente pela 

instituição com ou sem ajuda de 

dispositivos de auxilio como bengalas, 

andadores e cadeiras de rodas? 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. (T1). 

10. Os residentes se deslocavam pela 

instituição de forma independente, 

com ou sem dispositivo de auxílio, tais 

como bengalas, andadores ou cadeiras de 

rodas? 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. 

11. Were staff helping some residents 

walk or move about the facility? 

1.Rarely seen 2.Occasionally 

3.Sometimes 4.Often 5.Very Often. 

11. Os funcionários ajudavam alguns 

dos residentes a caminhar ou se 

locomover pela instituição? 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente  

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. (T1). 

11. A equipe de trabalho ajudava 

alguns residentes a caminhar ou se 

locomover pela instituição? 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. 

12. Did staff communicate with confused 

residents in positive ways (for example, 

talk, touch, sit with, etc.)? 

12 . Os funcionários se comunicavam 

com os residentes desorientados de 

maneiras positivas (por exemplo, falar, 

tocar, sentar-se com, etc.)? 

12. A equipe de trabalho se comunicava 

com os residentes confusos de forma 

positiva (por exemplo, falar, tocar 

sentar-se com eles etc.)? 
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1.Rarely seen 2.Occasionally 

3.Sometimes 4.Often 5.Very Often. 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. (T1). 

1.Raramente visto 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. 

13. Were residents dressed and clean? 

1.Most were not 2.Some were 3.Many 

were 4.Most were 5.All were. 

13. Os residentes estavam vestidos e 

limpos? 

1.A maioria não 2.Alguns estavam 

3.Muitos estavam 4.A maioria estava 

5.Todos estavam. (T1-T2). 

13. Os residentes estavam vestidos e 

limpos? 

1.A maioria não 2.Alguns estavam 

3.Muitos estavam 4.A maioria estava 

5.Todos estavam. 

14. Were residents well groomed 

(shaved, hair combed, nails clean and 

trimmed)? 

1.Most were not 2.Some were 3.Many 

were 4.Most were 5.All were. 

14. Os residentes estavam com 

aparência bem cuidada (barba feita, 

cabelo penteado, unhas limpas e 

aparadas)? 

1.A maioria não 2.Alguns estavam 

3.Muitos estavam 4.A maioria estava 

5.Todos estavam. (T1). 

14. Os residentes aparentavam estar 

bem cuidados (barba feita, cabelo 

penteado, unhas limpas e aparadas)? 

1.A maioria não 2.Alguns estavam 

3.Muitos estavam 4.A maioria estava 

5.Todos estavam. 

15. Were odors of urine or feces 

noticeable in the facility? 

1.Pervasive throughout 2.In most areas 

3.Occasionally 4.Hardly at all 5. Not at 

all. 

15. Odores de urina ou fezes eram 

perceptíveis na instituição? 

1.Dominantes em todas as áreas 2.Na 

maioria das áreas 3.Ocasionalmente 

4.Quase imperceptível 5.Imperceptível. 

(T1). 

15. Odores de urina ou fezes eram 

perceptíveis na instituição? 

1.Dominantes em todas as áreas 2.Na 

maioria das áreas 3.Ocasionalmente 

4.Quase imperceptível 5.Imperceptível. 

16. Were other unpleasant odors 

noticeable in the facility? 

1.Pervasive throughout 2.In most areas 

3.Occasionally 4.Hardly at all 5.Not at 

all. 

16. Outros odores desagradáveis eram 

perceptíveis na instituição? 

1.Dominantes em todas as áreas 2.Na 

maioria das áreas 3.Ocasionalmente 

4.Quase imperceptível 5.Imperceptível. 

(T1). 

16. Outros odores desagradáveis eram 

perceptíveis na instituição? 

1.Dominantes em todas as áreas 2.Na 

maioria das áreas 3.Ocasionalmente 

4.Quase imperceptível 5.Imperceptível. 

17. Were hallways and common areas 

uncluttered? 

1.Very Cluttered 2.Frequently Cluttered 

3.Somewhat cluttered 4.Neat and 

uncluttered 5.Very neat and uncluttered. 

17. Os corredores e áreas comuns eram 

desobstruídos? 

1.Muito desobstruídos 

2.Freqüentemente desobstruídos 3.Um 

pouco desobstruídos   4. Limpos e 

desobstruídos 5. Muito limpos e 

desobstruídos. (T1-T2). 

17. Os corredores e áreas comuns 

estavam sem obstáculos à locomoção? 

1.Muito desorganizados 

2.Frequentemente desorganizados 3.Um 

pouco desorganizados 4.Organizados 

5.Muito organizados. 

18. Were resident rooms, hallways, and 

common areas clean? 

1- Dirty 2.Somewhat Dirty. 3. More or 

less Clean 4. Clean 5. Very clean. 

18. Os quartos dos residentes, 

corredores, áreas comuns eram limpos? 

1.Sujos 2.Um pouco sujos  3.Mais ou 

menos limpos 4.Limpos 5.Muito limpos. 

(T1) 

18. Os quartos dos residentes, corredores 

e áreas comuns estavam limpos? 

1.Sujos 2.Um pouco sujos3.Mais ou 

menos limpos 4.Limpos 5.Muito limpos. 

19. Were buildings, grounds, and 

furniture in good condition? 

1. Very poor condition 2.Poor condition 

3.Fairly good condition 4.Good 

condition 5.Very good condition. 

19. Os prédios, terrenos, móveis 

estavam em boas condições? 

1.Condições muito precárias  

2.Condições precárias 3.Condições 

razoáveis 4.Boas condições 5.Muito 

boas condições. (T1). 

19. O prédio, o terreno e os móveis da 

instituição estavam em bom estado? 

1.Condições muito ruins 2.Condições 

ruins 3.Condições pouco boas 

4.Condições boas 5.Condições muito 

boas. 

20. Were the hallways well lighted? 

1.Poorly lighted 2.Some light but not 

enough 3.Moderatelylighted 4.Well 

lighted 5.Exceptionally well lighted. 

20. Os corredores eram bem 

iluminados? 

1.Mal iluminados 2.Alguma luz, porem 

insuficiente 3.Moderadamente 

iluminados 4.Bem iluminados 

5.Excepcionalmente bem iluminados. 

(T1). 

20. Os corredores estavam bem 

iluminados? 

1.Mal iluminados 2.Alguma luz, mas 

não o suficiente 3.Moderadamente 

iluminados 4.Bem iluminados 5.Muito 

bem iluminados. 

21. Were resident rooms well lighted? 

1.Poorly lighted 2.Some light but not 

enough 3.Moderatelylighted 4.Well 

lighted 5.Exceptionally well lighted. 

21. Os quartos dos residentes eram bem 

iluminados? 

1.Mal iluminados 2.Alguma luz, porem 

insuficiente 3.Moderadamente 

iluminados 4.Bem iluminados 

5.Excepcionalmente bem. (T1). 

21. Os quartos dos residentes estavam 

bem iluminados? 

1.Mal iluminados 2.Alguma luz, mas 

não o suficiente 3.Moderadamente 

iluminados 4.Bem iluminados 5.Muito 

bem iluminados. 

22. Did confused residents have a safe 

place to wander indoors? (May need to 

ask staff.) 

1.No apparent safe place 2.Very small 

3.Small 4.Moderate 5.Large safe place. 

22. Os residentes confusos têm um lugar 

seguro para passear dentro de casa? 

(Pode ser necessário perguntar aos 

funcionários). 

1.Sem lugar seguro aparente 2.Muito 

pequeno 3.Pequeno 4.Moderado 5.Lugar 

seguro e grande. (T1-T2). 

22. Os residentes confusos têm um lugar 

seguro para passear na área interna da 

instituição? (Pode ser necessário 

perguntar à equipe de trabalho). 

1.Sem lugar seguro aparente 2.Muito 

pequeno 3.Pequeno 4.Moderado 5. Lugar 

seguro grande. 
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23. Did confused residents have a safe 

place to wander outdoors? (May need to 

ask staff.) 

 

1.No apparent safe place 2.Very small 

3.Small 4.Moderate 5.Large safe place. 

23. Os residentes confusos têm um lugar 

seguro para passear ao ar livre? (Pode 

ser necessário perguntar aos 

funcionários). 

1.Sem lugar seguro aparente 2.Muito 

pequeno 3.Pequeno 4.Moderado 5.Lugar 

seguro e grande. (T1-T2). 

23. Os residentes confusos têm um lugar 

seguro para passear na área externa da 

instituição? (Pode ser necessário 

perguntar à equipe de trabalho). 

1.Sem lugar seguro aparente 2.Muito 

pequeno 3.Pequeno 4.Moderado 5.Lugar 

seguro grande. 

24. Did confused residents have access to 

outdoor space? (May need to ask staff.) 

1.No apparent access 2.Occasional 

access with Assistance 3.Some access 

with assistance 4.Frequent access 5. 

Access any time. 

24. Os residentes confusos têm acesso ao 

espaço exterior? (Pode ser necessário 

perguntar aos funcionários). 

1.Sem acesso aparente 2.Acesso 

ocasional com assistência 3.Algum 

acesso com assistência 4. Acesso 

frequente 5.Acesso a qualquer hora.  

(T1). 

24. Os residentes confusos têm acesso à 

área externa da instituição? (Pode ser 

necessário perguntar à equipe de 

trabalho). 

1.Sem acesso aparente 2.Acesso 

ocasional com assistência 3.Algum 

acesso com assistência 4.Acesso 

frequente 5.Acesso a qualquer hora. 

25. Did other residents have access to 

outdoor spaces? (May need to ask staff.) 

1.No apparent access 2.Occasional 

access with assistance 3.Some access 

with assistance 4.Frequent access 5. 

Access any time. 

25. Os outros residentes têm acesso a 

espaços ao ar livre? (Pode ser 

necessário perguntar aos funcionários). 

1.Sem acesso aparente 2.Acesso 

ocasional com assistência 3.Algum 

acesso com assistência 4. Acesso 

frequente 5.Acesso a qualquer hora.  

(T1). 

25. Os outros residentes têm acesso à 

área externa da instituição? (Pode ser 

necessário perguntar à equipe de 

trabalho). 

1.Sem acesso aparente 2.Acesso 

ocasional com assistência 3.Algum 

acesso com assistência 4.Acesso 

frequente 5.Acesso a qualquer hora. 

26. Were residents’ rooms personalized 

with furniture, pictures, and other things 

from their past? 

1.Most were not 2.A few were 3.Some 

were 4.Many were 5.Most were. 

26. Os quartos dos residentes eram 

personalizados com móveis, fotos e 

outras coisas de seu passado? 

1.A maioria não era 2.Poucas eram 

3.Alguns eram 4.Muitas eram 5.A 

maioria era. (T1). 

26. Os quartos dos residentes estavam 

personalizados com mobiliário, imagens 

e outros objetos pessoais? 

1.A maioria não estava 2.Poucos 

estavam 3.Alguns estavam 4.Muitos 

estavam   5.A maioria estava. 

27. Were there pets (dogs, cats, birds, 

etc.) and/or live plants in the facility? 

1.None or rarely seen 2.Occasionally 

3.Sometimes 4. Often5.Very often. 

27. Havia animais de estimação (cães, 

gato, pássaros, etc.) e/ou plantas vivas na 

instituição? 

1.Nenhum ou raramente vistos 

2.Ocasionalmente   3.Algumas vezes 

4.Com frequência 5.Com muita 

frequência. (T1). 

27. Havia animais de estimação (cães, 

gatos, pássaros, etc.) e/ou plantas 

naturais na instituição? 

1.Nenhum ou raramente vistos 

2.Ocasionalmente 3.Algumas vezes 

4.Com frequência 5.Com muita 

frequência. 

28. Were the pets and/or live plants in 

good condition?                               

1.None seen or very poor condition 

2.Fair condition 3.Average 4.Good 

5.Very good condition. 

28. Os animais e/ou plantas vivas 

estavam em boas condições? 

1.Nenhum visto ou condições muito 

precárias 2.Condições precárias 

3.Condições Medianas 4.Boas 

condições 5.Muito boas condições. (T1-

T2). 

28. Os animais e/ou plantas naturais 

estavam em boas condições? 

1.Não vistos ou em condições ruins 

2.Condições razoáveis 3.Mediano 

4.Condições boas 5.Condições muito 

boas. 

29. Was there a home-like appearance 

about the facility? 

1.Not at all home-like 2.Somewhat 

3.Moderately 4.Quite homelike 5.Very 

home-like. 

29. Havia uma aparência familiar na 

instituição?    

1.De modo nenhum familiar 2.Um 

pouco 3.Moderadamente 4.Familiar 

5.Muito familiar. (T1-T2). 

29. Havia uma aparência familiar na 

instituição? 

1.Nada familiar 2.Pouco familiar 

3.Moderadamente familiar 4.Aparência 

familiar 5.Muito familiar. 

30. Were visitors visible in the facility 

(family members, volunteers, community 

members, etc.)? 

1.Rarely seen  2.Occasionally 

3.Sometimes 4.Often 5.Very often. 

30. Visitantes eram vistos na instituição 

(membros da família, voluntários, 

membros da comunidade etc.)? 

1.Raramente vistos 2.Ocasionalmente   

3.Algumas vezes 4.Com frequência 

5.Com muita frequência. (T1-T2). 

30. Visitantes foram vistos na instituição 

(familiares, voluntários, membros da 

comunidade etc.)? 

1.Raramente vistos 2.Ocasionalmente 

3.Algumas vezes 4.Frequentemente 

5.Muito frequentemente. 

 

 Outras alterações foram mais pontuais. Por exemplo, no item 5 foi preferida a palavra 

“amável” a “cuidadoso” por expressar de forma mais direta que o residente não necessita apenas 

de cuidado, mas também de uma maior atenção, inclusive afetuosa. No Item 8, foi preterido o 

termo “direcionar” por “gerenciar”, pois este remete a uma função mais autêntica do enfermeiro 

que é de coordenar o cuidado, e não apenas orientá-lo. Também foi reconsiderado a mudança 
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do termo enfermeiros por cuidadores, apesar da validade de conteúdo dada pelo comitê de 

especialista 1. Essa mudança foi justificada pela existência do enfermeiro na ILPI ser um fator 

diretamente relacionado a qualidade do cuidado, pois a presença deste profissional é 

indispensável e sua função não pode ser substituída pelos cuidadores. No Item 22, optou-se 

pelo termo “área interna da instituição” em vez de “dentro de casa”, em concordância com a 

RDC 283/2005 (BRASIL, 2005) e por deixar mais claro que a referência do local é dentro da 

área coberta da ILPI. Igualmente, esta foi a escolha referente ao termo “área externa da 

instituição”.  

Nas opções de respostas do IOQ também foram realizadas alterações pontuais. O termo 

“rarely seen” presente em 6 indicadores, foi traduzido de formas diferentes a depender do 

contexto. Na opção de resposta 1 do Item 7 “Foram vistos enfermeiros nas áreas comuns da 

instituição? (Observe os crachás ou pergunte à equipe de trabalho)” considerou-se como “não”, 

pois para esse indicador, mesmo em uma breve visita, pode-se afirmar a inexistência 

permanente de enfermeiros na instituição perguntando a equipe de trabalho, diferente da 

tradução utilizada “raramente vistos” às demais opções de respostas dos Itens (9, 10, 11, 12 e 

30), pois nesses casos mesmo os elementos dos indicadores não terem sido observados na 

aplicação do IOQ, pode em outras circunstâncias estarem presentes.  O termo “desobstruídos”, 

encontrados nas opções de respostas do Item 17, foi preterido à palavra “desorganizados”, por 

este ser mais comumente usual para relatar ambientes livres e sem obstáculos à locomoção 

(maiores detalhes no quadro 1). 

O pré-teste foi realizado por três pares de avaliadores em três ILPIs no município de 

Natal/RN. Objetivou-se avaliar a compreensão e clareza do questionário e sua 

operacionalidade. Apesar de não haver limitações claras na aplicação e compreensão do IOQ, 

foi relatada dificuldades no preenchimento da dimensão referente à comunicação interpessoal 

por necessitar de uma observação mais minuciosa. Observou-se após o término dessa fase, 

algumas questões em branco referente aos pares dos potenciais consumidores, talvez devido a 

apresentação do IOQ conforme instrumento original em oito páginas. Diante disso, destacou-

se a necessidade de deixar o preenchimento da dimensão alusiva à comunicação interpessoal 

por último, pois necessita de um tempo maior para observação. Ademais, alguns ajustes foram 

feitos a fim de tornar o instrumento mais direto e menos extenso (resultados detalhados foram 

descritos no quadro 2). 
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Quadro 2  

Versão provisória da etapa 1 do Observable Indicators of Nursing Home Care Quality Instrument (Português), Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL (I1 a I6) 

I1 
As conversas entre os residentes e a equipe de 

trabalho eram amigáveis? 

1 

A maioria não 

era 

2 

Poucas eram 

3 

Algumas 

eram 

4 

Muitas eram 

5 

A maioria era 

I2 
Quando a equipe de trabalho se dirigia aos 

residentes, chamava-os pelo nome? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I3 

Os residentes e a equipe de trabalho conheciam 

uns aos outros e pareciam confortáveis entre si 

(por exemplo, sorriso, contato visual, toque, etc.)? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I4 

Os residentes e a equipe de trabalho interagiam 

uns com os outros de forma positiva (por 

exemplo, conversas, humor, toque, contato visual, 

etc.)? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I5 
A equipe de trabalho parecia ser amável 

(compassiva, calorosa, gentil)? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I6 
A equipe de trabalho tratava os residentes com 

dignidade e respeito? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS (I7 a I12) 

I7 

Foram vistos enfermeiros nas áreas comuns da 

instituição? (Observe os crachás ou pergunte à 

equipe de trabalho).  

1 

Não 

2 

Ocasional- 

Mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I8 

O(s) enfermeiro(s) pareciam conhecer os 

residentes para gerenciar os seus cuidados? (Pode 

ser necessário perguntar à equipe de trabalho). 

1 

Não pareciam 

2 

Ocasional- 

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I9 
A equipe de trabalho ajudava os residentes com a 

alimentação? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional 

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I10 

Os residentes se deslocavam pela instituição de 

forma independente, com ou sem dispositivo de 

auxílio, tais como bengalas, andadores ou 

cadeiras de rodas? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional- 

Mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I11 
A equipe de trabalho ajudava alguns residentes a 

caminhar ou se locomover pela instituição? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional- 

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I12 

A equipe de trabalho se comunicava com os 

residentes confusos de forma positiva (por 

exemplo, falar, tocar sentar-se com eles, etc.)? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional-

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

 Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)  

GESTÃO DA APARÊNCIA DOS IDOSOS (I13 e I14) 

I13 Os residentes estavam vestidos e limpos? 
1 

A maioria não 

2 

Alguns 

estavam 

3 

Muitos 

estavam 

4 

A maioria 

estava 

5 

Todos 

estavam 

I14 

Os residentes aparentavam estar bem cuidados 

(barba feita, cabelo penteados, unhas limpas e 

aparadas)? 

1 

A maioria não 

2 

Alguns 

estavam 

3 

Muitos 

estavam 

4 

A maioria 

estava 

5 

Todos 

estavam 

 Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

ODORES (I15 e I16) 

I15 
Odores de urina ou fezes eram perceptíveis na 

instituição? 

1 

Dominante 

em todas as 

áreas 

2 

Na maioria 

das áreas 

3 

Ocasional-

mente 

4 

Quase 

imperceptível 

5 

Imperceptível 

I16 
Outros odores desagradáveis eram perceptíveis na 

instituição? 

1 2 

Na maioria 

das áreas 

3 

Ocasional-

mente 

4 

Quase 

imperceptível 

5 

Imperceptível 
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Dominante 

em todas as 

áreas 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

UTILIZAÇÃO DOS AMBIENTES BÁSICOS (Q17 a Q21) 

I17 
Os corredores e áreas comuns estavam sem 

obstáculos à locomoção? 

1 

Muito 

desorganiza-

dos 

2 

Frequente-

mente 

desorganiza-

dos 

3 

Um pouco 

desorganiza-

dos 

4 

Organizados 

5 

Muito 

organizados 

  

I18 

Os quartos dos residentes, corredores e áreas 

comuns estavam limpos? 

1 

Sujos 

2 

Um pouco 

sujos 

3 

Mais ou 

menos limpos 

4 

Limpos 

5 

Muito limpos 

  

I19 

O prédio, o terreno e os móveis da instituição 

estavam em bom estado? 

1 

Condições 

muito ruins 

2 

Condições 

ruins 

3 

Condições 

pouco boas 

4 

Condições 

boas 

5 

Condições 

muito boas 

  

I20 
Os corredores estavam bem iluminados? 

1 

Mal 

iluminados 

2 

Alguma luz, 

mas não o 

suficiente 

3 

Moderada-

mente 

iluminados 

4 

Bem 

iluminados 

5 

Muito bem 

iluminados 

I21 
Os quartos dos residentes estavam bem 

iluminados? 

1 

Mal 

iluminados 

2 

Alguma luz, 

mas não o 

suficiente 

3 

Moderada-

mente 

iluminados 

4 

Bem 

iluminados 

5 

Muito bem 

iluminados 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

 ACESSO AOS AMBIENTES DAS ILPIS (Q22 a Q25) 

I22 

Os residentes confusos têm um lugar seguro para 

passear na área interna da instituição? (Pode ser 

necessário perguntar à equipe de trabalho). 

1 

Sem lugar 

seguro 

aparente 

2 

Muito 

pequeno 

3 

Pequeno 

4 

Moderado 

5 

Lugar seguro 

e grande 

I23 

Os residentes confusos têm um lugar seguro para 

passear na área externa da instituição? (Pode ser 

necessário perguntar à equipe de trabalho). 

1 

Sem lugar 

seguro 

aparente 

2 

Muito 

pequeno 

3 

Pequeno 

4 

Moderado 

5 

Lugar seguro 

e grande 

I24 

Os residentes confusos têm acesso à área externa 

da instituição? (Pode ser necessário perguntar à 

equipe de trabalho).  

1 

Sem acesso 

aparente 

2 

Acesso 

ocasional com 

assistência 

3 

Algum acesso 

com 

assistência 

4 

Acesso 

frequente 

5 

Acesso a 

qualquer hora 

I25 

Os outros residentes têm acesso à área externa da 

instituição? (Pode ser necessário perguntar à 

equipe de trabalho). 

1 

Sem acesso 

aparente 

2 

Acesso 

ocasional com 

assistência 

3Algum 

acesso com 

assistência 

4 

Acesso 

frequente 

5 

Acesso a 

qualquer hora 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

 AMBIENTE FAMILIAR (Q26 a Q30) 

I26 

Os quartos dos residentes estavam personalizados 

com mobiliário, imagens e outros objetos 

pessoais? 

1 

A maioria não 

estava 

2 

Poucos 

estavam 

3 

Alguns 

estavam 

4 

Muitos 

estavam 

5 

A maioria 

estava 

  

I27 

Havia animais de estimação (cães, gatos, 

pássaros, etc.) e/ou plantas naturais na 

instituição? 

1 

Nenhum ou 

raramente 

vistos 

2 

Ocasional-

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

  

I28 

Os animais e/ou plantas naturais estavam em boas 

condições? 

1 

Não vistos ou 

em condições 

ruins 

2 

Condições 

razoáveis 

3 

Mediano 

4 

Condições 

boas 

5 

Condições 

muitos boas 



58 
 

  

I29 
Havia uma aparência familiar na instituição? 

1 

Nada familiar 

2 

Pouco 

familiar 

3 

Moderada-

mente 

familiar 

4 

Aparência 

familiar 

5 

Muito 

familiar 

  

I30 

Visitantes foram vistos na instituição (familiares, 

voluntários, membros da comunidade, etc.)? 

1 

Raramente 

vistos 

2 

Ocasional-

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Frequente-

mente 

5 

Muito 

frequente-

mente 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)  

 

5.3 Etapa 2- Equivalência de mensuração  

 

5.3.1 Características da amostra 

 

Das 37 ILPIs que compuseram a população de estudo, 31 fizeram parte da amostra. Seis 

instituições não aceitaram participar do estudo, sendo todas localizadas no município de 

Natal/RN e a maioria de natureza privada (4 instituições). A amostra foi composta por 24 

instituições de natureza filantrópica (77,42%) e a maioria (90%) era de pequeno ou médio porte. 

Em média, havia nas instituições 27 idosos (desvio padrão: 16,9).  

 

5.3.2 Confiabilidade do instrumento  

 

A consistência interna, avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach verificou que o nível 

de confiabilidade dos valores coletados para os pares de avaliadores foram elevados. Em geral 

o instrumento teve consistência interna superior a 0,90 (profissionais de saúde 0,94, 

Reguladores 0,93 e potenciais consumidores 0,93). Embora a dimensão da “prestação de 

cuidados” tenha ficado ligeiramente inferior ao mínimo estabelecido de 0,60 quanto aos 

profissionais de saúde e reguladores, a exclusão ou alteração do item 10 deixaria a dimensão 

com um valor satisfatório médio de 0,65 entre os diferentes avaliadores, conforme tabela 3. 

 

 Tabela 3 

 Consistência interna do IOQ por dimensões (alfa de Cronbach) estratificada por profissional, regulador e 

potencial consumidor, Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

 
Correlação 

item-total 

αlfa de 

Cronbach 

(exclusão 

de item) 

αlfa de 

Cronbach 

Correlação 

item-total 

αlfa de 

Cronbach 

(exclusão 

de item) 

 

αlfa de 

Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlação 

item-total 

αlfa de 

Cronbach 

(exclusão 

de item) 

αlfa de 

Cronbach 

Itens Profissionais de saúde Reguladores Potenciais Consumidores 

Comunicação interpessoal 0,96  0,93  0,95 

I1 0,88 0,95  0,80 0,91  0,89 0,94  

I2 0,88 0,95  0,71 0,92  0,83 0,94  

I3 0,91 0,94  0,74 0,92  0,87 0,94  

I4 0,85 0,95  0,81 0,91  0,88 0,94  
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I5 0,91 0,94  0,80 0,91  0,90 0,94  

I6 0,79 0,96  0,84 0,90  0,76 0,95  

Prestação de cuidados 0,56  0,49  0,67 

I7 0,52 0,45  0,28 0,43  0,59 0,59  

I8 0,31 0,51  0,30 0,41  0,48 0,59  

I9 0,38 0,48  0,01 0,57*  0,35 0,64  

I10 -0,03 0,66*  -0,07 0,57*  0,10 0,73*  

I11 0,49 0,44  0,46 0,33  0,42 0,61  

I12 0,33 0,51  0,66 0,25  0,58 0,55  

Aparência dos idosos 0,91  0,97  0,93 

I13 0,86 ---  0,93 ---  0,90 ---  

I14 0,86 ---  0,93 ---  0,90 ---  

Odores 0,88  0,91  0,90 

I15 0,79 ---  0,84 ---  0,81 ---  

I16 0,79 ---  0,84 ---  0,81 ---  

Ambientes básicos 0,87  0,90  0,88 

I17 0,75 0,82  0,85 0,85  0,83 0,82  

I18 0,64 0,85  0,68 0,89  0,65 0,87  

I19 0,84 0,80  0,75 0,87  0,85 0,82  

I20 0,54 0,88*  0,72 0,88  0,51 0,90*  

I21 0,71 0,83  0,80 0,87  0,75 0,85  

Ambientes das ILPIS 0,75  0,77  0,81 

I22 0,57 0,68  0,59 0,71  0,48 0,83*  

I23 0,78 0,53  0,53 0,75  0,79 0,67  

I24 0,53 0,70  0,60 0,71  0,73 0,72  

I25 0,35 0,78*  0,60 0,70  0,55 0,79  

Ambiente familiar 0,81  0,75  0,72 

I26 0,62 0,77  0,59 0,68  0,34 0,73*  

I27 0,66 0,76  0,67 0,64  0,59 0,62  

I28 0,72 0,74  0,48 0,72  0,67 0,59  

I29 0,64 0,77  0,70 0,65  0,60 0,64  

I30 0,42 0,83*  0,179 0,80*  0,243 0,75*  

Questionário completo 0,94   0,93   0,93 

 *valores em que a consistência interna aumentaria com a retirada do item.  

 

Na tabela 4, foi exposta a concordância entre os pares de avaliadores em que fora 

utilizado o Índice de Concordância Geral (ICG), verificando uma confiabilidade total 

satisfatória (75%) com variação entre 56% a 85% por dimensão. Ademais, realizou-se o 

coeficiente Kappa que apresentou uma média geral de 0,65 variando de 0,55 referente aos 

reguladores (IC 0,26-0,84) a 0,70, tanto para os potenciais consumidores (IC 44-0,97) quanto 

para os profissionais de saúde (IC 0,26-0,84). Quanto aos itens, observou-se uma variação do 

ICG entre 45 a 100% com uma média satisfatória de 75%. Nos casos em que fora calculado o 

Kappa devido valores do ICG serem menores que 70%, obteve-se uma variação de 0,23 a 0,39 

demonstrando uma concordância aceitável, conforme critérios estabelecidos.        



60 
 

Alguns itens apresentaram prevalência extrema (PE) com resultados acima de 0,85 por 

par de avaliador. Nestes casos o Kappa não foi considerado como um parâmetro definitivo para 

cálculo das concordâncias (SATURNO, SANTIAGO ANTON, 2008) como, por exemplo, no 

item 14 que por apresentar um ICG de 66,7% foi levado em consideração os resultados do 

coeficiente Kappa, porém não referente aos profissionais de saúde por apresentarem prevalência 

extrema (0,90), assim foi realizado uma média entre os resultados dos potenciais consumidores 

(Kappa=060; PE= 10,74) e reguladores (Kappa=0,13; PE=0,84) resultando em um Kappa 

aceitável (0,37). 

 

Tabela 4 

  Análise da concordância do IOQ geral e por itens nas 31 ILPIs avaliadas quanto ao IOQ, estratificada por profissionais 

de saúde, potenciais consumidores e reguladores, Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

D- Dimensão/ I- Item  
Potencial 

Consumidor 
Regulador 

Profissional de 

Saúde 

TOTAL 

 

 ICG Kappa ICG Kappa ICG Kappa 
ICG 

médio 

Kappa 

médio 

D1- Comunicação Interpessoal   

(percentil 70=22) 
75% - 56% 0,11 69% 0,36* 

66,7% 0,37 

I1 84% - 52% PE (0,87) 74% - 70% - 

I2 71% - 52% 0,16 64% 0,28 62,3% 0,27 

I3 64% 0,28 58% 0,24* 77% - 66,3% 0,36 

I4 77% - 61%  PE (0,97) 74% - 75,5% - 

I5 77% - 71% - 68% 0,33 72% - 

I6 77% - 45% PE (0,87) 55% 0,06 66% 0,31 

D2-Prestação de cuidados  

(percentil 70=13) 
86% - 81% - 83% - 

83,3% - 

I7 97% - 87% - 100% - 94,7% - 

I8 93% - 81%  - 64%  PE (0,97) 79,3% - 

I9 90% - 97% - 90% - 92,3% - 

I10 77% - 68% 0,38* 71% - 72% - 

I11 90% - 90% - 87% - 89% - 

I12 71% - 64%  PE (0,97) 84% - 73% - 

D3- Gestão da aparência dos 

 idosos (percentil 70=9) 
79% - 58% 0,19 64% 0,15 

67% 0,23 

I13 74% - 64% 0,33* 64% 0,23* 67,3% 0,28 

I14 84% - 52% 0,13 64% PE (0,90) 66,7% 0,37 

D4- Odores (percentil 70=10) 87% - 72% - 74% - 77,7% - 

I15 87% - 68% 0,37* 77% - 77,3% - 

I16 87% - 77% - 71% - 78,3% - 

D5- Utilização dos ambientes 

básicos (percentil 70=20) 
70% - 72% - 84% - 75,3% 

- 

I17 74% - 71% - 81% - 75,3% - 

I18 71% - 81% - 90% - 80,7% - 

I19 84% - 71% - 84% - 79,7% - 

I20 61% 0,32* 68% 0,38* 87% - 72% - 

I21 61% 0,29* 71% - 77% - 69,7% 0,37 

D6- Acesso aos Ambientes  

das ILPIs (percentil 70=12) 
69% 0,49† 71% - 74% - 71,3% 

- 

I22 58% 0,15 77% - 77% - 70,7% - 

I23 74% - 77% - 71%  - 74% - 

I24 81% - 84% - 81% - 82% - 

I25 61% 0,27 45% PE (0,93) 68% 0,29 58% 0,28 

D7- Ambiente Familiar  

(percentil 70=14) 
76% - 78% - 78% - 

77,3% 
- 

I26 81% - 77% - 87% - 81,7% - 

I27 74% - 77% - 71% - 74% - 

I28 74% 0,46* 61% 0,30* 71% - 68,7% 0,39 

I29 71% - 84% - 74% - 76,3% - 
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I30 81% - 90% - 87% - 86% - 

TOTAL  

(percentil 70 = 97) 
77% 

0,70†  
[IC 0,44-

0,97] 

71% 
0,55† 

[IC 0,26-

0,84] 

76% 
0,70†  

[IC 0,44-

0,97 

75% 0,65 

*p-valor <0,05; † p-valor< 0,01; ICG- Índice de concordância geral; PE- prevalência extrema; IC- Intervalo de         

confiança a 95%.  

 

Evidenciou-se a não ocorrência de diferença importante entre os pares de observadores 

ao aplicar o IOQ, ressaltando sua confiabilidade para diferentes tipos de avaliadores. O único 

que apresentou diferença estatisticamente significativa foi o Item 25 “Os outros residentes têm 

acesso à área externa da instituição?”, em que os profissionais de saúde conferiram maiores 

notas que os reguladores (p-valor= 0,007). Nos demais itens, bem como nas sete dimensões não 

houve diferença estatística significante entre os pares de avaliadores (resultados detalhados 

foram descritos na tabela 5). 

    

   Tabela 5 

Resultado da avaliação dos Indicadores Observáveis da Qualidade (IOQ) por itens e dimensões estratificada 

por tipo de avaliador em 31 ILPIs, Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

Dimensão (D) ou Item (I) 
Profissional de Saúde Potencial Consumidor Regulador 

p-valor 
Média DP Média DP Média  DP 

D1. Comunicação interpessoal  3,16 0,71 3,12 0,83 3,12 0,59 0,976 

I1. Conversas residentes/ equipe de 

trabalho. 
2,94 0,88 3,13 0,88 3,03 0,66 0,645 

I2. Nome dos residentes. 2,98 0,92 3,21 0,77 3,42 0,68 0,105 

I3. Conheciam os residentes. 3,19 0,93 3,10 0,80 3,18 0,73 0,884 

I4. Interação positiva 2,98 1,03 2,82 0,87 2,82 0,69 0,704 

I5. Amável. 3,03 0,97 3,10 0,72 2,95 0,72 0,780 

I6. Dignidade e respeito 3,60 0,72 3,58 0,65 3,32 0,69 0,217 

D2- Prestação de cuidados 1,90 0,53 2,06 0,51 2,09 0,43 0,242 

I7. Havia enfermeiros? 1,23 0,66 1,19 0,56 1,26 0,71 0,925 

I8. Enfermeiros conheciam os residentes. 2,02 1,09 1,50 0,93 1,74 1,09 0,153 

I9. Auxílio na alimentação. 1,76 1,16 1,58 1,03 1,53 0,89 0,666 

I10. Deslocamento independente. 2,87 0,97 2,81 0,92 3,24 0,68 0,109 

I11. Auxílio na locomoção. 1,90 0,80 1,95 0,80 2,23 0,78 0,232 

I12.Comunicação com residentes 

confusos. 
2,60 0,69 2,34 0,93 2,56 0,66 0,356 

D3- Gestão da aparência dos idosos. 3,94 0,67 3,91 0,75 3,79 0,69 0,687 

I13. Residentes vestidos e limpos. 4,02 0,70 3,98 0,61 3,79 0,72 0,370 

I14. Pareciam ser bem cuidados. 3,81 0,85 3,89 0,77 3,79 0,69 0,871 

D4- Odores 4,23 0,79 4,00 0,83 3,98 0,80 0,394 

I15. Urina ou fezes. 3,85 0,91 4,21 0,84 3,85 0,89 0,192 

I16. Outros odores. 4,15 0,85 4,26 0,80 4,11 0,77 0,760 

D5- Utilização dos ambientes básicos 3,52 0,70 3,35 0,68 3,41 0,62 0,607 

I17. Áreas comuns sem obstáculos. 3,32 0,79 3,42 0,89 3,50 0,71 0,682 

I18. Áreas comuns limpas. 3,65 0,72 3,74 0,85 3,48 0,83 0,443 

I19. Instituição em bom estado. 3,53 0,91 3,56 1,00 3,40 0,84 0,766 
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I20. Iluminação dos corredores. 3,26 0,87 3,55 0,78 3,42 0,70 0,351 

I21. Iluminação dos quartos. 2,98 0,87 3,31 0,72 3,26 0,56 0,175 

D6- Acesso aos ambientes das ILPIs 2,70 0,76 2,85 0,62 2,57 0,64 0,263 

I22. Lugar para passear na área interna. 3,02 0,94 3,02 0,99 2,71 0,81 0,321 

I23. Lugar para passear na área externa. 2,48 0,92 2,56 1,12 2,47 0,95 0,920 

I24. Acesso dos residentes confusos à 

área externa. 
2,35 0,65 2,11 0,79 2,21 0,72 0,417 

I25. Acessos dos outros residentes à área 

externa. 
3,55 0,73 3,11 0,88 2,89 0,81 0,007* 

D7- Ambiente familiar 2,52 0,73 2,51 0,75 2,56 0,72 0,964 

I26. Personalização das ILPIs. 2,34 1,04 2,26 1,18 2,65 1,16 0,365 

I27. Animais e/ou plantas naturais. 2,68 0,94 2,97 1,20 2,74 1,09 0,544 

I28. Condições dos animais e/ou plantas. 3,06 1,24 2,89 1,14 3,05 1,14 0,806 

I29. Aparência familiar. 2,79 0,85 2,79 0,89 2,60 0,89 0,607 

I30. Presença de visitantes. 1,69 0,81 1,68 0,87 1,76 0,75 0,918 

Média por pares de avaliadores 87,63 87,62 86,96 

*p-valor< 0,05. 

 

5.4 Análise situacional da qualidade do cuidado nas ILPIs  

 

O desempenho das ILPIs obteve média de 87,4 entre os três pares de avaliadores 

considerando a escala de 30-150 do IOQ. Não houve variabilidade relevante para a média entre 

os diferentes avaliadores (tabela 5).   

Uma variabilidade importante entre as dimensões foi destacada. As melhores avaliadas 

estiveram associadas aos “Odores” e “Gestão da aparência dos idosos”, ao passo que as 

dimensões prioritárias para a melhoria foram “Prestação de cuidados” e “Ambiente familiar”. 

Complementar a tais observações na figura 6, foi apresentado o desempenho médio das 

dimensões com as respectivas classificações em uma escala de 1 a 5 para facilitar a comparação: 

“Odores” (4,07); “Gestão da aparência dos idosos” (3,88); “Utilização dos ambientes básicos” 

(3,43); “Comunicação interpessoal” (3,13); “Acesso aos ambientes das ILPIs” (2,71); 

“Ambiente familiar” (2,53) e “Prestação de cuidados” (2,02). Piores resultados estiveram 

relacionados às dimensões relacionadas ao processo “Prestação de cuidados”, “Gestão da 

aparência dos idosos”, “Ambiente familiar”, “Comunicação interpessoal” e “Utilização dos 

ambientes básicos” com média de 2,8 por item, enquanto as relacionadas à estrutura “Acesso 

aos ambientes das ILPIs” e “Odores” obtiveram média de 3,75. 

Os melhores indicadores avaliados estiveram associados aos Itens 13 “Os residentes 

estavam vestidos e limpos?”, 15 “Odores de urina ou fezes eram perceptíveis na instituição?” e 

16 “Outros odores desagradáveis eram perceptíveis na instituição?”, dois desses vinculados à 

estrutura. Indicadores piores avaliados, ou aqueles que são prioritários para intervenção de 
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melhoria, estiveram predominantemente ligados à dimensão “Prestação de cuidados”, caso dos 

Itens 7 “Foram vistos enfermeiros nas áreas comuns da instituição?”, 8 “O(s) enfermeiro(s) 

pareciam conhecer os residentes para gerenciar os seus cuidados?” e 9 “A equipe de trabalho 

ajudava os residentes com a alimentação?”. Também chamou atenção o Item 30 “Visitantes 

foram vistos na instituição” expondo baixas médias equivalentes aos indicadores anteriores 

(média=1,71). Resultados detalhados estratificados por pares de avaliador estão descritos na 

tabela 5. 

 

Figura 6 

_______________________________________________________________________________________________ 

Variabilidade das dimensões dos Indicadores Observáveis de Qualidade (IOQ) por escala de 1-5, Rio Grande do Norte,  

Brasil, 2014. 

 

 

 

 

 

Detectou-se variabilidade importante entre o desempenho das diferentes ILPIs 

apresentando amplitude média de 55,5 a 111,2, dentro da escala do IOQ de 30 a 150 (figura 7).  

Observou-se diferença significativa (p<0,05) para o nível de qualidade apenas em 

função da localização das ILPIs (interior 90% - 18; capital 36,4% - 4). As diferenças na 

qualidade do cuidado quanto ao porte (pequeno 25,8% - 8; médio 64,5% - 16; e grande 9,7% - 

3) e natureza das ILPIs (privada 22,6% - 7; filantrópicas 77,4% - 24) não foram significativas 

(resultados detalhados na tabela 6).  

 

 

 

Odores Gestão da 

aparência 

dos idosos   

Comunicação 

interpessoal 
Ambiente 

familiar 

Prestação de 

cuidados 
Utilização dos 

ambientes 

básicos 

Acesso aos 

ambientes das 

ILPIs 

   Média 
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     Figura 7 

___________________________________________________________________________ 
Desempenho das 31 ILPIs avaliadas quanto aos Indicadores Observáveis da Qualidade por tamanho (Pp-Porte 

pequeno, PM-Porte médio, PG-Porte grande), natureza (F-Filantrópico, P-Privado) e localidade (I-interior, C-

Capital), Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

 
 

 

     Tabela 6 

Avaliação da qualidade do cuidado das ILPIs quanto as variáveis: localidade, porte, natureza e horários das 

refeições observados. 

Caracterização 
Classificação 

Total Valor - p 
Bom Problemas de qualidade 

Localização das ILPIs  

Capital 63,64% (n=7) 36,36% (n=4) 100,00% (n=11) 
0,003 

Interior 10,00% (n=2) 90,00% (n=18) 100,00% (n=20) 

Natureza das ILPIs  

Filantrópica 20,83% (n=5) 79,17% (n=19) 100,00% (n=24) 
0,150 

Privada 57,14% (n=4) 42,86% (n=3) 100,00% (n=7) 

Porte das ILPIs  

Pequeno porte 25,00% (n=2) 75,00% (n=6) 100,00% (n=8) 

0,293 Porte médio 

 

22,60% (n=7) 41,90% (n=13) 100,00% (n=20) 

Grande porte 0,00% (n=0) 9,7% (n=3) 100,00% (n=3) 

           n= Número de Instituições de Longa Permanência para idosos. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 



66 
 

Esse estudo contribui para melhoria da qualidade da assistência à saúde no âmbito das 

ILPIs brasileiras por disponibilizar um instrumento válido e confiável para avaliação destes 

estabelecimentos quanto à atenção centrada na pessoa. Apresenta de forma original o nível de 

qualidade de 31 ILPIs em relação à conformidade de indicadores de estrutura e processo, além 

das oportunidades de melhoria prioritárias que devem ser consideradas pelos gestores de saúde, 

reguladores, administradores dos estabelecimentos, profissionais envolvidos e pelos próprios 

consumidores destes serviços.  

O instrumento adaptado (IOQ) limita-se a avaliar a qualidade do cuidado nas ILPIs a 

partir de dados referentes à estrutura e processo alusivos à dimensão da atenção centrada na 

pessoa. Mesmo não havendo uma avaliação das demais dimensões da qualidade em saúde: 

efetividade, eficiência, segurança, oportunidade e acesso, estudos evidenciam relação positiva 

da atenção centrada na pessoa com os clássicos resultados de saúde (STEWART, 2001). 

Ademais, segundo Donabedian (1988), os indicadores de processo nos quais se baseia o IOQ é 

a única forma direta de mensuração da qualidade do cuidado. Além disso, estudos consideram 

a tríade estrutura, processo e resultados interdependentes, em que boa estrutura facilita bons 

processos que promovem bons resultados de saúde (COWING et al., 2009). Exigiu-se por 

grande parte das instituições um aviso prévio para a visita, de pelo menos uma semana, o que 

pôde mascarar o real estado da instituição, todavia, para facilitar a equiparação das condições, 

todas foram avisadas com a mesma antecedência. Não foi realizado análise fatorial exploratória 

para representar melhor o conjunto de variáveis observadas, devido a exigência de um número 

amostral mínimo de 100 unidades (HAIR et al., 2005).  

Apesar desta pesquisa não avaliar diretamente a satisfação do usuário, o modelo 

conceitual do IOQ foi desenvolvido a partir das discussões em grupos focais formados por 8-

12 participantes compostos por 80 familiares e 16 residentes de ILPIs, Além disso, foi acrescido 

aspectos relevantes segundo opiniões dos prestadores de serviços, incluindo administradores, 

diretores dos serviços, médicos, consultores, reguladores, promotores de justiça, assistentes 

sociais e outros profissionais com extensa experiência nas instituições e análise crítica dos 

pesquisadores envolvidos, estabelecendo um modelo multidimensional capaz de abranger a 

qualidade do cuidado nas ILPIs a partir da dimensão da atenção centrada na pessoa (RANTZ et 

al., 1999).  

A despeito dos esforços desde a década de 80 para melhoria dos indicadores de saúde 

nas ILPIs (COMMITTEE ON NURSING HOME REGULATION, 1986), ainda é 

predominante a baixa qualidade dos serviços nestas instituições (COMMITTEE ON 

IMPROVING QUALITY IN LONG-TERM CARE, 2001). Embora muitos pesquisadores 
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concordem que a qualidade é um conceito multidimensional, influenciado pelas percepções 

pessoais e de valores dos usuários, não buscaram definir um modelo conceitual e em vez disso, 

procedem imediatamente à definição de critérios e indicadores de qualidade. Assim, o IOQ 

além de propiciar um modelo mutidimensional alusivo à qualidade do cuidado nas ILPIs, 

mostra-se relevante por primar não apenas dados referentes à estrutura, mas principalmente 

indicadores de processo relacionados à dimensão da qualidade da atenção centrada na pessoa 

(RANTZ; ZWYGART-STAUFFACHER, 2009) que embora de grande relevância mundial e 

serem as principais preocupações dos usuários, familiares e responsáveis (RANTZ et al., 1999; 

KANE et al., 1997; RANNA, 2012; RANTZ et al., 2006b), ainda não se faz hegemônica no 

contexto das ILPIs brasileiras. 

A utilidade do IOQ aplica-se para reguladores, profissionais e consumidores dos 

serviços das ILPIs. No âmbito brasileiro, o IOQ se apresenta como um instrumento original e 

de suma importância para a nova filosofia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 

repensar os processos assistenciais através de uma cultura de monitoramento avaliativo 

(ANVISA, 2011). No contexto de crescente foco na redução de custos em cuidados de saúde e 

de valor acrescentado em relação aos recursos gastos, torna-se imperativo que a qualidade do 

cuidado seja capaz de ser avaliada (externa ou internamente) de forma rápida e eficaz, tanto 

pelos reguladores como profissionais das próprias ILPIs. Além disso, o IOQ fora desenvolvido 

de forma que mesmo os consumidores com pouco conhecimento sobre as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos possam utilizá-lo para auxiliar as tomadas de decisões para si ou 

membros da família embasadas na qualidade dos cuidados das ILPIs avaliadas. Essa utilidade 

para os consumidores é importante, pois na ausência de instrumentos de avaliação o preço e a 

ambiência acabam sendo os únicos parâmetro para julgar a condição de funcionamento das 

instituições (RANNA, 2012). 

Nas etapas de equivalência conceitual e de itens foram disponibilizadas versões em 

português do IOQ com o respectivo guia do usuário para facilitar a discussão, além do 

instrumento original. Outra questão bastante discutida foi quanto à falta de consenso na 

literatura em relação às etapas da equivalência semântica, uma vez que algumas pesquisas 

mesmo se baseando em estudos similares realizaram a adaptação através de uma síntese das 

versões traduzidas e retraduzidas, enquanto que outros efetivaram duas traduções e retraduções 

sem haver uma síntese entre elas. Decidimos dividir a primeira fase da equivalência semântica 

em duas traduções e retraduções respectivas, por evidenciar discrepâncias relativas durante o 

processo e facilitar futuras adaptações ao contexto local.  
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A equivalência conceitual e de itens do instrumento mostrou-se relevante e viável para 

o contexto local, uma vez que o IVC-I e IVC-Q tiveram resultados superiores aos parâmetros 

de aprovação indicados na literatura (POLIT; BECK, 2006). A compreensão e clareza do IOQ 

aferida durante a aplicação do pré-teste deduz que as etapas iniciais para adaptação foram 

cumpridas com êxito. Apesar da grande extensão referente à etapa da equivalência semântica, 

foi essencial para que pudéssemos observar as divergências entre o instrumento original e as 

retraduções, havendo, assim, oportunidades de melhorias na adaptação, que foram rediscutidas 

abertamente pelos pesquisadores.  

A confiabilidade do IOQ traduzido e adaptado para o Brasil foi elevada. A consistência 

interna do instrumento (alfa de Cronbach 0,93) foi superior a do norte-americano [0,80 

(RANTZ et al., 2006a)], bem como similar a validação na Islândia (alfa de Cronbach de 0,87  

em sua versão 4 e 0,96 na sua versão 5) e versão canadense que obteve um alfa de 0,94  (RANTZ 

et al., 2002). Porém, o Item 10 “Os residentes se deslocavam pela instituição de forma 

independente, com ou sem dispositivo de auxílio, tais como bengalas, andadores ou cadeiras de 

rodas?”  apresentou baixa correlação relativa à prestação de cuidados, assim foi sugerido a 

alteração na versão final do instrumento (apêndice F) para “Os residentes eram incentivados a 

se deslocarem pela instituição de forma independente, com ou sem dispositivo de auxílio, tais 

como bengalas, andadores ou cadeiras de rodas?”, pois enfatiza o indicador de qualidade de 

processo por apresentar necessariamente uma interação profissional/usuário, diferente do item 

não modificado.  

Os resultados da análise de concordância confirmam a confiabilidade do instrumento 

dentro de um parâmetro de classificação de concordância substancial- Kappa 0,65 (LANDIS; 

KOCH, 1977), igualmente ao instrumento original- Kappa 0,76 (RANTZ et al., 2006a). Vale 

ressaltar que embora não tenha sido possível testar a validade de construto do instrumento 

mediante análise fatorial exploratória e confirmatória, pois necessitaríamos uma amostra 

mínima de 100 ILPIs (HAIR et al., 2005), a validade de face e conteúdo do instrumento foram 

aprovadas por um painel de especialistas previamente, inclusive com altos valores no índice de 

validade de conteúdo, apresentando 94,3% (viabilidade) e 95,3% (relevância). Essa validação 

qualitativa prévia somada aos altos valores de confiabilidade, tanto da consistência interna das 

dimensões como da concordância inter-avaliador, evidencia que o instrumento é válido e 

confiável para o contexto brasileiro. 

O instrumento mostrou-se sensível para detectar qualidade do cuidado nas instituições. 

Das ILPIs avaliadas que apresentaram problemas de qualidade (22) destacaram-se as 

filantrópicas (79,16%) e interioranas (90%). Resultados preocupantes estiveram relacionados 
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ao processo (média 2,85) em detrimento à estrutura (média 3,75), considerando uma escala de 

1 a 5, o que retrata a prioridade por indicadores que se opõem aos principais interesses e 

inquietudes dos usuários e familiares, que estão associados à equipe de trabalho e aos cuidados, 

em oposição  a aspectos de funcionamento legal e estrutural da instituição (RANTZ et al., 1999; 

KANE et al., 1997; RANNA, 2012; RANTZ et al., 2006b), bem como do próprio IOQ por 

estabelecer uma maior atenção aos indicadores de processo, perfazendo 80% dos itens e cinco 

das sete dimensões (RANTZ; ZWYGART-STAUFFACHER, 2009).  

Maiores pontuações estiveram associados às dimensões “Odores” (4,07)  e “Utilização 

dos ambientes básicos” (média 3,43), alusivas à estrutura  e “Gestão da aparência dos idosos” 

(média 3,88), esta última dimensão prediz uma considerável preocupação em aparentar boa 

qualidade para o público externo em detrimento aos principais interessados nos serviços das 

ILPIs: os próprios usuários. Por outro lado, piores resultados foram alusivos à dimensão 

“Prestação de cuidados” (média 2,02), sendo este um fator fortemente dependente da equipe de 

de trabalho das instituições e amplamente relacionado à atenção centrada na pessoa. Ressalta-

se também a baixa pontuação média alusiva a dimensão “Ambiente familiar” (média 2,53) que 

contraria as mudanças culturais fortalecidas nos países desenvolvidos que prima pela 

“desinstitucionalização” das ILPIs, promovendo ambientes familiares e personalizados, 

renunciando o atual modelo tecnicista de cuidado destacado por componentes clínicos 

individuais (TYLER; PARKER, 2011).  

Melhores itens estiveram relacionados às dimensões Odores” (Itens 15 e 16) e “Gestão 

da aparência dos idosos” (Item 13), enquanto que os piores associaram-se às dimensões 

referente a “Prestação de cuidados” (Itens 7 ao 9)  e “Ambiente familiar” (Item 30). Estes 

indicadores revelam a falta de enfermeiros nas instituições, e quando estão presentes, há um 

distanciamento entre eles e os idosos, mostrando que não se conhecem de forma suficiente. 

Também mostraram pouca ajuda para os idosos se alimentarem e certo abandono familiar com 

a ausência de visitantes nas instituições avaliadas.   

Esses dados refletem a primazia dos administradores das ILPIs pelos aspectos 

estruturais, e uma percepção social de boa qualidade relacionada, quase que exclusivamente, a 

estrutura física. Essa ideologia é reforçada pela fiscalização da Vigilância Sanitária através da 

RDC Nº. 283/2005 (BRASIL, 2005) que enfatiza os indicadores de estrutura, não possuindo 

dados alusivos ao processo. Porém, mesmo referentes a indicadores de estrutura, os resultados 

não foram tão satisfatórios (média 3,75), devido também a pequena atenção do governo às 

ILPIs, concentrando os avanços obtidos a partir da promulgação da Constituição Federal de 
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1988 (BRASIL, 1988), no âmbito da fiscalização, enquanto a manutenção e o incentivo têm 

assumido um caráter residual. Além disso, vale salientar que o instrumento utilizado pela 

ANVISA, RDC Nº. 283/2005 (BRASIL, 2005), avalia as condições mínimas para o 

funcionamento das instituições, diferente do IOQ que retrata as condições ideais da qualidade 

do cuidado.  

O preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno 

colaboram para a dificuldade de se pensar políticas específicas para esse grupo. As políticas de 

qualidade, largamente difundidas na indústria, hospitais e outros serviços de saúde por meio da 

Organização Nacional de Acreditação [ONA (BRASIL, 2005)], não contemplam ainda o 

segmento das ILPIs no Brasil, constituindo uma lacuna na qualificação desta parcela de atuação 

assistencial. Iniciativas como a RDC Nº. 283/2005 (BRASIL, 2005), ainda não se mostram 

efetivas, também, por não haver uma cobertura regular nas instituições. Ademais, o Estado 

procura responsabilizar a família pelo cuidado dos idosos, reforçando o embasamento nos 

valores e preconceitos dominantes quanto ao cuidado institucional (BRASIL, 2006). Entretanto, 

defende-se que deve haver um compartilhamento equivalente de responsabilidades entre o 

Estado, mercado privado e família no cuidado com a população idosa, sendo as ILPIs uma das 

alternativas mais eficazes (CAMARANO et al., 2011). 

A caracterização das ILPIs do Rio Grande do Norte que participaram do estudo 

assemelha-se à encontrada pelo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) (CAMARANO et al., 2011; CAMARANO, 2008) referente às instituições regional e 

nacional.  Na amostra estudada 77% são de natureza filantrópica enquanto a média nacional é 

de 65% (CAMARANO et al., 2011) e no Nordeste (NE) o percentual é de 81% (CAMARANO, 

2008). As ILPIs estudadas abrigam em média 27 idosos, muito semelhante à média regional 

(31) e nacional (30). Quanto ao porte das instituições, obteve-se nesse estudo uma 

predominância das de pequeno a médio porte (até 49 vagas), contrapondo-se a uma pequena 

quantidade das ILPIs de grande porte (10%), resultados similares foram encontrados na região 

Nordeste (10%) e no Brasil (15%).  

Diante desse contexto e mediante o alto número de instituições que compuseram a 

amostra 31 (81,58%) de 38, podemos considerar os resultados do estudo a nível local, regional 

e nacional. Porém, deve-se ter precaução quanto a generalização devido a não participação de 

6 ILPIs (15,80%) localizadas na capital do RN- variável significativamente associada a boa 

qualidade, porém acredita-se que a não participação dessas instituições possa estar diretamente 

associado a problemas de qualidade. Também devemos ter prudência quanto a extrapolação dos 
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resultados devido a inexistência de ILPIs públicas no RN, diferente do âmbito regional (NE) e 

nacional que apresentam aproximadamente 6% das instituições de natureza pública e/ou mistas 

(pública e privada ou pública e filantrópica).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Deve-se promover futuros estudos com amostras maiores, regiões diversas e estimular 

intervenções contínuas para melhorias das condições identificadas. Sugere-se, ainda, a 

combinação com outros instrumentos já utilizados como a RDC 283/2005, por exemplo. Em se 

tratando de instituições com baixas pontuações alusivas à versão brasileira do IOQ, espera-se 

que se possa utilizar estudos que coletem informações diretamente dos próprios idosos 

institucionalizados com ênfase nos dados de resultados, como o de Ryden et al. (2000), para 

possibilitar tomadas de decisões mais precisas.  

O IOQ fora reconhecido como um instrumento válido e confiável no âmbito brasileiro, 

sendo sugerido seu uso para monitorar a qualidade do cuidado nas ILPIs e identificar 

oportunidades de melhorias. Sua aplicabilidade foi comprovada para diferentes entes sociais, 

tais como reguladores, potenciais consumidores e profissionais de saúde. O nível de qualidade 

identificado nas ILPIs participantes foi variável, mostrando pontos positivos nos indicadores de 

estrutura, relacionados às dimensões de “Odores” e “Utilização dos ambientes básicos”, bem 

como da “Gestão da aparência dos idosos”; além de necessidades de melhorias, 

prioritariamente, em relação às dimensões “Prestação de cuidados” e “Ambiente familiar”.  
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APÊNDICE A- INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA EQUIVALÊNCIA CONCEITUAL E DE ITENS: 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
(Apreciação da equivalência conceitual e de itens) 

NOME:_____________________________________________________________________________________________ 
FORMAÇÃO:________________________________________________________________________________________ 
FUNÇÂO ATUAL: ____________________________________________________________________________________ 

 

A partir da leitura de cada domínio da qualidade (comunicação, prestação de cuidados, cuidados com a aparência, odores, utilização 

de ambientes básicos, acesso ao ambiente e ambiente familiar) e dos seus respectivos itens, cada participante deverá avaliar a relevância e a 

viabilidade de cada um dos itens que compõe o questionário a partir da escala de LIKERT adaptada de 01 a 04, em que 01 (irrelevante); 02 ( pouco 

relevante); 03 (relevante) e 04 (muito relevante) marcar a alternativa que lhe achar conveniente. Lembrando que as respostas aos questionário em cada item 
vão de 01 a 05 em que scores 01 indica má qualidade e 05 ótima qualidade associados aos respectivos itens.  

 
DATA:____/____/____. 

 

COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 
Guia do Usuário para o The Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (OIQ) 

Relevância dos 
itens aos 
domínios 

Viabilidade dos 
itens ao contexto 

brasileiro 

Q1 

As conversas entre os residentes e 
os funcionários eram amigáveis? 

É importante que os funcionários conheçam os residentes e se comuniquem com 

os mesmos de forma amigável. Você notou o pessoal conversando com os 

moradores sobre outros assuntos além dos cuidados? Por exemplo, se a conversa 

se concentra apenas em medicamentos ou sintomas, ou eles também discutem 

sobre família, os amigos, o clima, e outros temas não relacionados à assistência? 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q2 

Quando os funcionários falavam 
com os residentes, chamavam-nos 
pelo nome? 

Os funcionários e os moradores devem ser amigos, e chamar um ao outro pelo nome 

indica uma relação amigável. Os funcionários precisam conhecer os moradores bem 

o suficiente para reconhecer quando eles não estão se comportando normalmente, 

o que pode indicar na doença. 

01 02 03 04 01 02 03 04 
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Q3 

Moradores e funcionários 
conhecem uns aos outros e 
parecem confortáveis entre si (por 
exemplo, sorriso, contato visual, 
toque etc)? 

Procure por sorrisos, olho, contato, toque etc. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q4 

Os moradores e funcionários 
interagem uns com os outros de 
maneira positiva (por exemplo, 
conversa, humor, toque, contato 
visual etc)? 

Comunicação amigável não-verbal, como por exemplo sorrir, fazer contato visual, 

tocar etc - é tão importante quanto uma boa comunicação verbal. Moradores e 

funcionários precisam estar confortáveis um com o outro. Como eles interagem 

diariamente, as pistas não-verbais podem dizer muito sobre como as pessoas se 

relacionam. Como mencionamos anteriormente, essas relações amistosas ajudam 

os moradores a se manterem saudáveis. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q5 
A equipe parece ser carinhosa 
(compassiva, calorosa, amável)? 

Procure por sinais de compaixão, cordialidade e bondade. 
01 02 03 04 01 02 03 04 

Q6 

Os funcionários tratam os 
moradores como pessoas com 
dignidade e respeito? 

Embora cada membro da equipe cuide de vários moradores, eles precisam conhecer 

os moradores e tratá-los como indivíduos com suas próprias necessidades e como 

pessoas dignas de sua compaixão e respeito. Você deve ser capaz de detectar a 

atitude solidária dos funcionários para com os moradores. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes aos 06 itens 
acima. 

A maioria não (01) Poucos sim (02) Alguns sim (03) Muitos sim (04) A maioria sim (05)  

 

PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 
Guia do usuário para o The Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (OIQ) 

Relevância dos 
itens aos 
domínios 

Viabilidade dos 
itens ao contexto 

brasileiro 

Q7 

Você viu enfermeiros registrados? 
(Olhe para os crachás dos 
funcionários para identificar. Pode 
ser necessário perguntar à equipe) 

Se os funcionários não estão usando nomes distintivos, pergunte se algum 

enfermeiro está trabalhando no turno que você está observando. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q8 

Os enfermeiros registrados parecem 
conhecer os moradores para que 
eles sejam capazes de dirigir os 
seus cuidados? (Pode ser 
necessário pedir ao pessoal) 

Apesar de boas instituições terem muitos funcionários, são os enfermeiros que 

avaliam cada morador e veem se eles recebem os cuidados de que necessitam. 

Enfermeiros também são treinados para reconhecer quando residentes estão tendo 

problemas. Fale com o enfermeiro para saber o quão bem ele/ela conhece os 

moradores. Peça-lhe para descrever o seu morador mais desafiador. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q9 
A equipe ajuda os moradores com 
alimentos ou líquidos? 

A maioria dos moradores precisa de ajuda e frequente incentivo para ingerir 

alimentos e líquidos durante todo o dia, e não apenas na hora das refeições. Você 

deve ouvir e ver o pessoal ajudando e incentivando os moradores a beber líquidos 

e comer lanches ou refeições. 

01 02 03 04 01 02 03 04 
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Q10 

Os residentes se deslocam pela 
instituição a pé ou de forma 
independente com ou sem 
dispositivos de apoio, tais como 
bengalas, andadores ou cadeiras de 
rodas? 

Geralmente, você deve ver alguns moradores movendo-se pela ILPI. É importante 

incentivar os idosos a ser tão ativos quanto possível. Manter ou recuperar a 

mobilidade é um objetivo primário para a maioria dos moradores. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q11 

A equipe estava ajudando os 
moradores a se deslocarem pela 
instituição? 

Se um residente necessita de ajuda se locomover, a equipe deve estar lá para ajudá-

lo. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q12 

O pessoal se comunica com 
moradores confusos de forma 
positiva (por exemplo, falar, tocar, 
sentar-se com etc)? 

A equipe deve não apenas estar muito familiarizada com os moradores confusos, 

eles devem ser amigos. Haverá conflitos, às vezes, mas é de suma importância ver 

o pessoal se comunicar com os moradores confusos. Isso pode assumir a forma de 

falar, tocar, ou simplesmente sentar com os moradores. Todos estes indicam uma 

relação de carinho amigável que pode ajudar o pessoal a reconhecer quando os 

moradores não estão se comportando normalmente, o que pode indicar na doença. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes aos Q7 ao Q12. Raramente (01) Ocasionalmente (02) As vezes (03) Frequentemente (04) Sempre (05)  

 

GESTÃO DA APARÊNCIA DOS IDOSOS 
Guia do usuário para o The Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (OIQ) 

Relevância dos 
itens aos 
domínios 

Viabilidade dos 
itens ao 
contexto 
brasileiro 

Q13 
Os moradores estavam vestidos e 
limpos? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
01 02 03 04 01 02 03 04 

Q14 

Os moradores estavam bem 
cuidados (barba, cabelo, unhas 
limpas e aparadas)? 

Aparência é importante para todos nós, independentemente da nossa idade. Alguns 

moradores precisam de ajuda para se vestir e se cuidarem. Moradores devem 

aparecer bem cuidados e limpos. Alguns moradores precisam de ajuda para se 

prepararem e se vestirem. Então, se alguns moradores não estão bem arrumados, 

isso pode indicar um problema com os seus cuidados. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes aos itens Q13 e 
Q14. 

A maioria não (01) Alguns estavam (02) Muitos estavam (03) A maioria estava (04) Todos estavam (05)  

 

ODORES 
Guia do usuário para o The Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (OIQ) 

Relevância dos 
itens aos 
domínios 

Viabilidade dos 
itens ao contexto 

brasileiro 
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Q15 
Você notou odores de urina ou fezes 
na instituição? 

Esses odores não devem ser difundidos na instituição mais do que eles estariam 

em sua casa. Se houver um odor forte de urina ou fezes, ele provavelmente indica 

grandes problemas com a qualidade do atendimento. 

 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Q16 
Havia outros odores desagradáveis 
na instituição? 

Quando a higiene pessoal dos residentes é pobre ou quando a arrumação ou a 

manutenção é inadequada, odores desagradáveis se tornam aparentes. Isso não 

deve ser o caso. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes aos 
itens Q15 e Q16. 

Dominante em todas as 
áreas (01)  

Na maioria das áreas 
(02) 

Ocasionalmente (03) Quase imperceptível (04) Imperceptível (05)  

 

 
UTILIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

BÁSICOS 

Guia do usuário para o The Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (OIQ) 

Relevância dos 
itens aos 
domínios 

Viabilidade dos 
itens ao 
contexto 
brasileiro 

Q17 Os corredores e áreas comuns são 
organizados? 

Como as ILPIs são lugares ocupados por muitas pessoas que vivem e trabalham 

neles, alguma desordem é provável. No entanto, ela não deve ser prejudicial para 

caminhar ou andar de cadeira de rodas pela instituição. 

 

01 02 03 04 01 02 03 04 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes ao 
item Q17. 

Muito desorganizados (01) Frequentemente 
desorganizados (02) 

Um pouco 
desorganizados (03) 

Agradáveis e 
organizados (04) 

Muito agradáveis e 
organizados (05) 

Q18  Os quartos dos residentes, 
corredores e áreas comuns são 
limpos? 

Eles devem estar limpos, ou seja, livres de poeira, mofo, bolor, manchas nos pisos 
ou nas paredes etc, piso deve estar limpo, mas ele não tem que ser brilhante, 
porque as pessoas com problemas de visão podem ter dificuldades com brilho. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes ao 
item Q18. 

Sujo (01) Um pouco sujo (02) 
Mais ou menos 

limpos (03) 
Limpos (04) Muito limpos (05) 

Q19 Os prédios, chãos e móveis 
estavam em bom estado? 

O instituto é o lar para os seus residentes. Os prédios e mobiliário deve estar em 
boas condições. Os moradores devem se sentir seguros e se orgulharem de seus 
arredores. 

 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes ao 
item Q19. 

Condições muito 
ruins (01) 

Condições ruins (02) 
Condições pouco 

boas (03) 
Condições boas (04) 

Condições muito 
boas (05) 

Q20 Os corredores são bem 
iluminados? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 01 02 03 04 01 02 03 04 

Q21 Os quartos dos residentes são bem 
iluminados? 

À medida que envelhecemos, nossa visão diminui. Para a segurança do morador, 
conforto e capacidade de se mover pelas instalações, é importante que ele seja 

01 02 03 04 01 02 03 04 
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capaz de ver bem. A iluminação deve ser adequada para todas as atividades com 
brilho mínimo. A luz natural em todas as áreas é importante. 
 

Opções de respostas referentes aos 
itens Q20 e Q21. 

Pouca luz (01) 
Alguma luz, mas não 

o bastante (02) 
Moderadamente 
iluminados (03) 

Bem iluminados (04) 
Muito bem 

iluminados (05) 

 

 

 
ACESSO AOS AMBIENTES DAS ILPIS 

Guia do usuário para o The Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (OIQ) 

Relevância dos 
itens aos 
domínios 

Viabilidade dos 
itens ao 
contexto 
brasileiro 

Q22 Moradores confusos têm um lugar 
seguro para passear dentro do 
instituto? (Pode ser necessário 
pedir ao pessoal.) 

Moradores confusos precisam de espaços para passear e serem ativos. Os espaços 
devem ser seguros e livres de desordem e perigos. O ideal é que a equipe esteja 
próxima no caso de uma ajuda com as necessidades dos residentes, tais como 
encontrar o banheiro. 

01 

 

02 03 04 01 02 03 04 

Q23  Moradores confusos têm um lugar 
seguro para passear ao ar livre no 
instituto? (Pode ser necessário 
pedir ao pessoal). 

Moradores precisam ser capazes de ir ao ar livre. Um espaço ao ar livre ideal para 
os moradores confusos deve ser limitado, para que possam estar no ambiente 
externo, mas não passear em áreas inseguras. 
 

01 

 

02 03 04 01 02 03 04 

Q24 Moradores confusos têm acesso 
para a área externa no instituto? 
(Pode ser necessário pedir ao 
pessoal). 

Projetar espaço ao ar livre acessível e seguro para os moradores confusos é um 
desafio. Moradores não devem passear em áreas onde possam ser prejudicados. Às 
vezes, o espaço ao ar livre está disponível somente quando os membros da equipe 
acompanham os residentes, o que limita o tempo o qual moradores podem estar ao 
ar livre. 
 

01 

 

02 03 04 01 02 03 04 

Q25 Outros moradores têm acesso para 
a área externa no instituto? (Pode 
ser necessário pedir ao pessoal). 

Muitos moradores preferem passar o tempo ao ar livre e devem ser capazes de fazê-
lo. O espaço ao ar livre deve ser seguro, grande o suficiente para acomodar os 
moradores, limpo e bem mantido, assim como o espaço interior. 

 

01 

 

02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes aos 
itens Q22 ao Q25. 

Sem lugar seguro 
aparente (01) 

Muito pequeno (02) Pequeno (03) Moderado (04) 
Lugar seguro e 

grande (05) 

 

 
 AMBIENTE FAMILIAR 

Guia do usuário para o The Observable Indicators of Nursing Home Care 

Quality Instrument (OIQ) 

Relevância dos 
itens aos 
domínios 

Viabilidade dos 
itens ao 
contexto 
brasileiro 

Q26 Os quartos dos moradores são 
personalizados com mobiliário, 
imagens e outras coisas de seu 
passado? 

É importante que os moradores tenham itens pessoais, porque a instituição é a sua 
casa agora. 

 

01 02 03 04 01 02 03 04 
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Opções de respostas referentes ao 
item Q26. 

 
A maioria não era 

(01) 

 
Poucos eram (02) 

 
Alguns eram (03) 

 
Muitos eram (04) 

 
A maioria era (05) 

Q27 Havia animais de estimação (cães, 
gatos, pássaros, etc.) e/ou plantas 
vivas na instituição? 

Uma vez que este é o lar de moradores, eles devem ser autorizados e incentivados 
a ter plantas ou outras coisas para fazer de seus quartos espaços acolhedores. As 
plantas devem ser colocadas em toda a instalação. Muitos consideram que a 
presença de animais de estimação em quartos e em espaços que não sejam de 
alimentação como indicadores de boa qualidade. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes ao 
item Q27. 

Nenhum ou 
raramente vistos (01) 

Ocasionalmente (02) Algumas vezes (03) Com frequência (04) 
Com muita 

frequência (05) 

Q28 Os animais e/ou plantas vivas 
estavam em boas condições? 

Quaisquer plantas ou animais de estimação em ILPIs devem estar em boas 
condições. A equipe é responsável pela aparência do estabelecimento e pelo cuidado 
com os animais de estimação, incluindo ajudar os moradores cuidam de seus animais 
de estimação. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes ao 
item Q28. 

Não vistos ou em 
condições ruins (01) 

Condições razoáveis 
(02) 

Mediano (03) Boas condições (04) 
Condições muitos 

boas (05) 

Q29 Havia uma aparência familiar na 
instituição? 

A instituição deve parecer e ser como um lar, não um instituto. Moradores devem 
viver, e não apenas residirem. Você acha que os moradores podem desfrutar do local 
e se sentirem bem sobre isso? Se você tivesse um membro da família lá, você 
gostaria de ir visitá-lo muitas vezes? Se você fosse um residente, você estaria 
confortável? 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes aos 
itens Q29. 

Nenhum pouco 
familiar 

Pouco Moderadamente Aparência familiar Muito familiar 

Q30 Havia visitantes visíveis na 
instituição (familiares, voluntários, 
membros da comunidade etc.)? 

Você deve ver visitantes na instituição. Os membros da família devem estar 
envolvidos no cuidado de seus entes queridos e devem ser autorizados e 
incentivados a visitar. Pessoas gostam de desfrutar da companhia de família e 
amigos, e isso deve acontecer na ILPI. 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Opções de respostas referentes aos 
itens Q30. 

Raramente vistos  
(01) 

Ocasionalmente (02) Algumas vezes  (03) Frequentemente  (04) 
Muito 

frequentemente  (05) 
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APÊNDICE B- GUIA DO USUÁRIO PARA O INSTRUMENTO DOS INDICADORES 

OBSERVÁVEIS DA QUALIDADE DO CUIDADO NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. 
  

INSTITUIÇÃO:______________________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA COLETA:______________________________________ 

DATA: _____/______/______. 

Turno (marque apenas um):     (  ) Manhã     (    ) Tarde 

Horário das refeições observado (marque apenas um):     (   ) Sim    (    ) Não 

 

01. As conversas entre os residentes e a equipe de trabalho eram amigáveis? 
É importante que as equipes de funcionários conheçam os residentes e se comuniquem de forma amigável. Você 

notou as equipes de funcionários conversando com os residentes sobre outros assuntos além dos cuidados na 

instituição? Por exemplo, as conversas eram focadas apenas em medicamentos e sintomas, ou discutiam sobre 

família, amigos, o clima, e outros temas. 

 

02. Quando a equipe de trabalho dirigia-se aos residentes, Chamava-os pelo nome? 

A equipe de trabalho e os residentes devem ser amigos e chamar uns aos outros pelo nome, indicando uma relação 

amigável. As equipes de trabalho precisam conhecer os residentes bem o suficiente para reconhecer quando eles 

não estão se comportando normalmente, o que pode sinalizar uma doença. 

 

03. Os residentes e a equipe de trabalho conheciam uns aos outros e pareciam confortáveis 

entre si (por exemplo, sorriso, contato visual, toque etc.)? 
Procure por sorrisos, olhares, contatos, toque, etc. 

 

04. Os residentes e a equipe de trabalho interagiam uns com os outros de forma positiva 

(por exemplo, conversas, humor, toque, contato visual etc.)? 
Comunicação não-verbal amigável - por exemplo, sorrir, fazer contato visual, tocar, etc. – é tão importante quanto 

uma boa comunicação verbal. Residentes e equipe de trabalho precisam estar confortáveis uns com os outros, pois 

eles interagem diariamente, e os indícios não-verbais podem dizer muito sobre como as pessoas se relacionam. 

Como mencionamos anteriormente, essas relações amistosas ajudam os residentes a permanecerem saudáveis. 

 

05. A equipe de trabalho parecia ser amável (compassiva, calorosa, gentil)? 
Procure por sinais de ternura, afetuosidade e gentileza. 

 

06. A equipe de trabalho tratava os residentes com dignidade e respeito? 
Embora cada membro da equipe de trabalho cuide de vários residentes, todos precisam conhecer os residentes e 

tratá-los como indivíduos com necessidades singulares e dignos de uma assistência adequada. Você deve ser capaz 

de detectar a atitude afetuosa das equipes de trabalho para com os residentes. 

 

07. Foram vistos enfermeiros nas áreas comuns da instituição? (observe os crachás ou 

pergunte à equipe de trabalho). 
Se as equipe de trabalho não estão usando crachás, pergunte se existe algum enfermeiro o qual esteja responsável 

pelos cuidados no turno que você está observando. 

 

08. O(s) enfermeiro(s) pareciam conhecer os residentes para gerenciar os seus cuidados? 

(Pode ser necessário perguntar à equipe de trabalho). 
Embora boas instituições tenham muitas equipes de trabalho, são os enfermeiros que avaliam cada residente e 

atentam para que ele receba o cuidado de que necessita. Enfermeiros também são treinados para reconhecer quando 

residentes estão tendo problemas. Converse com um enfermeiro para descobrir mais sobre o quanto ele(a) conhece 

os residentes. Peça a ele(a) que descreva o residente mais desafiador. 

 

09. A equipe de trabalho ajudava os residentes com a alimentação? 
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A maioria dos residentes precisa frequentemente de ajuda e incentivo para comer e ingerir líquidos durante o dia, 

não apenas na hora das refeições. Você deve ouvir e ver a equipe de trabalho ajudando e incentivando os residentes 

na alimentação. 

 

10. Os residentes se deslocavam pela instituição de forma independente, com ou sem 

dispositivos de auxílio, tais como bengalas, andadores ou cadeiras de rodas? 
Geralmente, você deve ver alguns residentes caminhando pela instituição de longa permanência para idosos (ILPI). 

É importante, dentro do possível, incentivar os idosos a tornarem-se mais ativos. Manter ou recuperar a mobilidade 

é um objetivo primário para a maioria dos residentes. 

 

11. A equipe de trabalho ajudava alguns residentes a caminhar ou se locomover pela 

instituição? 
Se um residente necessita de ajuda para se locomover, a equipe de trabalho deve estar disponível para ajudar. 

 

12. A equipe de trabalho se comunicava com os residentes confusos de forma positiva (por 

exemplo, falar, tocar, sentar-se com eles etc.)? 
A equipe de trabalho não deve apenas estar familiarizada com os residentes confusos, deve também fomentar uma 

relação de amizade com os residentes. Às vezes haverá conflitos, mas é importante ver a equipe de trabalho se 

comunicando com os residentes confusos. Isso pode ocorrer a partir de conversas, toques ou simplesmente se 

sentando junto aos residentes. Tudo isso indica uma relação amigável, de cuidado que pode auxiliar a equipe de 

trabalho a reconhecer quando um residente não está se comportando normalmente, o que pode indicar alguma 

doença. 

 

13. Os residentes estavam vestidos e limpos? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

14. Os residentes aparentavam estar bem cuidados (barba feita, cabelo penteados, unhas 

limpas e aparadas)? 
Aparência é importante para todos nós independentemente da nossa idade. Os residentes devem estar bem 

arrumados e limpos. Visto que alguns deles necessitam de ajuda para vestir-se e arrumar-se, encontrar residentes 

não bem arrumados pode indicar problemas com seus cuidados. 

  

15. Odores de urina ou fezes eram perceptíveis na instituição? 
Esses odores não devem ser perceptíveis na instituição mais do que em sua casa. Se houver forte odor de urina ou 

fezes, provavelmente indica grandes problemas na qualidade da assistência aos cuidados dos idosos. 

 

16. Outros odores desagradáveis eram perceptíveis na instituição? 
Quando a higiene dos residentes e a limpeza da instituição são inadequadas, odores desagradáveis se tornam 

perceptíveis. Isso não deve ser o caso. 

 

 

17. Os corredores e áreas comuns estavam sem obstáculos à locomoção?  
Instituições de longa permanência para idosos são lugares movimentados, com muitas pessoas residindo e 

trabalhando, por isso é provável alguma desordem que possa provocar dificuldade a locomoção. No entanto, não 

deve ser arriscado caminhar ou locomover-se em uma cadeira de rodas pela instituição. 

 

18. Os quartos dos residentes, corredores e áreas comuns estavam limpos? 
Eles devem estar limpos, ou seja, livres de poeira, mofo, bolor, manchas no piso ou paredes, etc. O piso deve estar 

limpo, mas não deve ser brilhante, porque as pessoas com problemas de visão podem ter dificuldades devido ao 

brilho. 

 

19. O prédio, o terreno e os móveis da instituição estavam em bom estado? 
A instituição é o lar para os seus residentes. Assim, o prédio, o terreno e os móveis devem estar em boas condições. 

Os residentes devem sentir-se seguros e se orgulharem de seus arredores. 

 

20. Os corredores estavam bem iluminados? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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21. Os quartos dos residentes estavam bem iluminados?  
À medida que envelhecemos, nossa visão diminui. É importante que os residentes enxerguem bem para a sua 

segurança, conforto e capacidade de se locomover pela instituição. Assim, a iluminação deve ser adequada para 

todas as atividades, com o mínimo de brilho, e haver luz natural em todas as áreas. 

 

22. Os residentes confusos têm um lugar seguro para passear dentro da área coberta da 

instituição? (Pode ser necessário perguntar equipe de trabalho).      
Os residentes confusos precisam de espaços para passear e serem ativos. Os espaços devem ser seguros, 

desobstruídos e livres de perigos. O ideal é que a equipe de trabalho esteja próxima no caso de os residentes 

necessitarem de ajuda, como por exemplo, para encontrar o banheiro. 

 

23. Os residentes confusos têm um lugar seguro para passear na área externa da 

instituição? (Pode ser necessário perguntar à equipe de trabalho). 
Os residentes necessitam passear ao ar livre. Um espaço ao ar livre ideal para os residentes confusos deve ser 

limitado, para que possam passear de forma segura.  

 

24. Os residentes confusos têm acesso à área externa da instituição? (Pode ser necessário 

perguntar à equipe de trabalho). 
Projetar um espaço ao ar livre seguro e acessível aos residentes confusos é um desafio. Os residentes não devem 

poder passear em áreas onde possam se prejudicar. Às vezes, o espaço ao ar livre só está disponível quando os 

membros da equipe de trabalho acompanham os residentes, o que limita o tempo dos residentes a esse espaço. 

 

25. Os outros residentes têm acesso à área externa da instituição? (Pode ser necessário 

perguntar à equipe de trabalho). 
Muitos residentes preferem passar o tempo ao ar livre e devem ser capazes de fazê-lo. O espaço ao ar livre deve 

ser seguro, limpo, bem cuidado e grande o suficiente para acomodar os residentes, assim como o espaço interno. 

 

26. Os quartos dos residentes estavam personalizados com mobiliário, imagens e outros 

objetos pessoais? 
É importante que os residentes tenham itens pessoais, porque a instituição é o seu lar. 

 

27. Havia animais de estimação (cães, gatos, pássaros etc.) e/ou plantas naturais na 

instituição? 
Uma vez que este é o lar dos residentes, eles devem ser autorizados e incentivados a ter plantas e/ou animais que 

tornem seu ambiente mais acolhedor. Plantas devem ser colocadas em toda a instituição. Muitos consideram a 

presença de animais de estimação, nos quartos dos residentes e em áreas onde não se sirva comida, como indicador 

de boa qualidade. 

 

28. Os animais e/ou plantas naturais estavam em boas condições? 
Quaisquer plantas ou animais de estimação no estabelecimento devem estar em boas condições. A equipe de 

trabalho é responsável pela aparência da instituição e pelo cuidado dos animais de estimação, inclusive por ajudar 

os residentes a cuidarem de seus animais e/ou plantas. 

 

29. Havia uma aparência familiar na instituição? 
A instituição deve ter a aparência e o aspecto de um lar, não de uma instituição. Os residentes devem viver, e não 

apenas residir. Você acha que os residentes podem desfrutar da instituição e se sentir bem nela? Se você tivesse 

um membro da família na instituição, você gostaria de vir aqui frequentemente? Se você fosse um residente, você 

se sentiria confortável? 

 

30. Visitantes foram vistos na instituição (familiares, voluntários, membros da 

comunidade etc)? 
Você deve ver visitantes na instituição. Os membros da família devem estar envolvidos no cuidado de seus entes 

queridos e devem ser autorizados e incentivados a visitá-los. As pessoas desfrutam da companhia de família e 

amigos, e isso deve acontecer nas ILPIs. 
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APÊNDICE C- INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO IOQ 

 

 

Antes de começar a anotar os questionários nós recomendamos passear (explorar) 

pela instituição durante 05 minutos no horário comercial (10:00 às 16:00hs). Andar através 

dos espaços de áreas comuns, corredores e outras áreas públicas. Pergunte a você mesmo “É 

um lugar onde eu me sentiria morando confortavelmente? "Seja um bom observador; pense 

sobre o que você ver, escuta, cheira e sente". Aguce os seus sentidos e acredito nos seus juízos 

(julgamentos). 

Uma observação sobre a escolha de suas respostas: 1 a 5, sendo em ordem crescente 

de qualidade. Caso sinta dificuldade de preencher alguma questão, talvez seja necessário 

outro passeio entorno da instituição em um segundo momento. Para responder algumas 

questões você poderá precisar de uma ajuda da equipe de funcionários: questões 7, 8, 22, 23, 

24 e 25.  

Para melhor compreensão dos resultados some os escores de cada questão, variando de 

30 a 150 ao total. Sendo que escores de 97 ou mais sugere instituições de boa qualidade e 

escores abaixo de 97 sugerem instituições com problemas de qualidade. Não fale com o outro 

sobre suas respostas até que ambos tenham respondido a todas as perguntas.  
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE-01) 

Esclarecimentos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa pretende validar o instrumento de indicadores observáveis de qualidade (IOQ) 

das Instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) e aplicá-lo em todas as ILPIs do estado do 

Rio Grande do Norte (RN) que aceitarem participar da pesquisa. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é devido ao grande aumento do contingente 

populacional de idosos, especialmente dos longevos (80 anos e mais) que atrelado à nova dinâmica 

familiar devido a vários fatores, destacando: a inserção das mulheres no mercado de trabalho, menor 

número de proles e uma certa banalização do casamento, há  cada vez mais a necessidade de repensar 

os modelos de moradias para os idosos já que há um aumento crescente na demanda dos cuidados 

prestados a eles e uma oferta menor devido a essa nova conjuntura familiar. Entre as alternativas de 

cuidado familiar as mais antigas e muitas vezes as únicas viáveis são as Instituições de longa 

permanência para idosos (ILPIs) que mesmo enraizadas por pré-conceitos culturais, principalmente, 

nos países do hemisfério Sul, o número de ILPIs tem-se crescido assustadoramente no Brasil, sendo 

por tais motivos de extrema importância conhecer melhor este segmento e desenvolver instrumentos 

para medição da qualidade dos serviços nas ILPIs, como também de procurar estabelecer padrões de 

qualidade e rotinas avaliativas da atenção à saúde para os idosos institucionalizados. Podendo este 

instrumento IOQ ser útil tanto para os profissionais e fiscalizadores das instituições a partir do 

monitoramento das qualidades dos cuidados à saúde prestados pelas ILPIs, mas também aos próprios 

idosos ou potenciais consumidores para que saibam aferir ou tenham uma ideia da qualidade nessas 

instituições a partir da aplicação do questionário, e assim possam realizar escolhas mais sensatas.  

Este é um convite para você participar da pesquisa: Adaptação transcultural e 

validação dos indicadores observáveis da qualidade do cuidado em 

Instituições de longa permanência para idosos (instrumento- IOQ), que tem 

como pesquisador responsável Wagner Ivan Fonsêca de Oliveira. 

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. 
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Durante a realização da adaptação transcultural do instrumento a ser validado será necessário 

que você, juntamente com outros membros que fará parte de um comitê multidisciplinar de especialistas 

acrescido por pessoas diretamente ligadas ao objeto de estudo, idosos ou potenciais consumidores 

dos serviços prestados nas ILPIs, faça uma leitura prévia da carta convite com os respectivos anexos 

e num outro momento possa arguir como parte integrante da equipe multidisciplinar sobre a possível 

representabilidade e viabilidade do instrumento quanto à qualidade dos serviços fornecidos pelas ILPIs 

dando ênfase na atenção centrada no idoso.  

Para tanto você terá que manifestar sua opinião a respeito de cada item do questionário IOQ a 

partir de uma discussão aberta com os outros membros, chegando a um consenso se o instrumento 

IOQ é importante ou não no âmbito da qualidade dos serviços em saúde nas ILPIs. Para isso, irá 

receber um questionário para avaliação complementar baseado em valores escalares em que você irá 

preencher por item atribuindo pontuações de 01 a 04, com as seguintes representações: 01- irrelevante; 

02- pouco relevante; 03 relevante e 04- muito relevante. Estima-se que o tempo total gasto será de no 

máximo 03 horas. 

Seu nome foi escolhido por indicação do Professor orientador Dr. Zenewton André da Silva 

Gama. Caso decida aceitar o convite, você deverá assinar este termo e avaliar a matriz conforme 

descrito anteriormente. 

Essa pesquisa envolve riscos mínimos aos participantes como possível desconforto ao avaliar 

a matriz e participar da conferência de consenso. Contudo, isso será minimizado pelo comprometimento 

dos investigadores em assegurar o envio da carta convite e respectivo TCLE via e-mail para avaliação 

com antecedência de pelo menos um mês a data da conferência. Além disso, será assegurado seu 

direito de se recusar a avaliar itens da matriz que lhes cause constrangimento de qualquer natureza ou 

mesmo do questionário a qualquer momento.  

A sua participação trata um importante benefício social, já que estará auxiliando no 

desenvolvimento de um instrumento dirigido a um contingente populacional bastante discriminado e 

ignorado pela sociedade seja pelo apelo social de um sistema capitalista ancorado pela produtividade 

ou mesmo pela legislação vigente que cada vez mais procura desresponsabilizar o papel do Estado 

quanto ao cuidado dos idosos, remetendo essa responsabilidade a instituição familiar que se sente 

sobrecarregada por vezes. 

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 a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente a Wagner Ivan Fonsêca de Oliveira, no Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva (PPGSCOL) – Departamento de Odontologia, localizado na Av. Sen Salgado Filho 

nº1787, Natal, RN. Telefone: (84) 3215-4133, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 

às 18:00 horas.  
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Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre localizado na Av. Nilo Peçanha, 620 Petrópolis. CEP 59.012-300 

(Natal/RN). Fone: (84) 3342- 5003. E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 

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 Adaptação transcultural 

e validação dos indicadores observáveis da qualidade do cuidado em Instituições de longa 

permanência para idosos (instrumento- IOQ),  

Participante da pesquisa: 

Assinatura: 

____________________________________________________________ 

Natal/RN  ___/___/___ 
Declaração do pesquisador responsável 

 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Adaptação transcultural e validação dos 

indicadores observáveis da qualidade do cuidado em Instituições de longa permanência para 

idosos (instrumento- IOQ), declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

_______________________________________________________ 
                                Wagner Ivan Fonsêca de Oliveira 
Natal/RN  ___/___/___ 
 

Pesquisador responsável: Wagner Ivan Fonsêca de Oliveira 

Av. Sen Salgado Filho nº1787, Natal, RN. Departamento de Odontologia da  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Telefone: (84) 32154133.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

Impressão 
datiloscópica do 

pesquisador 
responsável 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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APÊNDICE E- CARTA DE ANUÊNCIA ÀS ILPIs 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Ilmo Sr. Nome do Responsável 

Função e nome da Instituição 

 

Solicitamos a anuência institucional para a realização da pesquisa intitulada “Validação 

dos indicadores observáveis da qualidade em Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI)”. Será realizada por Wagner Ivan Fonsêca de Oliveira, mestrando do Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

O objetivo é validar Indicadores Observáveis de Qualidade (IOQ) para o contexto das 

ILPIs. Será realizado um estudo de caráter observacional com necessidade de acesso às 

instalações da instituição por aproximadamente 30 (trinta) minutos, para observar a prestação 

de cuidados, preparação dos idosos, ambiente, comunicação interpessoal e acesso. Não 

realizaremos nenhum tipo de intervenção com os residentes, apenas, em alguns casos 

faremos breves perguntas a alguns funcionários da instituição. 

 Portanto, pedimos cordialmente sua autorização para realizar uma visita de 30 

minutos às instalações sob sua responsabilidade. Ressaltamos que os dados coletados serão 

utilizados tão somente para realização deste estudo e mantidos em absoluto sigilo de acordo 

com os preceitos éticos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/2012.  

Agradecemos antecipadamente a sua atenção e colaboração com os nossos esforços de 

produzir um instrumento que oriente a melhoria da qualidade dos serviços das ILPIs no Brasil. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

Zenewton André da Silva Gama. 

 
 

Natal, ____de____________ de 2013. 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Zenewton André da Silva Gama 

Orientador do Projeto 

 

 

(  ) Concordamos com a solicitação                         (  ) Não concordamos com a solicitação 

 

 

________________________________________ 
Nome do Responsável 

Função e nome da instituição 
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APÊNDICE F- VERSÃO FINAL DO INSTRUMENTO DOS INDICADORES 

OBSERVÁVEIS DA QUALIDADE DO CUIDADO NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. 
 

Versão final da etapa 1 do Observable Indicators of Nursing Home Care Quality Instrument (Português), Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL (I1 a I6) 

I1 
As conversas entre os residentes e a equipe de 

trabalho eram amigáveis? 

1 

A maioria não 

era 

2 

Poucas eram 

3 

Algumas 

eram 

4 

Muitas eram 

5 

A maioria era 

I2 
Quando a equipe de trabalho se dirigia aos 

residentes, chamava-os pelo nome? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I3 

Os residentes e a equipe de trabalho conheciam 

uns aos outros e pareciam confortáveis entre si 

(por exemplo, sorriso, contato visual, toque, etc.)? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I4 

Os residentes e a equipe de trabalho interagiam 

uns com os outros de forma positiva (por 

exemplo, conversas, humor, toque, contato visual, 

etc.)? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I5 
A equipe de trabalho parecia ser amável 

(compassiva, calorosa, gentil)? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

I6 
A equipe de trabalho tratava os residentes com 

dignidade e respeito? 

1 

A maioria não 

2 

Poucos sim 

3 

Alguns sim 

4 

Muitos sim 

5 

A maioria sim 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS (I7 a I12) 

I7 

Foram vistos enfermeiros nas áreas comuns da 

instituição? (Observe os crachás ou pergunte à 

equipe de trabalho).  

1 

Não 

2 

Ocasional- 

Mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I8 

O(s) enfermeiro(s) pareciam conhecer os 

residentes para gerenciar os seus cuidados? (Pode 

ser necessário perguntar à equipe de trabalho). 

1 

Não pareciam 

2 

Ocasional- 

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I9 
A equipe de trabalho ajudava os residentes com a 

alimentação? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional 

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I10 

Os residentes eram incentivados a se deslocarem 

pela instituição de forma independente, com ou 

sem dispositivo de auxílio, tais como bengalas, 

andadores ou cadeiras de rodas? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional- 

Mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I11 
A equipe de trabalho ajudava alguns residentes a 

caminhar ou se locomover pela instituição? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional- 

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

I12 

A equipe de trabalho se comunicava com os 

residentes confusos de forma positiva (por 

exemplo, falar, tocar sentar-se com eles, etc.)? 

1 

Raramente 

visto 

2 

Ocasional-

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 

 Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)  

GESTÃO DA APARÊNCIA DOS IDOSOS (I13 e I14) 

I13 Os residentes estavam vestidos e limpos? 
1 

A maioria não 

2 

Alguns 

estavam 

3 

Muitos 

estavam 

4 

A maioria 

estava 

5 

Todos 

estavam 

I14 

Os residentes aparentavam estar bem cuidados 

(barba feita, cabelo penteados, unhas limpas e 

aparadas)? 

1 

A maioria não 

2 

Alguns 

estavam 

3 

Muitos 

estavam 

4 

A maioria 

estava 

5 

Todos 

estavam 

 Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

ODORES (I15 e I16) 

I15 
Odores de urina ou fezes eram perceptíveis na 

instituição? 

1 2 

Na maioria 

das áreas 

3 

Ocasional-

mente 

4 

Quase 

imperceptível 

5 

Imperceptível 
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Dominante 

em todas as 

áreas 

I16 
Outros odores desagradáveis eram perceptíveis na 

instituição? 

1 

Dominante 

em todas as 

áreas 

2 

Na maioria 

das áreas 

3 

Ocasional-

mente 

4 

Quase 

imperceptível 

5 

Imperceptível 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

UTILIZAÇÃO DOS AMBIENTES BÁSICOS (Q17 a Q21) 

I17 
Os corredores e áreas comuns estavam sem 

obstáculos à locomoção? 

1 

Muito 

desorganiza-

dos 

2 

Frequente-

mente 

desorganiza-

dos 

3 

Um pouco 

desorganiza-

dos 

4 

Organizados 

5 

Muito 

organizados 

  

I18 

Os quartos dos residentes, corredores e áreas 

comuns estavam limpos? 

1 

Sujos 

2 

Um pouco 

sujos 

3 

Mais ou 

menos limpos 

4 

Limpos 

5 

Muito limpos 

  

I19 

O prédio, o terreno e os móveis da instituição 

estavam em bom estado? 

1 

Condições 

muito ruins 

2 

Condições 

ruins 

3 

Condições 

pouco boas 

4 

Condições 

boas 

5 

Condições 

muito boas 

  

I20 
Os corredores estavam bem iluminados? 

1 

Mal 

iluminados 

2 

Alguma luz, 

mas não o 

suficiente 

3 

Moderada-

mente 

iluminados 

4 

Bem 

iluminados 

5 

Muito bem 

iluminados 

I21 
Os quartos dos residentes estavam bem 

iluminados? 

1 

Mal 

iluminados 

2 

Alguma luz, 

mas não o 

suficiente 

3 

Moderada-

mente 

iluminados 

4 

Bem 

iluminados 

5 

Muito bem 

iluminados 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

 ACESSO AOS AMBIENTES DAS ILPIS (Q22 a Q25) 

I22 

Os residentes confusos têm um lugar seguro para 

passear na área interna da instituição? (Pode ser 

necessário perguntar à equipe de trabalho). 

1 

Sem lugar 

seguro 

aparente 

2 

Muito 

pequeno 

3 

Pequeno 

4 

Moderado 

5 

Lugar seguro 

e grande 

I23 

Os residentes confusos têm um lugar seguro para 

passear na área externa da instituição? (Pode ser 

necessário perguntar à equipe de trabalho). 

1 

Sem lugar 

seguro 

aparente 

2 

Muito 

pequeno 

3 

Pequeno 

4 

Moderado 

5 

Lugar seguro 

e grande 

I24 

Os residentes confusos têm acesso à área externa 

da instituição? (Pode ser necessário perguntar à 

equipe de trabalho).  

1 

Sem acesso 

aparente 

2 

Acesso 

ocasional com 

assistência 

3 

Algum acesso 

com 

assistência 

4 

Acesso 

frequente 

5 

Acesso a 

qualquer hora 

I25 

Os outros residentes têm acesso à área externa da 

instituição? (Pode ser necessário perguntar à 

equipe de trabalho). 

1 

Sem acesso 

aparente 

2 

Acesso 

ocasional com 

assistência 

3Algum 

acesso com 

assistência 

4 

Acesso 

frequente 

5 

Acesso a 

qualquer hora 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)   

 AMBIENTE FAMILIAR (Q26 a Q30) 

I26 

Os quartos dos residentes estavam personalizados 

com mobiliário, imagens e outros objetos 

pessoais? 

1 

A maioria não 

estava 

2 

Poucos 

estavam 

3 

Alguns 

estavam 

4 

Muitos 

estavam 

5 

A maioria 

estava 

  

I27 

Havia animais de estimação (cães, gatos, 

pássaros, etc.) e/ou plantas naturais na 

instituição? 

1 

Nenhum ou 

raramente 

vistos 

2 

Ocasional-

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Com 

frequência 

5 

Com muita 

frequência 
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I28 

Os animais e/ou plantas naturais estavam em boas 

condições? 

1 

Não vistos ou 

em condições 

ruins 

2 

Condições 

razoáveis 

3 

Mediano 

4 

Condições 

boas 

5 

Condições 

muitos boas 

  

I29 
Havia uma aparência familiar na instituição? 

1 

Nada familiar 

2 

Pouco 

familiar 

3 

Moderada-

mente 

familiar 

4 

Aparência 

familiar 

5 

Muito 

familiar 

  

I30 

Visitantes foram vistos na instituição (familiares, 

voluntários, membros da comunidade, etc.)? 

1 

Raramente 

vistos 

2 

Ocasional-

mente 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Frequente-

mente 

5 

Muito 

frequente-

mente 

Total (Some os números circulados e escreva na caixa ao lado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


