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RESUMO 

 

Avaliação do desempenho da Estratégia Saúde da Família no controle da 

hipertensão arterial sistêmica em municípios do Estado da Paraíba.  

O Ministério da Saúde do Brasil preconiza o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica 
através de ações da Estratégia Saúde da Família. Fazem-se, assim, necessárias 
avaliações e análises do desempenho e impacto dessas ações para o controle da 
doença nos serviços de saúde. Nesse contexto, o objetivo foi avaliar o desempenho 
dos serviços prestados nas unidades de saúde para o controle da HAS nos municípios 
de João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, por meio da percepção dos atores: 
usuários, gestores e profissionais. A interface multidisciplinar da pesquisa se 
manifesta pela articulação das áreas de epidemiologia, estatística e saúde pública. 
Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva realizado em 2009, 2010 e 2011, de 
base populacional, de caráter descritivo e analítico por meio da amostragem aleatória 
e probabilística, para cada um dos atores das Unidades de Saúde da Família dos 
municípios estudados. Adotaram-se como referencial teórico-metodológico as 
dimensões essenciais da atenção primária propostas por Starfield: Acesso, Vínculo, 
Elenco de serviços, Coordenação, Enfoque na família e Orientação para a 
comunidade, por meio da aplicação de questionários validados para os atores. Os 
resultados foram apresentados em três artigos que avaliaram, respectivamente: a 
adesão/vínculo do usuário e o controle pressórico; o grau de satisfação com o serviço 
dos três atores e uma comparação que procurou medir o grau de satisfação de 
usuários e profissionais entre os dois municípios estudados. Os resultados principais 
mostraram: um alto percentual de usuários com graus de satisfação elevados, todavia 
com níveis pressóricos não controlados; usuários e profissionais com graus de 
satisfação mais elevados do que os gestores e diferenças significativas nos graus de 
satisfação entre profissionais e usuários do mesmo município, para algumas 
dimensões, e entre os municípios. O estudo enfatizou a importância do 
acompanhamento e monitoramento rotineiros das ações desenvolvidas nos serviços 
e atividades pelos profissionais de saúde, bem como reforçou a importância do 
acompanhamento do hipertenso. Defendeu-se que a importância da avaliação não é 
somente uma questão localizada, mas que extrapola as fronteiras dos municípios 
estudados ao se aplicar instrumentos que permitiram a medição da percepção dos 
três atores envolvidos com cuidado dos hipertensos da Estratégia Saúde da Família.  
 

PALAVRAS- CHAVE: Hipertensão arterial – Atenção básica – Avaliação em saúde 
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ABSTRACT 

 

The performance of the Family Health Strategy for the Control of Systemic 

Arterial Hypertension in municipalities of Paraíba State, Brazil 

The Brazilian Ministry of Health advocates the control of systemic arterial hypertension 
(SAH) through actions of the Family Health Strategy. Therefore, it becomes necessary 
to analyze the performance and impact these actions have had towards the control of 
hypertension in health services. In this scenario, this study assessed the health care 
provided to the population regarding the control of SAH in health facilities in the cities 
of João Pessoa and Campina Grande, Paraíba state, Brazil. The perceptions of users, 
health managers and professionals – named as actors – were considered, and a 
multidisciplinary approach involving epidemiology, statistics and public health, was 
employed. This was a population-based, retrospective cohort study conducted from 
2009 to 2011, with descriptive and analytical nature. Random probabilistic sampling 
was performed for each of the actors of the Family Health Units in the municipalities 
covered. The essential dimensions of primary care proposed by Starfield were adopted 
as a theoretical-methodological reference, as follows: Access; Bonding; Care Chart; 
Coordination; Focus on the Family; and Guidance for the Community. Validated 
questionnaires addressing these dimensions were submitted to each actor. The results 
were presented in three articles showing (i) user’s compliance/bonding and blood 
pressure control; (ii) the degree of satisfaction with the service under the perspective 
of the three actors; and (iii) a comparison of the degree of satisfaction among users 
and health professionals between both municipalities. The main results showed the 
following: high percentage of users fairly satisfied with the care provided, but with 
uncontrolled blood pressure; users and health professionals more satisfied than the 
managers; and significant differences in the degree of satisfaction between 
professionals and users from the same municipality for some dimensions and also 
between municipalities. The present study emphasized the importance of routine 
follow-up for actions developed in the services and by health professionals and, 
decisively, the importance of monitoring the hypertensive individuals. The assessment 
of the care provided is not a spotted need; instead, that goes beyond the boundaries 
of the municipalities covered, given the application of a research instrument that 
allowed measuring the perception of the three actors involved in the care of 
hypertensives in the Family Health Strategy. 
 

KEY WORDS: Arterial Hypertension - Primary Care - Health evaluation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um sério problema de saúde pública 

mundial, um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, e está 

associada às principais causas de mortalidade. No Brasil, os estudos epidemiológicos 

sobre a hipertensão são voltados, em sua maioria, às regiões Sul e Sudeste e 

apresentam uma heterogeneidade metodológica entre si, o que dificulta a comparação 

entre os indicadores quando se trata de avaliação dos serviços. Por exemplo, a 

inexistência de um valor de referência sobre prevalência de hipertensos para o País 

pode ser justificada pela diversidade regional cultural, social e econômica existentes, 

além da dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que interfere no diagnóstico 

e manejo da doença (1). 

As estatísticas revelam que um grande número de mortes e invalidez por 

doenças cárdio e cerebrovasculares ocorre em idades economicamente produtivas da 

população. Desse modo, o controle da HAS é preconizado pelo Ministério da Saúde 

(MS), tendo em vista a queda da mortalidade por essas doenças em muitos países. 

No Brasil, o desenvolvimento de políticas de promoção e proteção à saúde para o 

combate à hipertensão arterial tem sido realizado pelo Ministério da Saúde (MS), 

através das ações da Estratégia de Saúde da Família (ESF) (2). 

A avaliação de serviços fornece subsídios para ajudar na tomada de decisões, 

contribuindo para o aperfeiçoamento do cuidado (3). O MS tem buscado, portanto, 

institucionalizar a avaliação na atenção básica através de financiamento de estudos 

acadêmicos, contratação de instituições para realização de pesquisas avaliativas e o 

desenvolvimento de metodologias de avaliação.  

O presente estudo faz parte das pesquisas realizadas nos municípios de João 

Pessoa, Campina Grande (PB) e Natal (RN), a partir de três projetos multicêntricos 

originalmente desenvolvidos por Paes com os seguintes títulos: 

1. "Avaliação da efetividade no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e 

associação com fatores de risco comparando a atenção do Programa de Saúde da 

Família e de Unidades Básicas de Saúde de municípios do Nordeste do Brasil". 

Projeto financiado pelo CNPQ (4). 

2. "Desempenho do Programa Saúde da Família comparado com o das Unidades 

Básicas de Saúde no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e fatores associados 



 
 
 

15 
 

 

em municípios do Estado da Paraíba: Um estudo de coorte longitudinal". Projeto 

financiado pelo CNPQ (5). 

3. "Desempenho do Programa Saúde da Família comparado com o das Unidades 

Básicas de Saúde no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e fatores associados 

em municípios do Estado da Paraíba: Um estudo de coorte". Projeto financiado pela 

FAPESQ/ CNPQ (6). 

O objetivo central desses estudos consistiu em se avaliar a efetividade no 

controle da Hipertensão Arterial Sistêmica, utilizando-se como referencial teórico-

metodológico as categorias básicas da avaliação da qualidade de Serviços de Saúde 

propostas por Starfield (7). 

O Projeto 1 deu início a uma coorte de hipertensos em 2008 na ESF e avaliou 

a satisfação dos usuários com o serviço de saúde alicerçada nas dimensões 

essenciais da Atenção Primária à Saúde (APS).  O projeto 2 deu prosseguimento à 

coorte de hipertensos em 2009 e incluiu a avaliação da satisfação com o serviço dos 

profissionais e gestores no ano de 2010. O projeto 3 finalizou o estudo retomando a 

coorte de hipertensos com nova avaliação da satisfação dos usuários no ano de 2011. 

Em virtude das limitações orçamentárias e do tempo, não foram realizadas as 

entrevistas no município de Natal/ RN, mas apenas coletados os dados básicos 

referentes ao perfil dos hipertensos cadastrados na ESF. A proposta inicial que 

consistia em se comparar o desempenho da ESF com as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) foi redirecionada em virtude da inexistência de unidades básicas em 

quantidades e qualidade suficientes nos municípios de João Pessoa e Campina 

Grande, na Paraíba. Desse modo, utilizaram-se amostras probabilísticas de 

hipertensos cadastrados na ESF, dando uma representatividade estatística de base 

populacional para tais municípios.  

A ESF tem como eixo a atenção primária, reafirmando e incorporando os 

princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), isto é, a universalização, 

descentralização, integralidade das ações e participação da comunidade. A equipe 

multiprofissional passa a ser responsável pelo acompanhamento permanente da 

saúde de um número determinado de indivíduos e famílias que moram no espaço 

territorial próximo, possibilitando o estabelecimento de vínculos de compromisso e de 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população (8). 

Todavia, a qualidade da atenção aos serviços de saúde tem sido uma exigência 

cada vez maior, seja por parte da sociedade, seja por parte dos gestores públicos. É 
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preciso reconhecer que as instituições públicas estão direcionando esforços para 

buscar evidências objetivas de que os serviços de saúde estão sendo fornecidos de 

maneira eficiente e adequada aos usuários. Reconhece-se também que a avaliação 

da organização e desempenho dos serviços de APS tem sido bastante difundida nos 

estudos de avaliação e que a avaliação de serviços de saúde no Brasil é um tema 

bastante discutido, embora com diferentes propósitos e com o uso de diversas 

metodologias. 

Para a construção de uma APS de qualidade, faz-se necessária a incorporação 

de mecanismos de avaliação dos serviços de forma sistemática. Desse modo, os 

aspectos críticos da APS podem ser mensurados por meio de parâmetros universais 

como: acessibilidade, integralidade, longitudinalidade, coordenação, centralidade na 

família, orientação comunitária e competência cultural (9). O Primary Care 

Assessment Tool (PCAT) permite avaliar-se a qualidade da APS e recebeu diversas 

adaptações e validações para ser utilizado no Brasil, destacando-se a validação para 

a hipertensão arterial realizada por Paes (10). Nesse contexto, o grau de satisfação 

do indivíduo faz parte do processo avaliativo e reflete a qualidade nos diversos 

momentos do atendimento, desde os cuidados técnicos, até o relacionamento 

usuário/serviço de saúde.  Alguns autores (12,13,14,15,16) enfatizam que a satisfação 

do usuário não deve levar em consideração somente as expectativas ou percepções 

individuais, a comparação isolada com outros indivíduos em termos de ganhos e 

perdas, ou, simplesmente, pela diferença entre o que é desejado, ou esperado, e o 

que é obtido. Devem-se considerar a experiência do serviço, aspectos da efetividade 

e o nível de saúde do usuário na determinação da satisfação. 

Dentre os vários problemas observados durante as pesquisas com hipertensos 

(16,17,18,19,20,21,22,23) destaca-se a baixa adesão ao tratamento. Nesses estudos, 

os autores têm associado à adesão terapêutica fatores como: acesso ao serviço de 

saúde, relacionamento com os profissionais de saúde, fatores sociodemográficos, 

entre outros. A baixa adesão aos serviços de saúde e acompanhamento dos 

hipertensos é preocupante, uma vez que a proposta do Ministério da Saúde é a de 

que, uma vez identificado o hipertenso, ele passe a ser um usuário acompanhado pelo 

sistema. 

A dinâmica proposta pela ESF, centrada na promoção da qualidade de vida e 

intervenção nos fatores de risco, permite a identificação e acompanhamento dos 

indivíduos hipertensos. No entanto, um fato marcante detectado na investigação é que 
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determinado número de hipertensos, mesmo acompanhado pelos serviços de saúde, 

não alcançavam o controle dos níveis pressóricos, sugerindo que não aderiam ao 

tratamento ou não estariam sendo devidamente monitorados. 

É notório que o controle da Hipertensão Arterial depende da adesão ao 

tratamento proposto e do seguimento do hipertenso no serviço de saúde. Para avaliar 

a satisfação do hipertenso usuário da ESF, é importante levar-se em consideração os 

aspectos essenciais da APS, tais como a adesão e o vínculo desse usuário com o 

serviço de saúde.  

Todavia nem sempre o usuário sabe do que precisa. Dessa forma, a 

necessidade deve ser definida por pacientes e profissionais, ou seja, a satisfação do 

usuário é apenas uma das vertentes da qualidade. Recorrendo-se ao conceito de 

avaliação de qualidade de Donabedian (24), a avaliação da qualidade dos serviços 

comporta, desde a satisfação com o desempenho técnico, qual seja, a aplicação do 

conhecimento e da tecnologia médica a fim de maximizar os benefícios e reduzir os 

riscos, até o relacionamento com o paciente. Assim, a avaliação deve compreender a 

satisfação dos três atores envolvidos no processo avaliativo: usuários, profissionais e 

gestores. 

Em outras palavras, a avaliação do usuário deve ser pautada no que o 

hipertenso deseja do serviço. A avaliação do profissional deve investigar se o serviço 

satisfaz suas necessidades enquanto profissional e se a realização dos 

procedimentos é adequada. A avaliação do gestor se refere ao uso eficiente e 

produtivo dos recursos para se atender às necessidades do usuário dentro dos limites 

estabelecidos no processo gerencial. 

Com base na perspectiva colocada, o presente estudo deu origem a três artigos 

que avaliaram respectivamente: a relação do controle pressórico com a adesão/ 

vínculo do usuário da Atenção Primária; a satisfação com o serviço tomando como 

parâmetro a visão dos três atores envolvidos: usuários, profissionais e gestores; a 

satisfação de usuários e profissionais em dois municípios paraibanos.    

Nesse contexto, objetivou-se entender, sob a ótica da avaliação, o papel da 

ESF para o acompanhamento do hipertenso segundo a percepção dos diferentes 

atores: usuários, profissionais e gestores, fundamentados nos atributos essenciais da 

Atenção Primária à Saúde. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A hipertensão arterial é uma doença de difícil controle e, mesmo após um 

período de acompanhamento pelo serviço de saúde, o hipertenso pode apresentar 

níveis pressóricos elevados, sugerindo uma inadequação ao tratamento proposto, 

seja por motivos fisiológicos, dificuldade para aderir à mudança de hábitos ou estilo 

de vida ou, ainda, por inadequação ao desempenho organizacional do serviço.  

Com a reestruturação do SUS, com a expansão da rede de atenção primária e 

com o desenvolvimento de ações e investimentos voltados para doenças crônicas não 

transmissíveis, adveio a busca pela qualificação dos serviços e pela necessidade de 

monitoramento e avaliação. Essa necessidade pode ser avaliada por meio de 

instrumentos que detectem o grau de satisfação dos envolvidos. É necessário, 

todavia, que sejam avaliados os aspectos fundamentais da APS: acessibilidade, 

integralidade, longitudinalidade, coordenação, enfoque na família e orientação para a 

comunidade.  

O presente estudo justifica-se pela necessidade de avaliação do serviço de 

saúde voltado para o hipertenso, tendo como parâmetro os atributos essenciais da 

atenção primária na percepção dos três atores envolvidos com o processo: usuários, 

profissionais e gestores. Ao se verificar a literatura pertinente sobre essas questões, 

observou-se a escassez de estudos para o Nordeste brasileiro e, mais 

especificamente, no Estado da Paraíba.  

Deve-se destacar o pioneirismo desta pesquisa com relação a três pontos: a) 

construção e validação dos instrumentos para se avaliar a qualidade da APS na 

atenção ao hipertenso; b) formação de uma coorte de hipertensos acompanhados 

pela ESF, a primeira e única no Brasil; c) comparação entre a satisfação de diferentes 

atores sobre o acompanhamento do hipertenso. 

Entende-se que os resultados deste estudo não se restringem às localidades 

onde eles foram aplicados, mas que possam ser utilizados para fornecer elementos 

científicos de apoio para outras Unidades de Saúde da Família (USF) do País e 

instituições governamentais na avaliação dos seus serviços de atenção ao usuário 

hipertenso.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o desempenho da Estratégia de Saúde da Família no controle da 

Hipertensão Arterial Sistêmica nos municípios de João Pessoa e Campina Grande na 

Paraíba, através da percepção dos usuários, profissionais e gestores. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar o perfil dos hipertensos atendidos pelas unidades de saúde da 

família e dos profissionais e gestores públicos de saúde. 

 Comparar os indicadores de desempenho do serviço na percepção entre os 

diferentes atores (usuário, profissionais e gestores).  

 Comparar os indicadores de desempenho do serviço entre os municípios 

estudados. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, tipo coorte única, retrospectivo e de base 

populacional dos usuários hipertensos adultos cadastrados no HiperDia e vinculados 

à ESF (4). Com base no cadastramento dos usuários em 2006/2007, foram 

averiguados os prontuários durante o ano de 2008 e realizadas entrevistas em 2009, 

2010 e 2011. Para a categoria de profissionais e gestores de saúde, o contato foi 

realizado em 2010 por meio de entrevista.  

O estudo multicêntrico foi proposto para ser realizado nos municípios de João 

Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Natal/RN. No entanto, neste trabalho, apenas os 

municípios paraibanos foram considerados. Como critérios de inclusão, foram 

considerados, no estudo transversal, os indivíduos com idade acima de 19 anos 

cadastrados no sistema HiperDia durante 01 de janeiro 2006 até o dia 31 de dezembro 

de 2007.Os critérios de exclusão para os usuários foram: ter menos de 20 anos de 

idade; usuários que não conseguissem responder por si mesmos; ter realizado 

mudança da área adscrita da unidade durante o período de cadastro até o momento 

da entrevista. O mesmo processo de entrevistas foi seguido em 2009 e 2010, 

consideradas as perdas por óbito, recusa ou mudança de endereço.  

Para se desenvolver o estudo, adotaram-se como referencial teórico-

metodológico as dimensões essenciais da atenção primária propostas por Starfield 

(7). Contemplaram-se oito dimensões nos questionários formulados, cujas questões 

(Apêndices 1, 2 e 3) foram adaptadas do instrumento de Villa e Ruffino-Neto (25), 

considerando-se as categorias básicas da avaliação da qualidade de Serviços de 

Saúde: acesso, porta de entrada, vínculo, elenco de serviços, coordenação, enfoque 

familiar, orientação para a comunidade e formação profissional. O instrumento para 

os usuários hipertensos foi adaptado e validado por Paes (10).  O instrumento utilizado 

para os profissionais foi validado e encontra-se em processo de finalização para 

publicação (5). 

Cada dimensão foi composta de perguntas com respostas correspondentes a 

uma escala de possibilidades preestabelecidas (Escala tipo Likert), atribuindo-se 

valores entre um e cinco para as respostas “nunca”, “quase nunca”, “às vezes”, “quase 

sempre” e “sempre”, além das opções “não se aplica” e “não sabe/não respondeu” 
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para captar todas as possibilidades.  Para cada dimensão, foi construído um índice 

composto a partir da média dos escores dos indicadores, variando entre um e cinco 

(26). Os escores das perguntas de cada dimensão foram somados, e a média dessa 

soma representou o Índice Composto da dimensão (Quadro 1).  

 

        Quadro 1: Desenvolvimento dos índices compostos 

 
Perguntas do questionário 

 

 

 

 

                                                                        Respostas 

 

Nunca Quase Nunca Às Vezes Quase Sempre Sempre 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 75-100% 

 

Respostas convertidas em escores  

 

1 2 3 4 5 

 

Média dos escores por dimensão 

 

Índice (s) composto (s) 

  

 

 

 
         Fonte: Adaptado de Almeida e Macinko, 2006. 
 

 

Os usuários hipertensos foram classificados em dois grupos: acompanhados e 

não acompanhados, de acordo com o comparecimento às consultas durante o ano de 

2008. Definiram-se como acompanhados os hipertensos com pelo menos três 

consultas com registro de pressão arterial (PA) nos prontuários em 2008 e, como não 

acompanhados, aqueles com até duas consultas registradas em 2008. Essas 

informações foram captadas através dos prontuários dos pacientes nas USF. Para os 

anos de 2009/2010/2011, a captação dos dados foi feita por meio de entrevistas com 

os usuários selecionados através do questionário estruturado (ANEXO 1) (10). 

Indicadores das dimensões 

Indicador de satisfação 
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A identificação dos níveis pressóricos controlados e não controlados (Quadro 

2) tomou como base os valores recomendados pelas VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial (1). 

 

 
                       Quadro 2: Valores utilizados para classificar a HAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2 Cenários dos municípios 

 

Os critérios de escolha dos municípios foram baseados nos seguintes aspectos: 

possuir área geograficamente delimitada com equipes da ESF que desenvolvam 

ações de controle para HAS, programa HiperDia implementado no sistema de saúde, 

razoável tradição histórica de organização de serviços de atenção básica, 

envolvimento e parceria entre academia e serviço de saúde, gestores/ equipes de 

profissionais de saúde da ESF. Os municípios possuem uma rede de serviços de 

saúde distribuída da seguinte forma:  

João Pessoa - capital do Estado da Paraíba - contava com população de 674.762 

habitantes segundo o IBGE em 2008. O sistema municipal de saúde era composto 

por cinco Distritos Sanitários e cerca de 180 Unidades de Saúde, e cinco Unidades 

Básicas de Saúde e cobertura de 88,8% da população. De acordo com Departamento 

de Atenção Básica, em 2015 o município conta com uma população de 742.478 

pessoas, 371 USF e cobertura de 93,75% da população (27). 

Campina Grande - segundo maior município do Estado da Paraíba - com 

população de 376.060 habitantes em 2008, foi um dos primeiros 14 municípios 

brasileiros que implantou o Programa Saúde da Família em 1994, com 05 (cinco) 

equipes (Projeto de Implantação, 1994).  Possuía um sistema de saúde composto por 

seis Distritos Sanitários com 85 equipes de Saúde da Família, perfazendo uma 

cobertura de 71% da população. De acordo com o Departamento de Atenção Básica, 

 Momento do cadastro 
(2006/2007) 

Momento da entrevista 
(2009/2010) 

Hipertensão 
controlada 

 
< 140/90 mmHg 

 
Normal ou limítrofe 

Hipertensão 
não-controlada 

 
≥ 140/90 mmHg 

 
≥ 140/90 mmHg 

Fonte: Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade    Brasileira de 
Cardiologia e Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2010. 
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em 2015 o município conta com uma população de 389.995 pessoas, 100 USF e 

cobertura de 93,33% da população (27). 

 

 

4.3 Amostragem 

 

O processo de seleção dos indivíduos (hipertensos cadastrados) envolveu duas 

etapas: na primeira, realizou-se uma seleção auto-ponderada e sistemática das 

unidades de saúde, resultando em 36 conglomerados (equipes) para João Pessoa e 

30 conglomerados (equipes) para Campina Grande. Na segunda etapa, realizou-se 

uma seleção probabilística dos indivíduos cadastrados no Hiperdia de forma aleatória 

e ponderada, selecionando-se 10 indivíduos por equipe. 

O tamanho de amostra total, para seleção dos usuários, foi calculado com base 

em um processo de amostragem casual simples utilizando um intervalo de confiança 

de 95%, 3% de erro amostral e uma prevalência de hipertensos de 11% para João 

Pessoa e 16%para Campina Grande. A prevalência foi obtida a partir do número total 

de hipertensos cadastrados dividido pelo número total de indivíduos cadastrados no 

SIAB (27) de cada município.  

 Foram selecionados 725 indivíduos, sendo 343 de João Pessoa e 382 de 

Campina Grande. Após visita às unidades, percebeu-se que apenas 27 unidades 

dispunham de ficha de cadastro do HiperDia dos anos de 2006 e 2007, sendo 

excluídas 03 unidades.  

Para o município de João Pessoa, considerou-se o parâmetro de sucesso p = 

0,119 (obtido a partir do número total de hipertensos cadastrados, dividido pelo 

número total de indivíduos que fizeram uso do serviço da ESF cadastrados até 2008), 

N sendo o total de hipertensos cadastrados, 𝑧∝ 2⁄  obtido pela normal padrão com valor 

de 1,96, nível de confiança de 95% e margem de erro amostral máximo  = 0,035 

através da seguinte fórmula para N = 43.953 usuários. 

 

 

   

2

2

2 2

2

. . 1 .

. 1 . . 1

z p p N
n

N z p p
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O cálculo resultou no valor de n (número de indivíduos) igual a 327 para João 

Pessoa, ao qual foi acrescentado um total de 33 indivíduos (9,17%) a fim de se ajustar 

a seleção de equipes selecionadas, totalizando-se 360 indivíduos para compor a 

amostra (4). 

Em seguida, realizou-se uma seleção probabilística dos indivíduos cadastrados 

no HiperDia, de forma aleatória e ponderada, selecionando-se o mesmo número de 

indivíduo em cada conglomerado, ou seja, dez indivíduos, abrangendo-se, 

proporcionalmente, usuários acompanhados e não acompanhados. Então, todos os 

indivíduos cadastrados em 2006 e 2007 como hipertensos tiveram seus prontuários e 

fichas do HiperDia consultados, e as informações de interesse (tais como: 

informações do cadastro do HiperDia, número de consultas na unidade, registro da 

pressão arterial em cada consulta, etc.) foram transcritas no instrumento a ser utilizado 

no segundo momento. Assim, pôde-se conhecer a proporção dos hipertensos 

acompanhados (com pelo menos três consultas com verificação de pressão arterial 

em 2008) e não acompanhados (com até duas consultas em 2008).  

Em Campina Grande, considerou-se o parâmetro de sucesso p = 0,159 (obtido 

a partir do número total de hipertensos cadastrados, dividido pelo número total de 

indivíduos que fizeram uso do serviço da ESF, cadastrados até 2008), nível de 

confiança de 95% e margem de erro amostral máximo = 0,035 (ou 3,5%), com base 

na população de usuários cadastrados no ano de 2008 (N = 17.658). Obteve-se uma 

amostra de 411 hipertensos, à qual foram acrescentados, na amostra total, 9 

indivíduos (1,91%), por questão de ajuste na divisão das equipes selecionadas. Ao 

final, a amostra total contou com 420 hipertensos. Foram realizadas entrevistas com 

os hipertensos cadastrados selecionados. O número de entrevistados foi proporcional 

ao tamanho do conglomerado, calculado pela razão entre o número de 

acompanhados e o número de cadastrados no HiperDia naquela unidade, multiplicado 

por 100, obtendo-se, assim, o percentual de entrevistas dos acompanhados e não 

acompanhados.  

O processo de seleção dos profissionais foi realizado nas unidades já 

selecionadas para as entrevistas com os usuários. Para cada Unidade de Saúde 

fizeram parte o médico, um enfermeiro da unidade e 50% do total de agentes 

comunitários de saúde (ACS). Deste modo, o total de profissionais selecionados ficou 

composto por 137 em João Pessoa e 121 em Campina Grande.  
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Na seleção dos gestores, foi entrevistada toda a população. Em João Pessoa 

a população foi composta por 18 gestores, entre eles: a secretária de saúde do 

município, coordenador da atenção básica, gerente de política de medicamentos, 

diretor geral dos distritos, diretor de cada distrito, diretor administrativo, diretor técnico. 

Em Campina Grande, foram entrevistados 11 gestores (toda a população), entre eles: 

secretário municipal de saúde, coordenador da atenção básica, diretor geral e 

supervisores/ diretores técnicos. 

 

4.4 Processo de coleta dos dados 

 

O processo de coleta dos dados foi realizado com obtenção de informações 

coletadas em dois segmentos: a) pacientes hipertensos durante a coorte 

(2009/2010/2011) e b) profissionais-chave (profissionais de saúde e gestores) em 

2010. A coleta dos hipertensos foi realizada em duas etapas, sendo utilizadas três 

fontes: formulário HiperDia, prontuários e entrevistas domiciliares. 

  

 

4.4.1 Coleta de informação dos usuários 

 

1ª. Etapa  

 

A primeira etapa da coleta de dados consistiu na captação dos dados 

secundários no HiperDia e prontuários dos hipertensos. Nos prontuários, foi possível 

observar o número de vezes que o usuário retornou à unidade de saúde, a quantidade 

e o tipo de medicação utilizada.  

As informações secundárias coletadas no HiperDia e prontuários foram 

confirmadas e/ou complementadas no momento da entrevista com o hipertenso, 

permitindo traçar o perfil dos hipertensos e caracterizá-los quanto ao 

acompanhamento e controle da hipertensão arterial.  

 

2ª. Etapa  

 

A segunda etapa da coleta consistiu na entrevista baseada nas dimensões 

organizacionais e na coleta das medidas antropométricas (peso, altura, circunferência 
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da cintura e quadril) e mensuração da PA. As informações clínicas (PA sistólica e 

diastólica, peso, altura e medida da circunferência de cintura e quadril) coletadas no 

momento da entrevista seguiram uma técnica de mensuração padronizada, conforme 

preconizado pelo MS.  Para isso, todos os entrevistadores foram submetidos a um 

treinamento prévio. Para aferição da PA, foram utilizados esfigmomanômetros do tipo 

aneroide, pertencentes aos entrevistadores, os quais foram submetidos à calibração 

por uma empresa especializada segundo as normas do INMETRO.  

A rotina de medida da PA obedeceu às normas de aferição: após cinco minutos 

de repouso, sentado, com o membro superior direito apoiado à altura do coração; a 

PA sistólica é indicada pelo primeiro som de Korotkof, e a PA diastólica pelo 

desaparecimento ou pelo abafamento, quando a intensidade de mudança for nítida. 

O peso e a altura foram medidos, preferencialmente pela balança e antropômetro 

utilizados na unidade (visto que as medidas que constam nos prontuários foram 

extraídas a partir desses equipamentos).  

Quando não foi possível entrevistar o usuário na unidade, a abordagem foi 

realizada em seu domicílio, sendo necessário a companhia do ACS. Neste caso, 

utilizou-se a balança e o antropômetro adquiridos pela equipe de pesquisadores para 

esse fim. O IMC (Índice de Massa Corpórea) foi calculado posteriormente de acordo 

com a equação de Ketelet (IMC = peso/altura2). Para avaliar o controle da HAS, 

utilizou-se o registro da PA no momento da entrevista. Para classificar os indivíduos 

com PA controlada e não controlada, tomaram-se como referência os valores 

aconselhados pelas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (1). 

Foram incluídas as unidades que possuíam número de hipertensos 

cadastrados suficiente para a realização do estudo (2006 ou 2007) e que 

disponibilizassem as fichas e prontuários dos pacientes.  

 

4.4.2 Coleta de informações dos profissionais-chave e gestores 

 

Foram elaboradas duas versões do instrumento (questionário): uma para uso 

com os profissionais das unidades de saúde (médico, enfermeiro e ACS) e a outra 

para os gestores/supervisores (ANEXOS 2 e 3). Esses instrumentos foram adaptados 

a partir do instrumento utilizado para os usuários. A dimensão intitulada “Saúde do 

caso confirmado” (instrumento do usuário) foi substituída pela dimensão “Visita 
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domiciliar ao hipertenso” no instrumento dos profissionais e “Hipertensão Arterial 

Sistêmica na agenda municipal” no questionário dos gestores. 

 

4.5 Qualidade e organização dos dados  

 

Os dados foram organizados a partir dos instrumentos de coleta e 

acompanhamento dos pacientes hipertensos cadastrados e profissionais-chaves 

classificados em cada unidade de saúde. Todas as variáveis do estudo foram digitadas 

no programa Microsoft Access 2007 e transferidas para um banco de dados no pacote 

SPSS 15.0 para permitir o cruzamento entre as variáveis, a obtenção dos indicadores 

e análises estatísticas. A análise de consistência dos dados foi feita através do 

confrontamento das bases de dados digitalizadas por dois digitadores.  

Após a análise do banco, observou-se que algumas questões apresentaram 

um percentual considerável de dados faltantes, do tipo “não sabe/ não respondeu”. 

Segundo Hair et al. (28), dados perdidos ou missing dates são o resultado de 

quaisquer eventos sistemáticos externos aos respondentes (tais como erros de 

entrada de dados ou problemas de coleta de dados) ou qualquer ação por parte do 

respondente, por exemplo, recusar-se a responder (29). 

É possível definir linhas gerais para a escolha entre os métodos de imputação 

de acordo com a proporção de dados faltantes em qualquer uma das variáveis. Para 

uma proporção de dados perdidos entre 0,05 e 0,15, pode-se utilizar a imputação 

única sem problemas. A imputação dos dados faltantes pode ser realizada através do 

método de Hot Deck. Nesse método, a imputação se faz pelos valores de 

respondentes que são similares em relação a variáveis auxiliares. Localiza-se o 

indivíduo com dado observado mais parecido com o indivíduo com dado faltante em 

relação às variáveis auxiliares e substitui-se o dado faltante pelo valor do respondente 

pareado (29). 

Desse modo, foi realizada a análise sistemática dos dados perdidos (missing 

values) das variáveis para cada uma das oito dimensões do questionário do usuário, 

decidindo-se excluir as questões que apresentaram valores acima de 15%. Para 

aquelas com magnitudes abaixo de 5%, optou-se por se manter as não respostas sem 

imputação de dados. Para as questões que apresentaram um percentual de dados 

faltantes entre 5 e 15%, do tipo “não sabe/ não respondeu”, foi empregado o método 
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de Hot Deck para imputação dos dados (28). A descrição detalhada do tratamento dos 

dados perdidos pode ser encontrada no estudo realizado por Moreira (30). 

 

4.6. Análise estatística 

 

 Nesta seção, são descritos os procedimentos estatísticos realizados na 

construção de cada artigo desenvolvido para a composição da tese.  

 

Artigo 1 - Controle pressórico e adesão/vínculo em hipertensos usuários da 

Atenção Primária à Saúde. Publicado na Revista da Escola de Enfermagem da USP 

em 2013, volume 47, número 03, páginas 584-590. 

O estudo utilizou os dados do ano de 2009 referentes aos usuários hipertensos 

do município de João Pessoa e à dimensão Adesão/Vínculo. Procedeu-se à descrição 

estatística das variáveis sociodemográficas do estudo para os usuários hipertensos, 

considerando-se o tipo de acompanhamento e o indicador de adesão/vínculo. 

Posteriormente, realizou-se a análise da curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) para se identificar os valores que representariam uma adesão 

satisfatória ou insatisfatória. Em seguida, foi aplicado o modelo de regressão logística, 

considerando-se como variável dependente o controle pressórico (dicotomizado em: 

PA controlada ou não controlada) e, como variáveis independentes, as variáveis: sexo, 

faixa etária, tipo de usuário (acompanhado ou não acompanhado), etnia, escolaridade, 

situação conjugal e indicador de adesão/vínculo. O p-valor adotado foi de 5%, e 

calculou-se a razão de chances (odds ratio) bruta e ajustada com um intervalo de 

confiança de 95%. 

 

Artigo 2 – Satisfação de diferentes atores com o acompanhamento dos 

hipertensos da atenção primária em saúde. Submetido para publicação na Revista 

Brasileira em Promoção da Saúde.  

O estudo utilizou os dados do ano de 2010 referentes aos usuários, 

profissionais e gestores do município de João Pessoa. Foram analisadas as 

dimensões essenciais da atenção primária que foram semelhantes nos instrumentos, 

elaboradas para os três atores (usuários, profissionais e gestores). As dimensões 

estudadas foram: Acesso ao Diagnóstico, Acesso ao Tratamento, Adesão/Vínculo, 



 
 
 

29 
 

 

Elenco de Serviços, Coordenação, Enfoque na Família, Orientação para a 

Comunidade.  

Os indicadores de satisfação das dimensões essenciais foram descritos para 

os três atores. O tratamento estatístico foi realizado em duas etapas com aplicação 

dos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney para comparação entre grupos de 

atores. Para todos os testes, adotou-se o p-valor de 0,05.   

O Teste de Kruskal-Wallis foi aplicado para avaliar as diferenças entre os graus 

de satisfação dos atores (usuários, profissionais e gestores). O teste de Mann-Whitney 

foi utilizado para identificar as diferenças entre os pares de grupos (Usuários e 

Profissionais, Usuário e Gestores e Profissionais e Gestores). 

 

Artigo 3 - Satisfação de usuários hipertensos e profissionais segundo os 

atributos essenciais da atenção primária. Submetido para publicação na Revista 

Brasileira de Ciências da Saúde. 

 O estudo fez uso dos dados do ano de 2010 referentes aos usuários e 

profissionais dos municípios de João Pessoa e Campina Grande. Foram analisadas 

as dimensões semelhantes nos instrumentos dos atores: Acesso ao Diagnóstico, 

Acesso ao Tratamento, Adesão/Vínculo, Elenco de Serviços, Coordenação, Enfoque 

na Família, Orientação para a Comunidade. Procedeu-se à descrição estatística das 

variáveis sociodemográficas para os usuários e do controle da pressão arterial de 

ambos os municípios. Descreveu-se o tempo na função dos profissionais e a titulação 

dos profissionais e gestores em saúde, além dos indicadores de satisfação dos 

usuários e profissionais dos dois municípios. O teste não paramétrico de Mann-

Whitney foi aplicado para comparar a satisfação dos atores entre os municípios e entre 

os atores do mesmo município.  

 

4.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Os projetos de pesquisa foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa 

para a devida análise, recebendo parecer favorável à sua execução com os 

protocolos, estando de acordo com a Resolução 196/96 (atual 466/12) do Conselho 

Nacional de Saúde (ANEXOS 1 e 2). Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme os preceitos éticos (APÊNDICE 4). 
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5. ARTIGO PRODUZIDO 

 

O artigo Controle pressórico e adesão/vínculo em hipertensos usuários da 

Atenção Primária à Saúde foi publicado no periódico Revista Escola de Enfermagem 

da USP (REEUSP) que possui fator de impacto 0,531 e qualis B3 da CAPES para a 

área de Medicina II. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

O caráter multidisciplinar desta pesquisa se manifesta pela articulação das 

áreas de epidemiologia, estatística e saúde pública. Este estudo esteve vinculado à 

coorte de hipertensos criada em 2009, com seguimento em 2010 e 2011, e ao projeto 

destinado aos profissionais e gestores sob a responsabilidade do orientador desta 

tese, Prof. Neir Antunes Paes. A originalidade da pesquisa se destaca por ser a 

primeira e única coorte de hipertensos desenvolvida no Brasil, até a presente data, 

em serviços de atenção primária e por utilizar instrumentos desenvolvidos e validados 

durante a execução dos projetos para avaliar os aspectos essenciais da atenção 

primária em serviços voltados para o hipertenso. Os instrumentos desenvolvidos para 

os usuários, profissionais e gestores permitem avaliar e comparar a satisfação entre 

os atores envolvidos nesse cuidado.   

 O engajamento nas pesquisas dos usuários desenvolvidas por Paes, em 2009, 

se deu desde o início do mestrado que coincidiu com o início do estudo da coorte. A 

participação nas reuniões com os demais pesquisadores, para o desenvolvimento dos 

instrumentos, participação efetiva na pesquisa de campo, treinamento dos estudantes 

para a coleta de dados, organização e montagem do banco de dados, 

acompanhamento e desenvolvimento das análises estatísticas, foi fundamental para 

a evolução intelectual na trajetória acadêmica.  

O tema desenvolvido durante o mestrado contemplou o estudo com os usuários 

hipertensos do município de João Pessoa e a dimensão Adesão/ Vínculo. A partir daí, 

surgiu o interesse em comparar a satisfação dos diferentes atores envolvidos no 

processo (usuário, profissional e gestor) em João Pessoa, sendo posteriormente 

incluído o município de Campina Grande.  

 A adequação deste trabalho com o projeto desenvolvido por Paes, durante os 

três anos, ocorreu de forma sintonizada, sem alteração das variáveis da pesquisa, 

sem a necessidade de prorrogação de prazos para coleta de dados. 

Algumas limitações encontradas durante a execução da pesquisa não 

atrasaram o andamento do estudo, e os resultados obtidos desde o planejamento, 

programação e execução foram alcançados no prazo estabelecido. 

Alguns problemas detectados que merecem ser citados foram: a 

desorganização do sistema de registros relativos aos usuários (cadastros incompletos 

do HiperDia) ou omissões de dados essenciais de acompanhamento e desatualização 
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dos prontuários médicos, dificuldade de agendamento com os usuários participantes, 

muitas vezes associado à dificuldade de acesso aos profissionais das unidades.  

Algumas falhas de gestão foram identificadas. Observou-se a necessidade de 

intervenções mais efetivas dos gestores e profissionais responsáveis pelas equipes 

para maior participação e acompanhamento das atividades nas unidades de saúde. 

Percebeu-se certo desconhecimento das ações desenvolvidas durante as atividades 

diárias das equipes. Observaram-se, ainda, equipes com graus diferenciados de 

comprometimento com suas funções tanto na atenção, como no acompanhamento do 

usuário, bem como níveis diferenciados de atenção aos usuários. 

Sugere-se um acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas 

nos serviços e atividades dos profissionais, pois foram identificados registros de 

profissionais médicos em algumas unidades de saúde em que a figura desse 

profissional, na prática, não existia. 

Foi observado, todavia, que os gestores apresentaram graus de satisfação 

mais baixos para algumas dimensões. Ressalta-se a necessidade de mudanças nas 

ações desenvolvidas pelos serviços de saúde, incluindo-se a sensibilização dos 

profissionais de saúde, gestores e do próprio usuário sobre a importância do 

planejamento das atividades do setor voltadas para as necessidades do hipertenso. 

Além disso, faz-se necessária uma maior orientação do usuário sobre a importância 

do autocuidado e da participação ativa nas atividades programadas para o tratamento 

da hipertensão. 

Ao longo da pesquisa, obteve-se melhor entendimento sobre o desempenho 

do serviço no controle da hipertensão arterial, comparando-se os olhares dos três 

atores. Os resultados dos estudos mostraram uma satisfação com o serviço, que pode 

ser observada por meio dos índices compostos calculados para cada dimensão. Os 

profissionais e os usuários mostraram-se mais satisfeitos com o serviço do que os 

gestores. 

 Acredita-se que as avaliações dos graus de satisfação dos atores possam 

subsidiar a formulação de políticas públicas que contemplem ações de controle da 

Hipertensão Arterial Sistêmica no Sistema Único de Saúde. É o caso da possibilidade 

de utilização de um instrumento validado para avaliação da qualidade do serviço 

voltado para o hipertenso, na percepção dos atores, e que permitam a comparação 

entre municípios.  
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O desenvolvimento dessa pesquisa gerou artigos na área, cujos resultados 

obtidos foram confrontados com a literatura, reforçando a relevância da satisfação dos 

atores em prol da qualidade do serviço. 

Entende-se que a experiência adquirida durante a execução das pesquisas 

precisa ser divulgada. Pretende-se convidar os pesquisadores envolvidos para reunir 

suas produções em um livro que possa servir de fonte de pesquisa para outros 

serviços e outros municípios. Os instrumentos dos profissionais e gestores 

desenvolvidos durante a pesquisa encontram-se validados e em processo de revisão 

para publicação.  

Sugere-se a continuação da coorte e a formação de outros grupos de pesquisa 

com uma articulação entre os serviços e meios acadêmicos. Temáticas a serem 

exploradas poderiam contemplar: a reabilitação cardíaca dos hipertensos integrantes 

da coorte; as razões e motivações dos usuários para a manutenção do 

acompanhamento ou não. Os profissionais poderiam ser inseridos em algum 

programa que avaliasse a saúde do trabalhador e, assim, avaliar a satisfação com 

serviço perante as condições de trabalho. Tendo em vista que a satisfação dos 

gestores apresentou índices mais baixos que os dos profissionais e usuários neste 

estudo, tal aspecto merece ser mais explorado em outras pesquisas.  

A produção constituída durante o desenvolvimento do estudo foi disseminada 

em artigos, eventos acadêmicos e não acadêmicos descritos a seguir: 

1) Satisfação de mulheres hipertensas na atenção primária com relação aos 

atributos essenciais família e comunidade. Revista Saúde em Debate, v. 39, 

n. 105, p. 411, 2015.  

2) Controle Pressórico e adesão/vínculo em Hipertensos usuários da Atenção 

Primária à Saúde. Revista da Escola de Enfermagem da USP (Impresso), 

v.47, p.584, 2013. 

3) A importância da família e da comunidade no controle da hipertensão 

arterial sistêmica das mulheres acompanhadas na Estratégia Saúde da 

Família. Anais do III Congresso IMIP de Saúde Integral.  Revista Brasileira 

de Saúde Materno Infantil, v.12, p.185, 2012. 

4) Adesão/vínculo dos usuários hipertensos cadastrados nas Unidades de 

Saúde da Família de João Pessoa – PB. In: Local: UFGRS; Cidade: Porto 

Alegre. Evento: 10° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; Inst. 

promotora/financiadora: ABRASCO. 
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5) Avaliação do Acompanhamento e Controle da Hipertensão Arterial 

Sistêmica em Municípios da Paraíba/Brasil, Local: UFGRS; Cidade: Porto 

Alegre; Evento: 10° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; Inst. 

promotora/financiadora: ABRASCO. 

6) Avaliação da adesão/ vínculo em hipertensos não controlados da atenção 

básica. In: VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 2011, Rio de Janeiro. 

7) Análise de um instrumento de avaliação do serviço de monitoramento da 

hipertensão arterial sistêmica na Estratégia Saúde da Família In: XVIII 

Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, 2010, Goiânia - GO. 

8) Associação dos fatores de risco com redução dos níveis pressóricos em 

pacientes hipertensos cadastrados na Estratégia Saúde da Família do 

município de João Pessoa - PB In: XVIII Congresso da Sociedade Brasileira 

de Hipertensão, 2010, Goiânia - GO. 

9) Análise estatística das propriedades de um instrumento de avaliação do 

controle da Hipertensão Arterial Sistêmica na Atenção Primária do Brasil In: 

55° RBRAS, 2010, Florianópolis. 
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APÊNDICE 1 – Questionário do usuário 

 

A. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Município: (  ) João Pessoa   (  ) Campina Grande   (  ) Natal       Pesquisador: _______________________________________________ 

Data da coleta de dados:  ____/____/____           Supervisor de campo:       ____/____/____   Ass:___________________  

Data da digitação 1:           ____/____/____  Ass:___________________    Data da digitação 2:           ____/____/____ Ass:___________________ 

 

B. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

B.1 Nome do usuário: _____________________________________________________ 

B.2 Endereço: ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

B.3 Telefone: ___________________________________________________________ 

B.4 Contato: ____________________________________________________________ 

 C. INFORMAÇÕES GERAIS (FONTES SECUNDÁRIAS) 

C.1 Cód. SIA/SUS : 

C.2 No Prontuário: Data nascimento:____/____/___ 

C.3 
Nome da Unidade de Saúde (US) 

                                                                           Distrito (US):                      

C.5 Endereço da US: 

C.6 Tipo de Unidade UBS 1 (   ) 

UBS/PACS 2 (   ) 

UBSF/PACS 3 (   ) 

C.A Pressão arterial e dados antropométricos no momento 

do cadastro Hiperdia 

C.7 Data do cadastro 2006/2007: _____/____/____ 

C.8 Pressão Arterial Sistólica                                                 mmHg 

C.9 Pressão Arterial Diastólica                                                    mmHg 

C.10 Peso                                                                                       kg 

C.11 Altura                                                                                     cm 

C.12 Cintura                                                                                   cm 

C.B Dados antropométricos (1ª medida de 2008) 

C.13 Peso                                                                                       kg 

C.14 Altura                                                                                      cm 

C.15 Cintura                                                                                    cm 

C.C Pressão arterial e antropometria (momento da entrevista)  

C.16 Pressão Arterial Sistólica                                                       mmHg 

C.17 Pressão Arterial Diastólica                                                     mmHg 

C.18 Peso 1 ______                  Peso 2 ______                              kg                   

C.19 Altura 1 _______             Altura 1 _______                            cm                                     

C.20 Cintura 1 _______          Cintura 2 _______                           cm                               

C.D ACOMPANHEMENTO EM 2008 (  ) 

PA 

Sistóli

ca 

PA 

Diastólica 

N° de 

Medicamen

tos da HAS 

Data 1ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 2ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 3ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 4ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 5ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 6ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 7ª consulta 2008:         _____/____/____    

Data 8ª consulta 2008:         _____/____/____    

Data 9ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 10ª consulta 2008:      _____/____/____    

Data 11ª consulta 2008:      _____/____/____    

Data 12ª consulta 2008:      _____/____/____    

C.E 

NÃO ACOMPANHADOS  

EM 2008 (  ) 

PA 

Sistólica 

PA 

Diastólica 

Data 1ª consulta 2008:       _____/____/____   

Data 2ª consulta 2008:       _____/____/____   

D. INFORMAÇÕES SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 hiperdia usuário 

D.1 Sexo Feminino 0a (   ) 0b (   ) 
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Masculino 1a (   ) 1b (   ) 

D.2 Idade   ____anos _____anos 

D.3 

Situação familiar/ conjugal 

Convive c/ companheiro(a) e 

filho (a) 

0a (   ) 0b (   ) 

Convive c/ companheiro(a) c/ 

laços conjugais e s/ filho (a) 

1a (   )  1b (   )  

Convive c/ familiares s/ 

companheiro(a)  

2a (   )  2b (   )  

Convive c/ companheiro(a) c/ 

filho (a) e outros  

3a (   )  3b (   )  

Convive c/ outras pessoas s/ 

laços consangüíneos e/ou laços 

conjugais 

4a (   )  4b (   )  

Vive só 5a (   ) 5b (   ) 

 D.4 

  

Escolaridade 

  

  

Não sabe ler/escrever 0a (   ) 0b (   ) 

Alfabetizado 1a (   ) 1b(   ) 

Ensino fundamental incompleto 

(1º grau incompleto) 

2a (   ) 2b(   ) 

Ensino fundamental completo (1º 

grau completo) 

3a(   )  3b (   )  

Ensino médio completo (2º grau 

incompleto) 

4a(   )  4b (   )  

Ensino médio completo (2º grau 

completo) 

5a (   )  5b (   )  

Ens. superior (incompleto) 6a (   )  6b (   )  

Ens. superior (completo) 7a (   ) 7b (   ) 

Especialização/Residência 8a (   ) 8b (   ) 

Mestrado 9a (   ) 9b (   ) 

Doutorado 10a (   ) 10b (   ) 

 

 

 

D.5 

 

 

 

 

Raça/Cor 

Branca 0a (   ) 0b (   ) 

Preta 1a (   ) 1b (   ) 

Amarela 2a (   )  2b (   )  

Parda 3a (   )  3b (   )  

Indígena 4a (   )  4b (   )  

Para as questões D.6 e D.7 responda: S – sim; N – não; 

D.6 

 

O(a) Sr(a) trabalhava antes de saber que tinha HAS?         1.(  ) S

   

2.(  ) N  

9.( ) NS/NR 

D.7 

 

O(a)  Sr(a)  teve que mudar ou parar de trabalhar por causa da 

HAS? 
1.(  )S

    

2.(  ) N 

9.( ) NS/NR 

 

D.8 

 

Ocupação 

 Antes HAS Depois HAS 

desempregado 0a (   ) 0b (   ) 

Do lar: contribuinte 1a (   ) 1b (   ) 

Do lar: não-contribuinte 2a (   )  2b (   )  

Empregado contribuinte 3a (   )  3b (   )  

Empregado não contribuinte 4a (   )  4b (   )  

Autônomo Contribuinte 5a(   )  5b (   )  

Autônomo não contribuinte 6a (   )  6b (   )  

Aposentado 7a (   )  7b (   )  

Outro 8a (   )  8b (   )  

D.9 COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA 

NOME 

GRAU 

PARE

NTES

CO 

IDADE 

RENDA NO 

ÚLTIMO MÊS 

(VALOR R$) 

    

    

    

    

    

    

    

SUB TOTAL  

D.10 OUTRAS RENDAS  

1 Bolsa Família  

2 Bolsa Escola  

3 Aluguel  

4 Outras: __________________________________________  

TOTAL RENDA FAMILIAR  

E. FATORES DE RISCO E DOENÇAS CONCOMITANTES 

  hiperdia usuário 

E.1 Antecedente 

familiar 

Cardiovascular  

 (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 () N/S2 

E.2 Diabetes T1  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.3 Diabetes T2  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.4 Tabagismo  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.5 Sedentarismo  (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.6 Sobrepeso/ 

Obesidade 

 (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.7 Infarto Agudo 

Miocárdio  

 (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 
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E.8 Outra 

Coronariopatia 

 (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.9 AVC   (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.10 Pé diabético  (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.11 Amputação por 

diabetes  

 (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.12 Doença Renal  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E. A Informações do prontuário Informações do usuário 

E.13 Etilismo   (  ) S1   (  ) N1 (  ) N/S1  (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.14 Menopausa  (  ) S1   (  ) N1 (  ) N/S1  (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.15 Uso de anti-

contraceptivo 

hormonal  

 (  ) S1   (  ) N1 (  ) N/S1  (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.16 Nº de medicação da HAS:  

E.17 Nº de vezes que retornou em 2008 (no prontuário) 

F. SAÚDE DO CASO CONFIRMADO DE HAS 

Para as questões F.1, F.2 e F.3 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 

4–Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

F.1 Alguma vez o(a) Sr.(a) deixa de realizar qualquer atividade habitual 

(trabalhar, estudar, lazer), por conta da HAS? 

 

F.2 Com que freqüência o(a) Sr(a).  deixa de tomar a medicação para HAS?  

F.3 Alguma vez o(a) Sr.(a) achou que o medicamento lhe trouxe algum efeito 

desagradável? 

 

Para as questões F.4 e F.6 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

F.4 O(a) Sr(a)  pratica atividade física, com que freqüência?  

F.5 Alguma vez o(a) Sr(a) foi orientado(a) a fazer atividade física, por algum 

profissional de saúde da sua unidade? 

 

F.6 Com que freqüência, o(a) Sr(a) faz dieta orientada por algum profissional 

de saúde da sua unidade? 

 

G. ACESSO AO DIAGNÓSTICO 

Para a questão G.1 responda: 1-UBSF/PACS; 2-UBS; 3-UBS/PACS; 4-Hospital 

Público; 5-Hospital Privado; 6-Consultório Particular; 8-Outros(___________); 0-Não 

se aplica; 99-NS/NR 

G.1 
Qual foi o serviço de saúde que descobriu (diagnosticou) que o(a) Sr(a) 

estava doente de HAS?  
 

Para a questão G.2 responda: 1 – 5 ou mais vezes; 2 – 4 vezes; 3 – 3 vezes; 4 – 2 

vezes; 5 – 1 vez; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

G.2 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura), quantas vezes precisou procurar a unidade de saúde para 

descobrir que era hipertenso? 

 

Para a questão G.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase 

sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

G.3 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura), procurou o serviço de saúde mais próximo da sua casa? 

 

Para as questões G.4 a G.8 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 4–

Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

G.4 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) e procurou o serviço de saúde para consultar, demorou mais de 

60 minutos para ser atendido? 

 

G.5 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) teve dificuldade para se deslocar até o serviço de saúde? 

 

G.6 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) precisou utilizar algum tipo de transporte motorizado para ir até o 

serviço de saúde? 

 

G.7 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) gastou dinheiro com o transporte para ir até o serviço de saúde? 

 

G.8 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) perdeu o turno de trabalho ou compromisso para consultar no 

serviço de saúde? 

 

H. ACESSO AO TRATAMENTO 

Para a questão H.1 e H.2 responda: 1-UBSF/PACS; 2-UBS; 3-UBS/PACS; 4-Hospital 

Público; 5-Hospital Privado; 6-Consultório Particular; 8-Outros(___________); 0-Não 

se aplica; 99-NS/NR 

H.1 Qual o serviço de saúde que o(a) Sr(a) faz as consultas para o tratamento 

da HAS? 

 

H.2 Qual o serviço de saúde que o(a) Sr(a) recebe a medicação para o 

tratamento da HAS? 

 

Para a questão H.3 a H.5 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

H.3 Se o(a) Sr(a) passar mal por causa da medicação ou da HAS, consegue 

uma consulta no prazo de 24hs na unidade de saúde que faz tratamento? 

 

H.4 Os profissionais da unidade de saúde que acompanham seu tratamento 

de HAS costumam visitá-lo em sua moradia? 

 

H.5 O(a) Sr.(a) faz o tratamento da HAS no serviço de saúde mais próxima da 

sua casa? 

 

Para as questões H.6 a H.11 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 4–

Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

H.6 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar seu problema 

de HAS, perde seu turno de trabalho ou compromisso? 

 

H.7 O(a) Sr.(a) tem dificuldade para se deslocar até a unidade de saúde para 

ser consultado? 

 

H.8 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar seu problema 

de HAS precisa utilizar algum tipo de transporte motorizado? 

 

H.9 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar, paga pelo 

transporte? 

 

H.10 Desde quando iniciou o seu tratamento para HAS faltou medicamento?  

H.11 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar, demora mais 

de 60 minutos para ser atendido? 

 

Para as questões H.12 a H.17 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 

– Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

H.12 O(A) Sr.(a) consegue realizar exames solicitados pelo profissional de 

saúde que acompanha seu tratamento? 

 

H.13 O(A) Sr.(a) consegue no período de 10 dias receber os resultados dos 

exames solicitados pelo profissional de saúde que acompanha seu 

tratamento? 

 

H.14 O(A) Sr(a). foi questionado pelos profissionais da unidade se aceitava 

fazer  o tratamento medicamentoso? 

 

H.15 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 

profissionais da unidade se está tomando a medicação? 

 

H.16 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 

profissionais da unidade se esta fazendo a dieta diariamente? 
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H.17 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 

profissionais da unidade quanto ao horário que esta tomando a 

medicação? 

 

I. ADESÃO/VÍNCULO 

Para as questões I.1 a I.10 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

I.1 O(A) Sr(a) recebe 

apoio por parte: 

I.1a Família?  

I.1b Colegas trabalho?  

I.1c Amigos?  

I.1d Profissionais de saúde da unidade?  

I.1e Outros: ___________  

I.2 Quando o(a) Sr.(a) vai à unidade de saúde para a consulta de HAS, é 

atendido pelo mesmo profissional? 

 

I.3 Se o(a) Sr.(a) tem alguma dúvida sobre o seu tratamento, consegue falar 

com o mesmo profissional da unidade de saúde que o atende? 

 

I.4 Quando o(a) Sr.(a) faz alguma pergunta ao profissional da unidade de 

saúde sente que é compreendido? 

 

 

I.5 O profissional da unidade de saúde que o(a) Sr.(a) está fazendo o 

tratamento responde às suas perguntas de maneira clara? 

 

I.6 O profissional da unidade de saúde dá tempo suficiente para que o(a) 

Sr.(a) fale suas dúvidas ou preocupações? 

 

I.7 Quando o(a) Sr.(a) consulta na unidade de saúde, o profissional  conversa 

sobre outros problemas de saúde? 

 

I.8 O profissional da unidade de saúde explica sobre a importância de seguir 

o tratamento indicado para o controle da HAS? 

 

I.9 O profissional da unidade de saúde pergunta sobre todos os 

medicamentos que o(a) Sr.(a) está utilizando? 

 

I.10 Os profissionais da unidade de saúde relacionam-se bem com as pessoas 

da comunidade? 

 

Para a questão I.11 responda: 1 - Sempre; 2 – Quase Sempre; 3 – Às vezes; 4 – Quase 

Nunca; 5 – Nunca 

I.11 O(A) Sr.(a) já pensou em mudar da unidade de saúde por causa dos 

profissionais? 

 

I.12 Numa escala de 1 a 

5, considerando 1 (pior 

situação) e 5 (melhor 

situação), qual seria o 

seu grau de satisfação 

em relação aos 

seguintes profissionais 

que o atende? 

I.12a Médico  

I.12b Enfermeiro  

I.12c Auxiliar Enfermagem  

I.12d Agente Comunitário de Saúde/ACS  

I.12e Outros Profissionais  

J. ELENCO DE SERVIÇOS 

Para as questões J.1 a J.13 responda seguindo a escala de 1 – Nunca; 2 – Quase 

nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

Com que freqüência as ações a seguir são oferecidas pela equipe que acompanha o seu 

problema da HAS. 

J.1 Informação sobre a HAS e seu controle?  

J.2 Informação sobre os medicamentos e seus efeitos?  

J.3 Educação em saúde (informação sobre outros temas de saúde)?  

J.4 Verificação de PA todas as vezes que vai para consulta?  

J.5 Visitas domiciliares?  

J.6 O(A) Sr.(a) encontra um profissional na unidade de saúde para atendê-lo 

em todos os dias úteis da semana? 

 

J.7 Participação em grupos de doentes de HAS na unidade de saúde?  

J.8 Os Horários de funcionamento do serviço de saúde para atendimento são 

sempre respeitados? 

 

J.9 O(A) Sr(a) recebe todos os medicamentos necessários para o tratamento 

da HAS? 

 

J.10 O serviço oferece/garante exames solicitados pelo profissional da saúde?  

J.11 O(A) Sr(a) recebe resultados exames em até 10 dias?  

J.12 O profissional da unidade de saúde explica os resultados dos exames?  

J.13 É agendada a sua consulta de retorno?  

L. COORDENAÇÃO 

Para as questões L.1 a L.7 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

L.1 Os profissionais da unidade de saúde pegam seu prontuário/ficha do(a) 

Sr(a) durante a consulta? 

 

L.2 Durante seu atendimento o profissional da unidade de saúde anota as 

suas queixas no seu prontuário? 

 

L.3 O(A) Sr(a) é avisado(a) sobre o agendamento da sua consulta de retorno 

na unidade de saúde? 

 

L.4 Quando o(a) Sr(a) tem algum problema de saúde, recebe 

encaminhamento por escrito para o outro serviço de saúde pelo 

profissional que acompanha seu tratamento? 

 

L.5 Quando o(a) Sr(a) tem algum problema de saúde e é encaminhado para 

outro serviço de saúde tem o atendimento garantido no serviço 

referendado? 

 

L.6 O(A) Sr(a) retorna à unidade de saúde com informações escritas sobre os 

resultados da consulta realizada no outro serviço? 

 

L.7 Os profissionais da unidade de saúde discutem com o(a) Sr(a) sobre os 

resultados da consulta realizada no outro serviço? 

 

M. ENFOQUE NA FAMÍLIA 

Para as questões M.1 a M.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

M.1 Os profissionais da unidade de saúde procuram conhecer as pessoas que 

moram com o(a) Sr.(a)? 

 

M.2 Os profissionais da unidade de saúde conversam com as pessoas que 

moram com o(a) Sr.(a) sobre a HAS, estilo de vida, o seu tratamento e 

outros problemas de saúde? 

 

M.3 Os profissionais de saúde conversam sobre a importância do 

envolvimento da sua família no seu tratamento? 

 

N. ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE 

Para as questões N.1 a N.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

N.1 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a importância da 

sua participação e da sua família em instituições da comunidade (igrejas, 

associação de bairro, etc.) como apoio para resolver seus problemas de 

saúde? 

 

N.2 Com que freqüência os serviços de saúde desenvolvem ações sobre HAS 

com as Igrejas, Associações de Bairro, escolas, etc.? 

 

N.3 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a influência da 

família/amigos/colegas no seu tratamento? 
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APÊNDICE 2 – Questionário dos Profissionais 

 

A. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Município: (  ) João Pessoa   (  ) Campina Grande   (  ) Natal 

Entrevistador: _______________________________________________ 

Data da coleta de dados:  ____/____/____ 

Supervisor de campo:       ____/____/____   Ass:___________________        

Data da digitação 1:           ____/____/____  Ass:___________________ 

 Data da digitação 2:           ____/____/____ Ass:___________________ 

 

Grupo de Estudos em Avaliação de Serviços de Saúde 

 

Questionário sobre Desempenho do Programa Saúde da Família Comparado com o das Unidades Básicas de Saúde  no 

Controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e Fatores Associados em  Municípios do Estado da Paraíba: Um Estudo de 

Coorte. 

(Para ser aplicado aos gestores no exercício de suas funções na secretaria municipal de saúde) 

 

 

Apresentação: 

Bom dia! 

Meu nome é... 

Estou realizando uma pesquisa. 

Posso conversar um pouco com o(a) Sr.(a)? 

O(A) Sr.(a) aceita participar desta pesquisa?. 

Observação: Ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e solicitar 

a assinatura ou impressão digital. 

Só após a aceitação do sujeito poderá ser iniciada a aplicação do 

Questionário. 
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 A. INFORMAÇÕES GERAIS  

A.1 Data : 

A. 2 Iniciais do Profissional/Agente Comunitário de Saúde 

A.3 Escolaridade/Titulação: 

A.4. Função: Médico 1 (   ) 

Enfermeiro 2 (   ) 

Agente Comunitário de Saúde 3 (   ) 

A.5 Nome da Instituição:  

A.6 Telefone: 

A.7 Fax: 

A.8 E-mail: 

A.9 Endereço: 

A.10 Tempo que trabalha nesta função:_______ anos _______ meses 

B. VISITA DOMICILIAR AO HIPERTENSO (Referente a ficha B-HA) 

Para as questões B.11 a B.  responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

B.11 Na visita domiciliar ao hipertenso é preenchido a ficha B-HA 

pelo ACS? 

 

B.12 Na visita domiciliar ao hipertenso o ACS verifica se o usuário 

hipertenso segue a dieta orientada pelo profissional da saúde? 

 

B.13 Na visita domiciliar ao hipertenso o ACS questiona se o usuário 

hipertenso toma regularmente a medicação prescrita pelo 

médico? 

 

B.14 Na visita domiciliar ao hipertenso o ACS questiona se o usuário 

hipertenso realiza exercícios físicos regularmente (pelo menos 

3 vezes por semana)? 

 

B.15 Na visita domiciliar ao hipertenso o ACS mede e registra os 

níveis tensionais dos usuários hipertensos, em todas as 

visitas? 

 

B.16 Na visita domiciliar ao hipertenso o ACS anota a data da última 

consulta médica ou de enfermagem relacionada ao controle da 

hipertensão? 

 

B.17 Na visita domiciliar ao hipertenso o ACS registra ocorrências de 

hospitalização, óbitos, complicações e outras intercorrências? 

 

C. ACESSO AO DIAGNÓSTICO 

C.20 Quando os usuários apresentam sinais/sintomas da HAS (dor 

de cabeça; tontura) têm dificuldade para se deslocarem até o 

serviço de saúde? 

 

Para as questões C.21 a C.23 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – 

Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

C.21 Quando os usuários procuram a unidade de saúde com 

sinais/sintomas de HAS conseguem consulta no prazo de 24 

horas? 

 

C.22 Quando os usuários apresentam sinais/sintomas de HAS, 

conseguem ser atendidos sem perder o turno de trabalho ou 

compromisso? 

 

C.23 Para consulta de diagnóstico da HAS os usuários procuram a 

unidade de saúde da área adscrita (mais perto da casa dele)? 

 

Para as questão C.24 e C.2 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às 

vezes; 4–Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

C.24 Para consulta de diagnóstico da HAS os usuários precisam 

utilizar algum tipo de transporte motorizado para ir a unidade 

de saúde? 

 

C.25 Durante as consultas para diagnóstico da HAS os usuários 

gastam dinheiro com transporte para ir a unidade de saúde? 
 

C.26 Quando os usuários apresentam os sinais/sintomas da HAS, 

têm que esperar mais de 60 minutos na unidade de saúde para 

serem atendidos? 

 

D. ACESSO AO TRATAMENTO 

Para a questão D.27 e D.28 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

D.27 Se os doentes em tratamento passarem mal por causa da 

medicação ou da HAS, conseguem uma consulta médica no 

prazo de 24 horas? 

 

D.28 Durante o tratamento da HAS, os doentes conseguem ser 

atendidos sem perder o dia de trabalho ou compromisso? 

 

Para as questões D.29 a D.33 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às 

vezes; 4–Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

D.29 Os doentes de HAS têm que utilizar algum tipo de transporte 

motorizado para ir a unidade de saúde? 
 

D.30 Os doentes de HAS têm que pagar pelo transporte para ir a 

unidade de saúde? 

 

D.32 Durante os últimos meses, houve falta de medicamentos para 

HAS?  
 

D.33 Os doentes de HAS esperam mais de 60 minutos na unidade 

de saúde para serem atendidos? 
 

Para as questões D.34 e D.35  responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – 

Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

D.34 Os profissionais da unidade de saúde realizam visitas 

domiciliares aos doentes de HAS? 
 

D.35 Todos os doentes de HAS tratados na unidade de saúde 

pertencem à área adscrita? 

 

I. ADESÃO/VÍNCULO 

Para as questões D.36 a D.44  responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – 

Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

D.36 Os doentes de HAS são examinados pelos mesmos 

profissionais da unidade de saúde cada vez que consultam? 

 

D.37 Se os doentes de HAS tiverem dúvidas sobre seu tratamento, 

conseguem falar com os mesmos profissionais que os 

atenderam? 

 

D.38 As dúvidas/questionamentos dos doentes de HAS são 

compreendidas pelos profissionais que os atenderam? 

 

D.39 Acha que os profissionais conversam sobre outros problemas 

de saúde ou necessidades do doente de HAS? 
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D.40 Os profissionais da unidade de saúde dão tempo suficiente 

para que os doentes de HAS explicitem bem suas dúvidas ou 

preocupações? 

 

D.41 Os profissionais, da unidade de saúde respondem às perguntas 

dos doentes de HAS de forma clara? 

 

D.42 Os profissionais da unidade de saúde registram as queixas dos 

doentes de HAS nos prontuários? 

 

D.43 São dadas as informações sobre os medicamentos utilizados 

para o tratamento da HAS? 

 

D.44 Os profissionais da unidade de saúde solicitam informações, 

sobre todos os medicamentos utilizados pelos doentes de 

HAS? 

 

E. ELENCO DE SERVIÇOS 

Para as questões J.1 a J.13 responda seguindo a escala de 1 – Nunca; 2 – 

Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se 

aplica 

Com que freqüência as ações a seguir são oferecidas pela equipe que 

acompanha o problema do doente de HAS. 

J.1 Informação sobre a HAS e seu controle?  

J.2 Informação sobre os medicamentos e seus efeitos?  

J.3 Educação em saúde (informação sobre outros temas de 

saúde)? 

 

J.4 Verificação de PA todas as vezes que vai para consulta?  

J.5 Visitas domiciliares?  

J.6 O doente de HAS encontra um profissional na unidade de 

saúde para atendê-lo em todos os dias úteis da semana? 

 

J.7 Formação de grupos de doentes de HAS na unidade de saúde?  

J.8 Os Horários de funcionamento do serviço de saúde para 

atendimento são sempre respeitados? 

 

J.9 Distribuição de todos os medicamentos necessários para o 

tratamento da HAS? 

 

J.10 O serviço oferece/garante exames solicitados pelo profissional 

da saúde? 

 

J.11 Os resultados dos exames são disponibilizados em até 10 

dias? 

 

J.13 É garantido o agendamento da consulta de retorno?  

L. COORDENAÇÃO 

Para as questões L.1 a L.7 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

L.1 Os profissionais da unidade de saúde utilizam os prontuários 

quando estão examinando os doentes de HAS? 

 

L.2 Durante o atendimento o profissional da unidade de saúde anota as 

queixas do doente de HAS no prontuário? 

 

L.3 Os doentes de HAS são comunicados sobre os agendamentos 

das consultas de retorno na unidade de saúde? 

 

L.4 Quando os doentes de HAS precisam de uma consulta com 

algum especialista, são encaminhados por profissionais da 

unidade de saúde? 

 

L.5 Quando o doente de HAS tem algum problema de saúde, recebe 

encaminhamento por escrito para o outro serviço de saúde pelo 

profissional que acompanha o tratamento? 

 

L.6 Quando é agendada a consulta dos doentes de HAS para 

algum especialista, é disponibilizado o comprovante de que a 

consulta foi marcada? 

 

L.7 Quando os doentes de HAS retornam a unidade de saúde após 

a consulta com o especialista, trazem informações escritas 

sobre os resultados? 

 

L.8 Os profissionais da unidade de saúde discutem com o doente 

de HAS sobre os resultados da consulta realizada no outro 

serviço? 

 

L.9 Os prontuários médicos sempre estão disponíveis quando o 

profissional examina o doente de HAS? 

 

L.10 Existe auditoria periódica dos prontuários médicos?  

L.11 Existe supervisão periódica para revisar se a ficha de cadastro 

do HIPERDIA fica anexada/mantida nos prontuários dos 

hipertensos? 

 

M. ENFOQUE NA FAMÍLIA 

Para as questões M.1 a M.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

M.1 Os profissionais da unidade de saúde procuram conhecer as 

pessoas que moram com o doente de HAS? 

 

M.2 Os profissionais da unidade de saúde conversam com as 

pessoas que moram com o doente de HAS sobre a doença, 

estilo de vida, o seu tratamento e outros problemas de saúde? 

 

M.3 Os profissionais de saúde conversam sobre a importância do 

envolvimento da família do doente de HAS no tratamento? 

 

N. ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE 

Para as questões N.1 a N.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

N.1 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a 

importância da participação do doente e família em instituições 

da comunidade (igrejas, associação de bairro, etc.) como apoio 

para resolver seus problemas de saúde? 

 

N.2 Com que freqüência os serviços de saúde desenvolvem ações 

sobre HAS com as Igrejas, Associações de Bairro, escolas, 

etc.? 

 

N.3 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a 

influência da família/amigos/colegas no tratamento do doente 

de HAS? 
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APÊNDICE 3 – Questionário dos gestores 

 

A. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Município: (  ) João Pessoa   (  ) Campina Grande   (  ) Natal 

Entrevistador: _______________________________________________ 

Data da coleta de dados:  ____/____/____ 

Supervisor de campo:       ____/____/____   Ass:___________________        

Data da digitação 1:           ____/____/____  Ass:___________________ 

 Data da digitação 2:           ____/____/____ Ass:___________________ 

 

Grupo de Estudos em Avaliação de Serviços de Saúde 

 

Questionário sobre Desempenho do Programa Saúde da Família Comparado com o das Unidades Básicas de Saúde  no 

Controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e Fatores Associados em  Municípios do Estado da Paraíba: Um Estudo de 

Coorte. 

 

 

(Para ser aplicado aos gestores no exercício de suas funções na secretaria municipal de saúde) 

 

 

 

Apresentação: 

Bom dia! 

Meu nome é... 

Estou realizando uma pesquisa. 

Posso conversar um pouco com o(a) Sr.(a)? 

O(A) Sr.(a) aceita participar desta pesquisa?. 

Observação: Ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e solicitar 

a assinatura ou impressão digital. 

Só após a aceitação do sujeito poderá ser iniciada a aplicação do 

Questionário. 
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 A. INFORMAÇÕES GERAIS  

A.1 Data : 

A. 2 Iniciais do Gestor 

A.3 Titulação (Especificar Área): 

A.4. Função: Secretário Municipal da Saúde 1 (   ) 

Gerente Política de 

Medicamentos 

2 (   ) 

Coord. da Atenção Básica 3 (   ) 

Diretor Geral Distrito 4 (   ) 

Diretor Administrativo Distrito 5 (   ) 

Diretor Técnico Distrito 6 (   ) 

Gerente Distrito 7 (   ) 

A.5 Nome da Instituição:  

A.6 Telefone: 

A.7 Fax: 

A.8 E-mail: 

A.9 Endereço: 

A.10 Tempo que trabalha nesta função:_______ anos _______ meses 

B. A HAS NA AGENDA MUNICIPAL 

Para as questões B.11 e B.12 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

B.11 A HAS é considerada como uma doença prioritária no quadro 

sanitário do município? 

 

B.12_1 A distribuição de recursos para HAS, é realizada com base nas 

necessidades da população a ser atendida? 

 

B.12_2 O município utiliza os dados epidemiológicos do HIPERDIA 

para compra de insumos? 

 

B.13 São disponibilizados ao doente todos os medicamentos 

necessários para o controle da HAS? 

 

B.14 É mantida a regularidade da distribuição de medicamentos 

para a HAS? 

 

B.15 O(A) Sr(a) participa na discussão e definição de ações de 

saúde para o controle da HAS? 

 

B. 16 No repasse dos recursos financeiros para o município, são 

definidas linhas específicas para a HAS? 

 

B.17 O(A) Sr(a) participa na discussão e definição de aplicação de 

recursos para o controle da HAS? 

 

B.18 O município investe recursos próprios para a HAS?  

Para as questão B.19 e C.20 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às 

vezes; 4–Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

B.19 Os recursos financeiros destinados à HAS são 

aplicados em outros programas/necessidades 

de saúde? 

 

C. ACESSO AO DIAGNÓSTICO 

C.20 Quando os usuários apresentam sinais/sintomas da HAS (dor 

de cabeça; tontura) têm dificuldade para se deslocarem até o 

serviço de saúde? 

 

Para as questões C.21 a C.23 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

C.21 Quando os usuários procuram a unidade de saúde com 

sinais/sintomas de HAS conseguem consulta no prazo de 24 

horas? 

 

C.22 Quando os usuários apresentam sinais/sintomas de HAS, 

conseguem ser atendidos sem perder o turno de trabalho ou 

compromisso? 

 

C.23 Para consulta de diagnóstico da HAS os usuários procuram a 

unidade de saúde da área adscrita (mais perto da casa dele)? 

 

Para as questão C.24 e C.2 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às 

vezes; 4–Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

C.24 Para consulta de diagnóstico da HAS os usuários precisam 

utilizar algum tipo de transporte motorizado para ir a unidade 

de saúde? 

 

C.25 Durante as consultas para diagnóstico da HAS os usuários 

gastam dinheiro com transporte para ir a unidade de saúde? 
 

C.26 Quando os usuários apresentam os sinais/sintomas da HAS, 

têm que esperar mais de 60 minutos na unidade de saúde para 

serem atendidos? 

 

D. ACESSO AO TRATAMENTO 

Para a questão D.27 e D.28 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

D.27 Se os doentes em tratamento passarem mal por causa da 

medicação ou da HAS, conseguem uma consulta médica no 

prazo de 24 horas? 

 

D.28 Durante o tratamento da HAS, os doentes conseguem ser 

atendidos sem perder o dia de trabalho ou compromisso? 

 

Para as questões D.29 a D.33 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às 

vezes; 4–Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

D.29 Os doentes de HAS têm que utilizar algum tipo de transporte 

motorizado para ir a unidade de saúde? 
 

D.30 Os doentes de HAS têm que pagar pelo transporte para ir a 

unidade de saúde? 

 

D.32 Durante os últimos meses, houve falta de medicamentos para 

HAS?  
 

D.33 Os doentes de HAS esperam mais de 60 minutos na unidade 

de saúde para serem atendidos? 
 

Para as questões D.34 e D.35  responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

D.34 Os profissionais da unidade de saúde realizam visitas 

domiciliares aos doentes de HAS? 
 

D.35 Todos os doentes de HAS tratados na unidade de saúde 

pertencem à área adscrita? 

 

I. ADESÃO/VÍNCULO 

Para as questões D.36 a D.44  responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 
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D.36 Os doentes de HAS são examinados pelos mesmos 

profissionais da unidade de saúde cada vez que consultam? 

 

D.37 Se os doentes de HAS tiverem dúvidas sobre seu tratamento, 

conseguem falar com os mesmos profissionais que os 

atenderam? 

 

D.38 As dúvidas/questionamentos dos doentes de HAS são 

compreendidas pelos profissionais que os atenderam? 

 

D.39 Acha que os profissionais conversam sobre outros problemas 

de saúde ou necessidades do doente de HAS? 

 

D.40 Os profissionais da unidade de saúde dão tempo suficiente 

para que os doentes de HAS explicitem bem suas dúvidas ou 

preocupações? 

 

D.41 Os profissionais, da unidade de saúde respondem às 

perguntas dos doentes de HAS de forma clara? 

 

D.42 Os profissionais da unidade de saúde registram as queixas 

dos doentes de HAS nos prontuários? 

 

D.43 São dadas as informações sobre os medicamentos utilizados 

para o tratamento da HAS? 

 

D.44 Os profissionais da unidade de saúde solicitam informações, 

sobre todos os medicamentos utilizados pelos doentes de 

HAS? 

 

E. ELENCO DE SERVIÇOS 

Para as questões J.1 a J.13 responda seguindo a escala de 1 – Nunca; 2 – 

Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

Com que freqüência as ações a seguir são oferecidas pela equipe que acompanha 

o problema do doente de HAS. 

J.1 Informação sobre a HAS e seu controle?  

J.2 Informação sobre os medicamentos e seus efeitos?  

J.3 Educação em saúde (informação sobre outros temas de 

saúde)? 

 

J.4 Verificação de PA todas as vezes que vai para consulta?  

J.5 Visitas domiciliares?  

J.6 O doente de HAS encontra um profissional na unidade de 

saúde para atendê-lo em todos os dias úteis da semana? 

 

J.7 Formação de grupos de doentes de HAS na unidade de 

saúde? 

 

J.8 Os Horários de funcionamento do serviço de saúde para 

atendimento são sempre respeitados? 

 

J.9 Distribuição de todos os medicamentos necessários para o 

tratamento da HAS? 

 

J.10 O serviço oferece/garante exames solicitados pelo profissional 

da saúde? 

 

J.11 Os resultados dos exames são disponibilizados em até 10 

dias? 

 

J.13 É garantido o agendamento da consulta de retorno?  

L. COORDENAÇÃO 

Para as questões L.1 a L.7 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

L.1 Os profissionais da unidade de saúde utilizam os prontuários 

quando estão examinando os doentes de HAS? 

 

L.2 Durante o atendimento o profissional da unidade de saúde anota as 

queixas do doente de HAS no prontuário? 

 

L.3 Os doentes de HAS são comunicados sobre os agendamentos 

das consultas de retorno na unidade de saúde? 

 

L.4 Quando os doentes de HAS precisam de uma consulta com 

algum especialista, são encaminhados por profissionais da 

unidade de saúde? 

 

L.5 Quando o doente de HAS tem algum problema de saúde, recebe 

encaminhamento por escrito para o outro serviço de saúde pelo 

profissional que acompanha o tratamento? 

 

L.6 Quando é agendada a consulta dos doentes de HAS para 

algum especialista, é disponibilizado o comprovante de que a 

consulta foi marcada? 

 

L.7 Quando os doentes de HAS retornam a unidade de saúde 

após a consulta com o especialista, trazem informações 

escritas sobre os resultados? 

 

L.8 Os profissionais da unidade de saúde discutem com o doente 

de HAS sobre os resultados da consulta realizada no outro 

serviço? 

 

L.9 Os prontuários médicos sempre estão disponíveis quando o 

profissional examina o doente de HAS? 

 

L.10 Existe auditoria periódica dos prontuários médicos?  

L.11 Existe supervisão periódica para revisar se a ficha de cadastro 

do HIPERDIA fica anexada/mantida nos prontuários dos 

hipertensos? 

 

M. ENFOQUE NA FAMÍLIA 

Para as questões M.1 a M.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

M.1 Os profissionais da unidade de saúde procuram conhecer as 

pessoas que moram com o doente de HAS? 

 

M.2 Os profissionais da unidade de saúde conversam com as 

pessoas que moram com o doente de HAS sobre a doença, 

estilo de vida, o seu tratamento e outros problemas de saúde? 

 

M.3 Os profissionais de saúde conversam sobre a importância do 

envolvimento da família do doente de HAS no tratamento? 

 

N. ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE 

Para as questões N.1 a N.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às 

vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica 

N.1 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a 

importância da participação do doente e família em instituições 

da comunidade (igrejas, associação de bairro, etc.) como 

apoio para resolver seus problemas de saúde? 

 

N.2 Com que freqüência os serviços de saúde desenvolvem ações 

sobre HAS com as Igrejas, Associações de Bairro, escolas, 

etc.? 

 

N.3 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a 

influência da família/amigos/colegas no tratamento do doente 

de HAS? 
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APÊNDICE 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

         Prezado (a) Senhor (a)    

Esta pesquisa é sobre Hipertensão Arterial Sistêmica e está sendo 

desenvolvida pela parceria de Docentes das áreas de Exatas e de Saúde envolvendo 

as seguintes universidades: Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

sob a orientação do Professor PhD Neir Antunes Paes.  

O objetivo do estudo consiste em avaliar a efetividade no controle da 

Hipertensão Arterial Sistêmica e associação com fatores de risco comparando a 

atenção do Programa de Saúde da Família e de Unidades Básicas de Saúde, nos 

municípios de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Natal/RN, durante o ano de 

2008.  

  A finalidade deste trabalho é contribuir para a formação de recursos 

humanos (graduação, especialização, mestrado) para o desenvolvimento de 

pesquisas epidemiológicas voltadas para ações de controle da HAS, como atividade 

inserida no SUS, bem como aumentar a visibilidade regional, nacional e internacional 

da produção científica e tecnológica sobre a avaliação da efetividade das ações de 

controle da HAS no SUS.  

Solicitamos a sua colaboração para realização de entrevistas, como também 

sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 

nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, 

previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) 

senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou 
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resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 

haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento. 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                          ou Responsável Legal 

 OBERVAÇÃO: (em caso de analfabeto - acrescentar) 

 

______________________________________ 

                Assinatura da Testemunha                                                                                                                                                            

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o 
(a) pesquisador (a)  Neir Antunes Paes 
Endereço (Setor de Trabalho): Universidade Federal da Paraíba (D. Estatística)  
Telefone: (083)3216-7075/ Ramal : 27 
                                     

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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APÊNDICE 5 - Artigo enviado para publicação 

 

O artigo Satisfação de diferentes atores com o acompanhamento dos 

hipertensos da atenção primária em saúde foi enviado para publicação no periódico 

Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, qualis B5 da CAPES para a área de 

Medicina II e B2 interdisciplinar. 
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SATISFAÇÃO DE DIFERENTES ATORES COM O ACOMPANHAMENTO DOS 

HIPERTENSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 

 

Satisfaction of Different Actors About the Follow-Up of Hypertensive Users Assisted in 

Primary Health Care 

 

Satisfacción de Diferentes Actores Sobre el Seguimiento de Los Hipertensos en La 

Atención Primaria de Salud 

 

Satisfação na Atenção Primária à Saúde 

RESUMO 

 Objetivo: Avaliar o desempenho do serviço voltado para o hipertenso tomando como base as 

dimensões da atenção primária e comparar os indicadores dos diferentes atores. Método: Estudo 

transversal, de base populacional realizado com usuários, profissionais e gestores da Estratégia 

Saúde da Família. Os instrumentos elaborados foram baseados no Primary Care Assessment 

Tool (PCAT) em versões adaptadas e validadas para utilização em hipertensão. Os dados foram 

analisados utilizando-se o Teste de Kruskal Wallis e o Teste de Mann Whitney, considerando 

significância estatística para p < 0,05.   Resultados: Ao comparar a satisfação com o serviço 

entre os atores, observou-se diferença significativa para a maioria das dimensões. Conclusão: 

O cuidado não está sendo capaz de atender as necessidades do usuário ou estas necessidades 

não estão sendo compreendidas pelos profissionais e gestores. O estudo fornece elementos 

científicos de apoio para a utilização dessa metodologia na avaliação de serviços voltados para 

o hipertenso. 
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Descritores: Avaliação em Saúde; Atenção Primária à Saúde; Hipertensão. 

ABSTRACT 

Objective: This study aims to evaluate the performance of the assistance provided to 

hypertensive users through primary care dimensions, as well as to compare the indicators of the 

different actors. Methods: Cross-sectional study, population-based performed with users, 

professionals and health managers - named as actors - of the Family Health Strategy.  An 

adaptation of the Primary Care Assessment Tool was applied to assess actors’ satisfaction with 

respect to hypertension. Analyses were performed using Kruskal Wallis test and the Mann 

Whitney test, considering statistical significance for p ≤ 0.05. Results: Satisfaction assessment 

revealed differences for most dimensions. Conclusion:  The care provided is not being able to 

fulfill user needs, or that these needs are not being understood by professionals and managers. 

This study is expected to provide scientific evidence supporting the use of this methodology in 

the assessment of the care provided to hypertensive users. 

 

KEY-WORDS: Health Evaluation. Primary Health Care. Hypertension. 
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RESUMEN 

Objetivos: Evaluar el desempeño de la asistencia prestada a los usuarios hipertensos a través de 

dimensiones de atención primaria, así como comparar los indicadores de los diferentes actores. 

Métodos: Estudio transversal, de base poblacional realizado con usuarios, profesionales y 

directivos de la Estrategia de Salud. Los instrumentos elaborados se basaban en la Herramienta 

de Evaluación de la Atención Primaria (PCAT) en versiones adaptadas y validadas para su uso 

en la hipertensión . Los datos se analizaron mediante la prueba de Kruskal Wallis y el test de 

Mann Whitney, considerando significación estadística de p ≤ 0,05 . Resultados: La evaluación 

de la satisfacción de los actores reveló diferencias para la mayoría de las dimensiones. 

Conclusión: La atención recibida no ha sido capaz de suplir las necesidades del usuario, o que 

estas necesidades no han sido comprendidas por los profesionales y gerentes de salud. Se espera 

que este estudio pueda proporcionar evidencia científica apoyando el uso de esta metodología 

en la evaluación de la atención a los usuarios hipertensos. 

 

PALABRAS-CLAVE: Evaluación en Salud. Atención Primaria de Salud. Hipertensión. 
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Introdução 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares e a primeira causa de morte no Brasil. O Ministério da Saúde (MS) 

preconiza o controle da HAS com a promoção de políticas de promoção e proteção à saúde por 

meio das ações da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nesse contexto, o MS busca 

institucionalizar a avaliação na Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da realização de 

pesquisas avaliativas e desenvolvimento de metodologias de avaliação tendo em vista o 

conceito de qualidade na atenção. 

A qualidade é avaliada pela completa satisfação das necessidades daqueles que utilizam 

o serviço de saúde com menor custo e dentro de regras estabelecidas. A qualidade na atenção à 

saúde é alvo de discussões e componente estratégico em vários países, independente do seu 

nível de desenvolvimento econômico. A evolução da discussão sobre qualidade em saúde pode 

ser dividida em três fases: a primeira voltada para dimensão técnica; a segunda focalizava-se 

nos aspectos organizacionais e nos processos gerenciais. Na terceira fase a ênfase era voltada 

para o usuário, com valorização da abordagem humanizada e das relações entre profissionais e 

pacientes, visando a sua satisfação (1).  

As produções de atos de saúde devem ser centradas nas necessidades de saúde dos 

usuários e, não apenas em procedimentos (2). Qualquer abordagem de um profissional de saúde 

junto a um usuário-paciente traduz-se em um processo de relações entre duas pessoas no qual 

há necessidade de comprometimento mútuo em torno do problema, confiança e 

desenvolvimento de relações de vínculo e aceitação. 
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Todavia, nem sempre o usuário sabe do que precisa. A necessidade ‘deve ser definida 

por pacientes e profissionais’, ou seja, a satisfação do usuário é apenas uma das vertentes da 

qualidade (1). Ainda, deve-se destacar a importância dos gestores como atores fundamentais no 

processo avaliativo. Portanto, a avaliação do serviço deve levar em consideração a satisfação 

dos três atores envolvidos no cuidado: o usuário, o profissional e o gestor. Deste modo, a 

avaliação do usuário deve ser pautada no que o paciente deseja do serviço. A avaliação do 

profissional deve investigar se o serviço satisfaz suas necessidades e se a realização dos 

procedimentos é adequada. A avaliação do gestor se refere ao uso eficiente e produtivo dos 

recursos para atender o usuário dentro dos limites estabelecidos no processo gerencial. 

O grau de satisfação do indivíduo faz parte da avaliação e reflete a qualidade nos 

diversos momentos do atendimento, desde os cuidados técnicos até o relacionamento 

usuário/serviço de saúde. Uma relação satisfatória entre os profissionais, usuários e serviço 

pode influenciar positivamente os resultados do tratamento (3).  

É crescente a utilização da metodologia de avaliação de serviços de saúde no Brasil e a 

cada dia surgem novos estudos sobre a temática. No país, não foram encontrados estudos de 

avaliação utilizando as dimensões da APS que incorporem a visão conjunta dos atores (gestor, 

profissional e usuário) no acompanhamento ao hipertenso.  

O estudo faz parte da coorte de usuários hipertensos cadastrados no HiperDia em 2006 

e 2007 e que foram acompanhados pelas Unidades de Saúde da Família (USFs) do município 

de João Pessoa, Paraíba em 2009, 2010 e 2011. Merece destaque a metodologia inédita adotada 

para avaliar o acompanhamento da HAS, por meio da mensuração da satisfação de usuários, 
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profissionais e gestores vinculados à ESF, perante as dimensões essenciais da APS. O objetivo 

do estudo foi comparar a satisfação dos usuários hipertensos, profissionais e gestores com o 

desempenho do serviço, tomando como base as dimensões da atenção primária.  

Método 

Estudo transversal, de base populacional, descritivo e analítico, realizado por 

amostragem aleatória, com usuários, profissionais e gestores das USFs do município de João 

Pessoa – PB.  A amostra de usuários se refere ao ano de 2010, sendo composta por 314 usuários 

com idade acima de 19 anos. A pesquisa com os profissionais foi realizada em 2010, com uma 

amostra de 137 profissionais: médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. Foram 

entrevistados 18 gestores (toda a população): o secretário municipal de saúde, o gerente de 

política de medicamentos, o coordenador da atenção básica, 4 diretores administrativos de 

distrito, 2 colegiados gestores, 4 diretores gerais dos distritos e 5 diretores técnicos de distrito.  

Os instrumentos elaborados foram baseados no Primary Care Assessment Tool (PCAT) 

nas versões para usuário, profissional e gestor, que foram validados para medir os aspectos 

críticos da APS em países industrializados (4). O PCAT apresenta parâmetros universais de 

avaliação por meio das características nucleares da APS.  

No Brasil, a adaptação e a revalidação foram feitas por meio de um estudo realizado no 

município de Petrópolis (4) e em Ribeirão Preto (5).  Todavia, foi necessária nova adequação e 

validação do instrumento por uma equipe de especialistas para a utilização em indivíduos 

portadores de hipertensão arterial e para os profissionais e gestores (6). 
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Foram consideradas as dimensões da atenção primária comuns aos três questionários: 

Acesso ao Diagnóstico; Acesso ao Tratamento; Adesão/Vínculo; Elenco de Serviços; 

Coordenação; Enfoque na Família; Orientação para a Comunidade. Os instrumentos dos 

profissionais e gestores são um espelho do instrumento aplicado aos usuários, mantendo-se, 

portanto, o conteúdo dos elementos avaliados e modificando-se, apenas, a redação da pergunta 

conforme o ponto de vista. A versão do PCAT dos profissionais e gestores recolhe informações 

a respeito de características operacionais e práticas realizadas por profissionais de atenção direta 

na APS, enquanto a versão aplicada aos usuários coleta informações referente às experiências 

do usuário na utilização dos serviços de atenção à saúde (3). 

Cada dimensão foi composta de perguntas com respostas correspondentes a uma escala 

de possibilidades pré-estabelecidas (Escala de Likert), atribuindo-se valores entre um e cinco 

para as respostas ‘nunca’, ‘quase nunca’, ‘às vezes’, ‘quase sempre’ e ‘sempre’, além das opções 

‘não se aplica’ e ‘não sabe/não respondeu’ para captar todas as possibilidades. 

Foi calculado um índice composto para cada dimensão por meio da média dos escores 

dos indicadores nas três versões. Os índices para o ano de 2010, do município de João Pessoa, 

foram comparados entre usuários, profissionais e gestores, utilizando o teste de Kruskall-Wallis 

e atribuindo-se um nível de significância de 5%.  Verificaram-se as diferenças entre as medianas 

e o grau de satisfação das respostas de Usuários, Profissionais e Gestores, segundo as 

dimensões. Para identificar as diferenças entre os pares de grupos (Usuário e Profissional, 

Usuário e Gestores, Profissional e Gestor) foi usado o teste U de Mann-Whitney com nível de 

significância de 5%. 
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 A pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Lauro 

Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, protocolos no 0101 de 29/04/2009 e n° 341/10 

de 29/06/2010.  

Resultados  

 No estudo observou-se que, dentre os 314 usuários participantes, 72,9% (n = 229) 

dos hipertensos era do sexo feminino.  A faixa etária predominante foi de idosas (acima de 60 

anos) que atingiu o percentual de 49,7% (n = 156). Dos 137 profissionais entrevistados: 21,2% 

(n=29) eram médicos, 26,3% (n= 36) eram enfermeiros e 52,6% eram agentes comunitários de 

saúde (n = 72).  

A Tabela 1 mostra os valores descritivos e p-valor dos indicadores obtidos nas sete 

dimensões dos três questionários. Observa-se maior escore de satisfação para os profissionais, 

quando comparados com os usuários e gestores. Observou-se diferença significativa entre os 

índices compostos de satisfação dos atores para todas as dimensões.  

Tabela 1: Estatística descritiva para Usuários, Profissionais e Gestores, segundo o grau de 

satisfação por dimensões do município de João Pessoa, PB, Brasil, 2010. 

  Usuários Profissionais Gestores     

Dimensões  Média (DP) Média (DP) Média (DP) Mediana p-valor 

Acesso Diagnóstico 3,75 (1,31) 3,83 (0,55) 3,45 (0,46) 4,00 0,001* 

Acesso Tratamento 3,46 (1,02) 4,20 (0,49) 3,66 (0,62) 3,86 0,000* 

Adesão/Vínculo 3,99 (1,18) 4,79 (0,31) 3,93 (0,35) 4,67 0,000* 

Elenco de Serviços 3,60 (0,93) 4,17 (0,48) 4,15 (0,33) 3,91 0,000* 

Coordenação 4,16 (1,24) 4,38 (0,41) 3,83 (0,33) 4,50 0,000* 

Enfoque na Família 2,89 (1,54) 4,52 (0,60) 3,68 (0,69) 3,67 0,000* 

Orientação Comunidade 2,50 (1,42) 3,71 (0,89) 3,41 (0,59) 3,00 0,000* 

* Teste de Kruskal-Wallis. Nível Significativo, p< 0,05. 
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Para identificar as diferenças entre as medianas nos pares de grupos (Usuários e 

Profissionais, Usuários e Gestores, Profissionais e Gestores) foi utilizado o teste U de Mann-

Whitney (Tabela 2), que apresenta o p-valor da aplicação deste teste entre os atores para cada 

uma das dimensões.  

Tabela 2: P-valores do Teste de Mann Whitney entre Usuários, Profissionais e Gestores, 

segundo dimensões do município de João Pessoa, PB, Brasil, 2010. 

Dimensões  
Usuários / 

Profissionais 

Usuários / 

Gestores 

Profissionais 

/ Gestores 

Acesso ao Diagnóstico 0,051 0,051 0,004* 

Acesso ao Tratamento 0,000* 0,669 0,000* 

Adesão/Vínculo 0,000* 0,210 0,000* 

Elenco de Serviços 0,000* 0,100 0,769 

Coordenação 0,002* 0,002* 0,000* 

Enfoque na Família 0,000* 0,049* 0,000* 

Orientação para a Comunidade 0,000* 0,005 0,111 

*Nível Significativo, p< 0,05. 

Observou-se que houve diferença significativa nas ‘respostas’ dos usuários e 

profissionais quanto ao grau de satisfação para a maioria das dimensões. Entre os usuários e os 

gestores, percebe-se que as dimensões: Coordenação e Enfoque na Família não apresentaram 

um perfil de resposta coincidente. No cruzamento entre as ‘respostas’ dos profissionais e 

gestores foram observadas diferenças significativas (p< 0,05) nos escores da maioria das 

dimensões, com exceção de Elenco de Serviços e Orientação para a Comunidade. 
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Discussão 

 A satisfação do usuário do serviço de saúde é reflexo de suas avaliações 

permanentes, pautadas em experiências e vivências pessoais dentro do serviço (7).  Todavia, o 

processo avaliativo da qualidade do serviço deve envolver a satisfação daquele que o utiliza, de 

quem o presta e daquele que o gerencia.   

 Para um indivíduo sem acesso a nenhum serviço de saúde, o fato de poder 

frequentar a unidade, realizar consultas e receber a medicação necessária remete-o a responder 

os questionamentos com escores elevados (8). Fez-se necessário comparar a satisfação dos 

usuários, profissionais que prestam assistência e gestores de saúde para analisar três vertentes 

e olhares diferenciados. 

O acesso traduz a maior ou menor facilidade da população para obter o atendimento. A 

APS deveria revelar como se dá esse ingresso aos serviços de saúde, funcionando como porta 

de entrada no sistema para o atendimento. Todavia, na prática, as pessoas buscam alternativas 

diversas para contornar as dificuldades de acesso e chegar diretamente em outros níveis de 

atenção.  Deste modo, faz-se necessário a construção de uma rede integrada, coordenando ou 

unificando outros níveis de atenção do sistema de saúde (9). O instrumento utilizado apresenta 

duas dimensões que contemplam esses conceitos: Acesso ao Diagnóstico e Acesso ao 

Tratamento. 

O Acesso ao Diagnóstico foi melhor avaliado pelos usuários e profissionais do que pelos 

gestores e observou-se diferença nos escores de satisfação entre Profissionais e Gestores. As 

perguntas dessa dimensão investigam o acesso do primeiro contato e a acessibilidade, ou seja, 
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dificuldades de acesso e locomoção, necessidade de transporte ou perda de turno de trabalho 

para comparecer às consultas. Acesso e acessibilidade têm significados complementares. A 

acessibilidade possibilita que as pessoas cheguem aos serviços, e o acesso permite a utilização 

dos serviços da melhor maneira possível. Seria, portanto, a experiência do usuário com o 

serviço de saúde (8). Tais aspectos, muitas vezes, passam despercebidos pelo profissional na 

hora da consulta e mais ainda pelos gestores que não tem contato direto com os usuários.  

O Acesso ao Tratamento apresentou maior indicador de satisfação dos profissionais. A 

diferença apresentada entre os indicadores de satisfação de usuários e profissionais se justifica 

pelo motivo de que alguns fatos ocorridos com o usuário nem sempre chegam ao conhecimento 

dos profissionais e gestores, ou não são registrados, tais como a tentativa de conseguir uma 

consulta em menos de 24 horas. 

Existem muitas dificuldades de acessibilidade e acesso devido à desproporção entre 

demanda e oferta de serviços. Todavia, a busca por pronto-atendimento para casos agudos ainda 

está presente na cultura da população. Em 2003, o MS lançou a Política Nacional de Urgência 

e Emergência com o intuito de estruturar e organizar a rede de urgência e emergência no país. 

A atenção primária passou a ser constituída pelas unidades básicas de saúde e Equipes de Saúde 

da Família, enquanto o nível intermediário de atenção ficou a encargo do SAMU 192 (Serviço 

de Atendimento Móvel as Urgência) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24H). O 

objetivo era diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, evitando que casos que 

pudessem ser resolvidos nas UPAS, ou unidades básicas de saúde, sejam encaminhados para as 

unidades hospitalares.  A falta de medicamentos pode não ser relatada pelo usuário em suas 
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consultas ou mesmo alguns usuários não retornam para a consulta. O Programa Farmácia 

Popular do Brasil faz parte das diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica.  A 

partir de 2011, passou a disponibilizar os medicamentos indicados para o tratamento da 

hipertensão e do diabetes sem custos para os usuários. Deste modo, todas as farmácias da Rede 

Própria, bem como as farmácias e drogarias credenciadas do “Aqui Tem Farmácia Popular” 

ficaram obrigadas a praticar os preços de dispensação e os valores de referência até o dia 14 de 

fevereiro de 2011, garantindo, assim, a gratuidade para estes medicamentos.(11) A 

implementação das Farmácias Populares e das UPA24H sugerem a necessidade de uma 

reavaliação desse fator.  

Para os gestores, acesso e acessibilidade são avaliados de outra forma. A percepção dos 

gestores e profissionais sempre são mais positivas que a percepção dos usuários (12). Neste caso, 

os gestores apresentaram indicador de satisfação menor que os profissionais e usuários, 

expressando sua ciência de que o acesso ao tratamento não está sendo adequado. 

A Adesão/vínculo representa a longitudinalidade na APS. O vínculo é a relação entre 

profissional de saúde e paciente. Tal relação pode contribuir para a adesão terapêutica, uma vez 

que o usuário passa a entender a significância do tratamento, tornando-se responsável pelo 

cuidado. Entretanto, requer a cooperação mútua entre pessoas da família, comunidade e 

profissionais (8,13).  

No presente estudo, a diferença observada na percepção de vínculo entre usuários e 

profissionais justifica-se pelo fato de que o vínculo não é avaliado da mesma forma por esses 

atores. Para o usuário, vínculo estaria ligado ao estabelecimento de escuta, diálogo e respeito, 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/17/Resolucao-338-06052004.pdf
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gerando uma relação de confiança. Para os profissionais, o vínculo estimula a autonomia e a 

participação do paciente durante a prestação de serviço (13).  A percepção de vínculo recebe 

melhor avaliação dos profissionais do que dos gestores, porquanto os profissionais estão em 

contato direto com o usuário, ambos com intenções, interpretações, necessidades, razões e 

sentimentos próprios, todavia, com expectativas diferentes (14). 

O Elenco de Serviços expressa o conceito de Integralidade na atenção primária. É uma 

das diretrizes básicas do SUS. A Constituição de 1988 refere-se a atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (13). A 

integralidade é um conceito polissêmico que destaca aspectos diversos da mesma questão. 

Envolve o acesso à informação e educação em saúde, a continuidade do cuidado, exigindo uma 

articulação entre os profissionais que compõe a equipe e entre os distintos níveis de 

hierarquização.   

Na visão do gestor, a integralidade pode derivar de três significados: compreensão das 

necessidades do usuário relativas a ações e serviços de saúde, articulação entre assistência e 

práticas de saúde apoiadas na epidemiologia para apreender as necessidades da população e 

definição de políticas especiais como resposta a problemas específicos. A dimensão foi melhor 

avaliada pelos profissionais e gestores e apresentou satisfação diferente para os três atores. 

Todavia, deve-se levar em consideração as fragilidades e vulnerabilidades do sistema de saúde, 

visto que nem sempre é possível responder com qualidade às necessidades do usuário (16). 

A Coordenação é definida como a disponibilidade de informações a respeito de 

problemas e serviços anteriores e o reconhecimento daquela informação com relação às 
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necessidades para o presente atendimento. Pressupõe a continuidade da assistência ou o 

atendimento pelo mesmo profissional. Podem ser utilizados prontuários médicos e considerar 

os problemas abordados em outros serviços e a integração no cuidado global do paciente (10). 

Os atores apresentaram indicadores de satisfação diferentes, todavia os mais altos escores foram 

atribuídos pelos profissionais. O envolvimento da atenção primária com outros níveis de 

atenção, bem como a ausência de registros de consulta e valores de pressão arterial detectada 

durante o estudo apontam para uma falha no sistema de registros e, consequentemente no 

acompanhamento desse usuário, o que dificulta a avaliação desta dimensão. 

O Enfoque na Família apresentou escores diferentes de satisfação entre os atores. A 

orientação familiar considera o contexto familiar na atenção integral (7). Os escores mais altos 

foram dos profissionais, tendo o usuário apresentado escores que refletem a insatisfação. O alto 

escore atribuído pelos profissionais pode ser consequência do conhecimento apenas teórico 

sobre a orientação familiar na ESF evidenciado pela percepção dos usuários de que os 

profissionais não estão envolvendo a família na atenção à saúde.  

A Orientação para a Comunidade apresentou satisfação diferente para os três atores, 

apresentando a pior avaliação dos usuários expressando sua insatisfação. A orientação 

comunitária decorre do reconhecimento das necessidades por meio da identificação dos 

problemas de saúde da comunidade através de dados epidemiológicos e do contato direto, a fim 

de desenvolver ou adequar ações para resolução destes problemas, assim como o planejamento 

e a avaliação conjunta dos serviços (7). Novamente, demonstra-se a percepção do usuário de que 

os profissionais não estão envolvendo a comunidade nas ações desenvolvidas. Assim, pode-se 
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questionar se as ações não estão sendo resolutivas ou se não estão sendo visualizadas pela 

população. Faz-se necessário a continuação do processo avaliativo para investigar essa 

contradição. 

Na APS, a proximidade estabelecida entre a equipe de saúde e os usuários denota a 

possibilidade de apreensão de seus modos de viver e perceber o mundo. Os profissionais podem 

identificar as necessidades da população e contemplar um dos sentidos da integralidade: a 

organização dos serviços de saúde em função das necessidades evidenciadas, todavia esse fator 

é dependente da sensibilidade e disponibilidade destes. Assim, é necessário um conhecimento 

técnico e habilidade política para permitir o desenvolvimento de ações que viabilizem a 

resolução dos problemas apresentados pelos usuários. Todavia, a escassez de recursos 

financeiros e as dificuldades na gestão impedem que as ações realizadas atendam 

satisfatoriamente à demanda social (16). Para garantir o seguimento do usuário, faz-se necessário 

o olhar ampliado dos profissionais e gestores de maneira integral, possibilitando o acesso a bens 

e serviços necessários à vida, previstos na Constituição Federal como direitos sociais.  

No geral, a satisfação dos usuários apresentou-se elevada. Todavia, o acompanhamento 

dos hipertensos pressupõe uma boa adesão ao serviço. Para isso faz-se necessário a participação 

ativa do hipertenso e o reconhecimento das ações praticadas pelo serviço. A HAS necessita de 

tratamentos complexos, com mudanças comportamentais que são difíceis até para pacientes 

motivados (17).  É indispensável que o usuário esteja integrado ao serviço de saúde, sendo 

acompanhado e não apenas compareça às consultas. Os profissionais e gestores devem estar 

aptos a reconhecer suas necessidades para que as ações oferecidas alcancem a satisfação. 
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Na perspectiva da satisfação dos usuários, a avaliação na ESF proporciona discussões 

para além do âmbito acadêmico com informações essenciais para servir de subsídios para a 

gestão. Deste modo, gestores e trabalhadores podem conhecer as reais necessidades dos 

usuários e buscar processos de trabalhos que possam satisfazê-los visando trazer resultados que 

servirão de subsídios para a ESF (18). Todavia, o produto nos serviços de saúde resulta do contato 

direto entre os atores e das ações e interações que resultam dessa relação.  

Faz-se necessário identificar os conflitos e buscar soluções por meio do envolvimento 

desses atores. Os conflitos entre as perspectivas divergentes de profissionais e usuários podem 

ser minimizados mediante treinamento e educação (15). As dimensões da qualidade avaliada 

pelos atores devem ser analisadas de maneira integrada e nenhuma delas pode ser ignorada. 

Sem dúvida, há necessidade de uma estratégia de avaliação em que a pluralidade dos olhares 

sobre a qualidade do serviço possa buscar formas de interconexão e confronto, a fim de reduzir, 

gradualmente, a distância entre os três pontos de vista, evitando enfatizar as especificidades de 

cada um deles e priorizando uma abordagem multidimensional (1). 

Os serviços são melhor avaliados por quem os prestam e, dentro de quem os prestam, 

são mais bem avaliados por quem os gerencia (18). Entretanto, tal fato não foi observado na 

presente pesquisa, tendo em vista que nas dimensões Acesso ao diagnóstico, Adesão/vínculo e 

Coordenação os piores escores foram dos gestores.  

A gestão em saúde não deve se fundamentar apenas na organização do processo de 

trabalho, deve considerar, também, questões alusivas aos anseios, necessidades e interesses dos 

atores envolvidos, saberes inseridos nos processos de trabalho, poder, modo de operar as 
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relações e a coletivização das políticas públicas. Deve ser capaz de contribuir para a produção 

de saúde com a construção de um modelo de atenção que incorpore os princípios do SUS. 

Geralmente nos modelos tradicionais de gestão observa-se a execução de ações burocráticas, 

centralizadoras e hierárquicas e consequente desvalorização da autonomia dos profissionais. Há 

exclusão da participação dos profissionais de saúde nos processos decisórios, supervalorização 

das ações de supervisão e controle, em detrimento das atividades de planejamento de práticas 

de saúde. (19) 

É fundamental um pacto entre os trabalhadores e gestores dos serviços para produzir o 

cuidado voltado à necessidade do usuário (18). Todavia, tal ajuste depende do esforço e vontade 

política em integrar o cuidado. Esta integração deve ocorrer entre os trabalhadores, por meio da 

implicação mútua com o processo produtivo a partir dos saberes e fazeres, que vão se expressar 

em atos de acolhimento, vinculação de clientela e responsabilização com seu cuidado e, 

sobretudo, uma gestão competente por parte da equipe de saúde. Deste modo, pode-se garantir 

que a assistência seja eficaz para conseguir os resultados esperados, aplicando a integralidade, 

de fato, em toda rede de cuidados. 

 

Conclusão 

 

A hipertensão arterial é uma doença crônica de difícil controle, pois envolve a 

conscientização e participação ativa do hipertenso no tratamento. Na APS, o acompanhamento 
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do hipertenso envolve a participação de três atores no processo: o usuário, o profissional e o 

gestor. O presente estudo permitiu dar uma maior visibilidade à problemática do controle da 

hipertensão arterial na APS comparando as percepções desses três atores.  

Dentre os requisitos estabelecidos para o adequado controle da hipertensão arterial faz-

se necessário o acompanhamento efetivo, a adesão terapêutica e o comprometimento do usuário 

com sua saúde. Para que esse alvo seja alcançado é imprescindível uma atuação conjunta dos 

três atores envolvidos no processo. 

A avaliação da satisfação dos atores com relação às dimensões da APS permitiu uma 

visão ampliada dos diferentes olhares sobre um mesmo aspecto, tendo em vista que as 

experiências, necessidades e expectativas de cada um são distintas. 

  Dentre os usuários, observou-se um universo predominante de hipertensas 

satisfeitas com o serviço para a maioria das dimensões. A satisfação do usuário tem inter-relação 

com a satisfação do profissional que o atende, tendo em vista que existe uma interação entre 

esses atores e a necessidade de formação de confiabilidade e vínculo para a responsabilização 

do hipertenso com sua saúde. O profissional mostrou-se mais satisfeito do que o usuário e mais 

satisfeito do que o gestor contrariando outros estudos. O gestor mostrou-se mais insatisfeito do 

que os outros atores demonstrando a necessidade de avaliar se a utilização dos recursos nas 

ações de saúde desenvolvidas está sendo realizada com base nas necessidades dos usuários.  

  A diferença entre os escores de satisfação dos atores para a maioria das dimensões 

sugere que o cuidado não está sendo capaz de atender as necessidades do usuário, ou estas 

necessidades não estão sendo compreendidas pelos profissionais e gestores. Todavia, o fato de 
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algumas dimensões apresentarem pior avaliação por parte dos gestores pode indicar que as 

falhas no processo já foram identificadas, devendo-se levar em conta as limitações próprias da 

gestão e a complexidade do processo de trabalho em saúde. O acompanhamento do hipertenso 

é indispensável para o controle da HAS. Entretanto, as condições para a satisfação do usuário 

com as ações oferecidas pelo serviço devem ser pautadas em suas necessidades, levando em 

consideração a percepção dos três sujeitos envolvidos no cuidado.  

Espera-se que este estudo gere subsídios para que gestores e profissionais possam 

identificar os pontos vulneráveis expressados por meio das dimensões avaliadas, contribuindo 

para o processo de tomada de decisão. E, que os resultados possam ser utilizados para fornecer 

elementos científicos de apoio para outras USFs e instituições governamentais de saúde, por 

meio da aplicação dessa metodologia em avaliações dos serviços de saúde que prestam 

assistência aos hipertensos.  
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APÊNDICE 6 – Artigo enviado para publicação 

 

O artigo Satisfação de usuários hipertensos e profissionais segundo os atributos 

essenciais da Atenção Primária foi enviado para publicação no periódico Revista 

Brasileira de Ciências da Saúde, qualis B3 da CAPES para a área Interdisciplinar. 
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SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS HIPERTENSOS E PROFISSIONAIS SEGUNDO OS 

ATRIBUTOS ESSENCIAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

SATISFACTION OF HYPERTENSIVE USERS AND PROFESSIONALS BASED ON 

PRIMARY CARE ESSENTIAL ATTRIBUTES 

 

SATISFACTION OF HYPERTENSIVE USERS AND PROFESSIONALS 

The aim of this study was to compare the satisfaction of users and professionals working in 

the Family Health Strategy based on primary care essential attributes. This is a population-

based, descriptive and analytical study using random and probabilistic sampling. Users’ 

satisfaction levels were found to be regular or low, while professional satisfaction levels were 

found to be high. These findings suggest that the care being provided is not fulfilling users’ 

needs, or that these needs are not being properly understood by professionals. 

 

Key-words: Health Evaluation. Primary Health Care. Hypertension. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação em saúde tem o propósito de dar suporte aos processos decisórios no 

âmbito do sistema de saúde, por meio da identificação de problemas e auxiliando a 

reorientação das ações e serviços desenvolvidos (1). Um dos aspectos centrais para a 

avaliação em saúde está relacionado à qualidade dos serviços prestados. Donabedian 

considerava a qualidade como um fenômeno complexo do cuidado médico e a define como 

um julgamento tanto sobre o componente técnico quanto sobre as relações interpessoais 

entre o cliente e o profissional (2). 

No processo avaliativo, quando o enfoque é direcionado ao indivíduo, são 

consideradas as relações que se estabelecem entre prestadores e usuários, bem como as 

características de ordem técnica referentes ao cuidado em si. Quando o foco de avaliação é 

o sistema de saúde, são destacados: a acessibilidade, a cobertura e a equidade (3). 
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A literatura internacional sustenta que sistemas de saúde organizados que consideram 

as dimensões essenciais da atenção básica apresentam custos mais baixos, maior qualidade 

dos serviços, um alto grau de satisfação do usuário, assim como melhor saúde da população, 

mesmo nas análises controladas por outros determinantes da saúde (4). 

No Brasil, iniciativas de avaliação da Atenção Primária em Saúde (APS) que 

contribuam para o envolvimento das equipes locais de saúde no processo de melhoria da 

qualidade dos serviços vêm ganhando destaque (1,4,5,6,7,8,9).  

A satisfação do paciente tornou-se um dos elementos-chave na avaliação da qualidade 

em saúde, tornando-se uma meta a ser alcançada pelos serviços, visando o aperfeiçoamento 

do sistema de serviços de saúde. No Brasil, os estudos sobre satisfação se desenvolveram 

na década de 1990, por intermédio da participação da comunidade nos processos de 

planejamento e avaliação (10). Deste modo, destaca-se a avaliação dos serviços de saúde a 

partir de uma situação eminente evidenciada no Brasil, que é o crescimento das doenças 

crônicas, e no caso do estudo a hipertensão arterial, na qual seu controle engloba aspectos 

que envolvam tanto a participação do hipertenso como sua relação com os serviços que são 

oferecidos e prestados pela APS (11). 

Os estudos que abordam as relações entre os diferentes atores têm criado uma nova 

perspectiva para a avaliação em saúde. Tais abordagens incluem os atributos essenciais da 

APS: acesso, porta de entrada, vínculo, elenco de serviços, coordenação, enfoque familiar, 

orientação para a comunidade e formação profissional (4). Por conseguinte, o processo de 

avaliação poderá envolver três tipos de relações interpessoais: usuário x profissional (estudos 

de percepção dos usuários sobre as práticas, satisfação dos usuários, aceitabilidade, 

acolhimento, respeito à privacidade e outros direitos dos cidadãos); profissional x profissional 

(relações de trabalho e no trabalho) e gestor X profissional (relações sindicais e de gestão) 

(3).  

Serapione (12), alerta que a qualidade em saúde tem uma de suas faces voltada para 

o usuário, com valorização da abordagem humanizada e das relações entre profissionais e 

pacientes, visando a sua satisfação. Todavia, a satisfação do usuário é apenas uma das 

vertentes da qualidade. A avaliação do usuário exprime o que o utente deseja do serviço. A 

avaliação do profissional investiga a satisfação das necessidades do profissional e/ou a 

realização técnica dos procedimentos.  
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Diante do exposto, a avaliação dos serviços de saúde é direcionada aqui para a 

relação usuário x profissional tendo como objeto de estudo a hipertensão arterial enquanto 

foco de interesse da Estratégia de Saúde da Família, no Estado da Paraíba. Para tanto, os 

dados do presente estudo foram extraídos de uma coorte retrospectiva de hipertensos (13,14), 

cadastrados no Programa HiperDia durante os anos de 2006 e 2007 e que foram 

acompanhados pelas USFs dos municípios de João Pessoa e Campina Grande na Paraíba 

em 2009, 2010 e 2011, utilizando como parâmetro de avaliação as dimensões organizacionais 

da APS. Por conseguinte, teve-se como objetivo principal comparar a satisfação dos usuários 

e dos profissionais da Estratégia Saúde da Família utilizando os atributos essenciais da APS 

nos dois maiores municípios da Paraíba, segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo é um recorte da coorte de hipertensos conduzida por Paes (13,14)  

no estado da Paraíba. Trata-se de um estudo de base populacional, de caráter descritivo e 

analítico, realizado por amostragem aleatória, com usuários e profissionais das Unidades de 

Saúde da Família dos municípios de João Pessoa e Campina Grande na Paraíba.   

O município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, possuía em 2010 uma 

população de aproximadamente 723.515 habitantes, segundo o Censo do IBGE. O acesso à 

saúde nos serviços básicos está estruturado em cinco distritos sanitários, com 180 equipes 

de saúde da família e cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS). A cobertura da ESF no 

município alcançou 90% em 2011, atendendo acerca de 630 mil pessoas. 

Campina Grande está localizada no agreste paraibano e se posicionava como o 

segundo município mais populoso do Estado contabilizando 385.213 habitantes em 2010. O 

município apresenta um sistema de saúde composto por seis distritos sanitários, 67 Unidades 

Básicas de Saúde da Família, 92 equipes de saúde da família, cobertura populacional de 

atendimento na Atenção Primária de 83% em março de 2011.  

A pesquisa com os usuários foi realizada através de uma amostra probabilística e 

representativa da população de hipertensos cadastrados em 2006/07 nas unidades da ESF 

nos municípios estudados. Os usuários apresentavam idade acima de 19 anos e foram 

realizadas entrevistas em 2009, 2010 e 2011 com perguntas retrospectivas ao ano anterior, 

com os mesmos indivíduos, configurando a formação de uma coorte de usuários. A amostra 



85 
 

 
 

 

 

de usuários utilizada neste estudo se refere ao ano de 2010, dos quais 340 hipertensos foram 

de João Pessoa e 382 de Campina Grande.   Depois de contabilizadas as perdas (recusas, 

mudança de endereço e óbitos), a amostra foi composta por um total de 674 usuários 

hipertensos. A pesquisa com os profissionais foi realizada em 2010, com uma amostra 

representativa e aleatória consistindo de 137 profissionais em João Pessoa e 110 em Campina 

Grande: médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, totalizando 247 profissionais. 

A amostra dos usuários e profissionais foi selecionada por processos aleatórios e 

representativos nas Unidades de Saúde da Família dos municípios no período de novembro 

de 2009 a março de 2010.   

O detalhamento do plano de amostragem com a determinação do tamanho da amostra 

e a extração dos dados fazem parte dos estudos desenvolvidos por Paes (13,14) que 

consistiram em avaliar a efetividade no controle da hipertensão arterial sistêmica e associação 

com fatores de risco dos usuários do Programa de Saúde da Família nos municípios. 

Os instrumentos elaborados para o estudo foram baseados no Primary Care 

Assessment Tool (PCAT) nas versões para usuário e profissional, que foram validados para 

medir os aspectos críticos da Atenção Primária em Saúde (APS) em países industrializados 

(15). O PCAT apresenta parâmetros universais de avaliação por meio das características 

nucleares da APS: acessibilidade, integralidade, longitudinalidade e coordenação, além de 

oferecer informações acerca dos aspectos derivativos da Atenção Primária: centralidade na 

família, orientação comunitária e competência cultural. O PCAT permite a comparação das 

equipes de Atenção Primária brasileiras com equipes de todo o mundo (16). 

No Brasil, a adaptação e a revalidação foram feitas por meio de um estudo realizado 

no município de Petrópolis (4).  Todavia, foi necessária nova adequação e validação do 

instrumento por uma equipe de especialistas para a utilização em indivíduos portadores de 

hipertensão arterial e para os profissionais avaliados (17). 

Na pesquisa foram consideradas as dimensões da atenção primária: Acesso ao 

Diagnóstico; Acesso ao Tratamento; Adesão/Vínculo; Elenco de Serviços; Coordenação; 

Enfoque na Família; Orientação para a Comunidade tanto para os usuários como para os 

profissionais. As perguntas do instrumento dos profissionais são um espelho das perguntas 

que constituem o instrumento aplicado aos usuários, mantendo-se, portanto, o conteúdo dos 

elementos avaliados e modificando-se, apenas, a redação da pergunta conforme o ponto de 

vista: usuário do serviço, profissional de saúde. 
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A versão do PCAT dos profissionais recolhe informações a respeito de características 

operacionais e práticas realizadas por profissionais de atenção direta na APS, enquanto a 

versão aplicada aos usuários coleta informações referentes às experiências do usuário na 

utilização dos serviços de atenção à saúde (15). 

Cada dimensão foi composta de perguntas com respostas correspondentes a uma 

escala de possibilidades pré-estabelecidas (Escala tipo Likert), atribuindo-se valores entre um 

e cinco para as respostas “nunca”, “quase nunca”, “às vezes”, “quase sempre” e “sempre”, 

além das opções “não se aplica” e “não sabe/não respondeu” para captar todas as 

possibilidades. 

Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, o indivíduo é considerado 

acompanhado quando comparece em pelo menos três consultas durante o ano, com registro 

da pressão arterial no prontuário e uma pressão. E não acompanhado (com até duas 

consultas). A decisão terapêutica deve ser baseada no risco cardiovascular considerando-se 

a presença de fatores de risco, lesão em órgão-alvo e/ou doença cardiovascular estabelecida, 

e não apenas no nível da PA. Todavia, os valores aceitos como normotensão ou hipertensão 

controlada, medidos em consultório, devem ser abaixo de 140/90 mmHg (18).  

O perfil dos hipertensos foi investigado no instrumento por meio das variáveis: sexo, 

faixa etária, tipo de usuário, etnia, escolaridade, situação conjugal e controle pressórico. Para 

os profissionais investigou-se a função, a titulação e o tempo de trabalho na função.  

Foi calculado um índice composto para cada dimensão por meio da média dos escores 

dos indicadores (variando entre um e cinco) nas duas versões. Após a construção dos índices 

compostos para analisar o grau de satisfação dos hipertensos, a escala dos valores médios 

foi reclassificada como: valores abaixo de 3 (insatisfatório); entre 3 e 4(regular); acima de 4 

(satisfatório). 

Averiguações preliminares usando o teste de Kolmogorov-Smirnov para constatar a 

normalidade dos dados não se confirmou, o que justificou a escolha do teste não paramétrico 

U de Mann-Whitney para a comparação das médias dos índices compostos (que medem o 

grau de satisfação das respostas) para o ano de 2010, atribuindo-se um nível de significância 

de 5%.  As comparações foram realizadas entre Usuários e Profissionais do mesmo município, 

segundo as dimensões da atenção primária e para as mesmas dimensões entre os 

municípios.  
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Para a construção do banco de dados foram utilizados os softwares Microsoft Office 

Access®, Microsoft Office Excel® e as análises estatísticas no IBM SPSS Inc. PASW Statistics 

versão 20.0. A pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, protocolo no 0101 de 29/04/2009. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Na Tabela 1 é apresentada a distribuição geral de todos os hipertensos participantes 

do estudo por tipo de usuário, segundo variáveis sócio demográficas e pressão arterial para 

o ano de 2010, em João Pessoa e Campina Grande. Dentre os 314 usuários entrevistados, 

70,4% (n=221) eram não acompanhados e 29,6% (n=93) acompanhados pelo serviço de 

saúde em João Pessoa. Em Campina Grande, dentre os 354 usuários, 48,6% (n= 172) eram 

não acompanhados e 51,4% (n = 182) eram acompanhados pelo serviço. Em ambos os 

municípios houve uma predominância do sexo feminino: 72,9% (n = 229) em João Pessoa e 

79,1% (n = 280) em Campina Grande. 

A faixa etária predominante foi de idosos (acima de 60 anos) que atingiu o percentual 

de 49,7% (n = 156) em João Pessoa e 54,2% (n =.192) em Campina Grande. Com relação à 

etnia, o percentual de não brancos em João Pessoa foi de 59,6% (n=187) e de 57,1% (n = 

202) em Campina Grande. Dentre os participantes, observou-se um baixo nível de 

escolaridade com 17,5% (n = 55) de analfabetos e 73,6% (n = 231) com educação básica em 

João Pessoa. Para estas mesmas categorias em Campina Grande os percentuais foram 

respectivamente de 16,7% (n = 59) e de 81,6% (n = 289).   

Com relação à situação conjugal, foi observado que 91,1% (n = 286) dos indivíduos 

moravam com o companheiro, filhos e/ou outros e 3,2% (n = 10) moravam sozinhos em João 

Pessoa. Em Campina Grande, 93,2% (n= 330) moravam com companheiro, filhos e/ou outros 

e 6,5% (n = 23) moravam sozinhos.  
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Tabela 1: Distribuição absoluta e relativa dos hipertensos por tipo de usuário segundo                 
variáveis sócio-demográficas e pressão arterial para João Pessoa e Campina Grande, 2010. 

 

                   João Pessoa                  Campina Grande   

                   Variáveis Acompanhado Não Acomp Total  Acompanhado Não Acomp Total  

 n = 93 % n = 
221 

% n = 
314 

% n = 182 % n = 
172 

% n = 
354 

% 

Sexo             

  Feminino 70 75,3 159 71,9 229 72,9 151 83 129 75 280 79,1 

  Masculino  23 24,7 62 28,1 85 27,1 31 17 43 25 74 20,9 

Faixa Etária             

  Adulto (20 a 59 anos) 39 41,9 119 53,8 158 50,3 83 45,6 79 45,9 162 45,8 

  Idoso (60 anos acima) 54 58,1 102 46,2 156 49,7 99 54,4 93 54,1 192 54,2 

Etnia             

  Branco 32 34,4 77 34,8 109 34,7 76 41,8 76 44,2 152 42,9 

  Não branco 52 55,9 135 61,1 187 59,6 106 58,2 96 55,8 202 57,1 

  Sem informações 9 9,7 9 4,1 18 5,7 0  0    

Escolaridade             

  Analfabeto 15 16,1 40 18,1 55 17,5 30 16,5 29 16,9 59 16,7 

  Educação Básica 67 72 164 74,2 231 73,6 151 83 138 80,2 289 81,6 

  Educação Superior 4 4,3 9 4,1 13 4,1 1 0,5 5 2,9 6 1,7 

  Sem informações 7 7,5 8 3,6 15 4,8 0  0  0  

Situação conjugal             

  Convive comp, filho e/ou out 82 88,2 204 92,3 286 91,1 168 92,3 162 94,2 330 93,2 

  Vive só 4 4,3 6 2,7 10 3,2 14 7,7 9 5,2 23 6,5 

  Sem informações 7 7,5 11 5 18 5,7 0  1 0,6 1 0,3 

Pressão Arterial              

  Controlada 29 31,2 66 29,9 95 30,3 81 44,5 66 38,4 147 41,5 

  Não Controlada 56 60,2 149 67,4 205 65,3 93 51,1 104 60,5 197 55,6 

  Sem informações 8 8,6 6 2,7 14 4,5 8 4,4 2 1,2 10 2,8 

 

 

Para o presente estudo, a avaliação do serviço de saúde foi feita indiretamente por 

meio da avaliação do controle pressórico dos indivíduos cadastrados no HiperDia. Os usuários 

foram avaliados quanto ao controle ou não da pressão arterial.  Foi encontrado um alto 

percentual de indivíduos com níveis pressóricos não controlados 65,3% (n = 205) em João 

Pessoa e em 55,6% (n=197) Campina Grande.  Dentre os hipertensos acompanhados, 60,2% 

apresentaram níveis pressóricos não controlados em João Pessoa e 51,1% em Campina 

Grande. 
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A Tabela 2 mostra a distribuição dos profissionais quanto ao tempo de atuação na 

função e a titulação para os municípios de João Pessoa e Campina Grande. Observou-se um 

elevado percentual de profissionais com pouco tempo na função (até 2 anos) para o município 

de João Pessoa.  

Para Campina Grande observou-se um considerável percentual de profissionais com 

4 a 12 anos na função. Quanto à titulação, observou-se um elevado percentual de 

especialistas/ pós-graduados entre médicos e enfermeiros.  

 
Tabela 2: Distribuição absoluta e relativa dos profissionais segundo o 
tempo na função e titulação para João Pessoa e Campina Grande, 2010. 
    João Pessoa Campina Grande 

 n = 137 n = 110 

Tempo na função n % n % 

Até 2 anos 94 68,1 40 36,4 

2 a 4 anos 10 7,2 20 18,2 

4 a 12 anos 33 33 42 38,2 

Acima de 12 0    - 8 7,2 

Não informou 1 0,7 0    - 

Titulação     

Médicos 29 21,2 26 23,6 

Graduação  5 17,9 4 15,4 

Especialista/Pós graduado 17 60,7 22 84,6 

Não informou 6 21,4 0    - 

Enfermeiros 36 26,3 28 25,5 

Graduação  8 22,2 5 17,9 

Especialista/Pós graduado 24 66,7 23 82,1 

Não informou 4 11,1 0    - 

ACS 72 52,6 56 50,9 

2° Grau incompleto 1 1,7 0    - 

2° Grau completo 43 72,9 1 1,8 

Superior incompleto 11 18,6 6 10,7 

Superior completo 3 5,1 3 5,4 

Especialista 1 1,7 0    - 

Não informou 0    -  46 82,1 

 

A Tabela 3 mostra os valores descritivos dos indicadores obtidos nas sete dimensões 

presentes para os dois atores participantes do estudo em cada município. As respostas em 
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grau de satisfação variavam segundo a Escala tipo Likert de um mínimo 0 (zero) a um máximo 

5 (cinco). 

 

 

Tabela 3: Estatística descritiva para Usuários e Profissionais, segundo o grau de satisfação 
por dimensões dos municípios de João Pessoa e Campina Grande, 2010. 

Dimensões  
João Pessoa Campina Grande 

Usuários Profissionais Usuários Profissionais 

  Min Max Média (DP) Min Max Média (DP) Min Max Média (DP) Min Max Média (DP) 

Acesso ao Diagn 2 5 3,84 (±0,67) 2 5 3,83 (±0,55) 0 5 3,76 (±1,39) 2 5 4,02 (±0,64) 

Acesso ao Trat 1 5 4,00 (±1,07) 3 5 4,20 (±0,49) 0 3 3,20 (±0,87) 2 5 4,02 (±0,49) 

Adesão/Vínculo 1 5 4,37 (±0,73) 3 5 4,79 (±0,31) 0 5 4,05 (±1,04) 4 5 4,77 (±0,31) 

Elenco Serviços 1 5 3,94 (±0,71) 3 5 4,17 (±0,48) 0 5 3,94 (±0,86) 3 5 4,18 (±0,50) 

Coordenação 1 5 4,33 (±0,71) 3 5 4,38 (±0,41) 0 5 2,17 (±,2,00) 3 5 4,00 (±0,42) 

Família 1 5 3,08 (±1,55) 2 5 4,52 (±0,60) 0 5 2,82 (±1,42) 1 5 4,40 (±0,87) 

Comunidade 1 5 2,11 (±1,22) 2 5 3,71 (±0,89) 0 5 1,67 (±0,95) 1 4 3,20 (±0,93) 

 

 

 

As maiores médias foram atribuídas pelos profissionais de ambos os municípios, com 

destaque para a dimensão Adesão/Vínculo que apresentou a média mais elevada. Com 

relação aos usuários, as médias mais elevadas foram atribuídas pelos hipertensos de João 

Pessoa. 

A Tabela 4 apresenta o resultado da comparação dos graus de satisfação dos usuários 

e profissionais com a mesma dimensão, nos dois municípios utilizando o teste U de Mann 

Whitney. Ao comparar a satisfação dos atores entre os dois municípios observou-se uma 

maior diferença na resposta dos usuários. Ao comparar as categorias (usuários e 

profissionais) em cada município observou-se maior número de dimensões apresentando 

diferenças para o município de João Pessoa. 
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Tabela 4: P-valores do Teste U de Mann Whitney entre os Usuários e Profissionais, segundo 
as Dimensões dos municípios de João Pessoa e Campina Grande, 2010. 

Dimensões Usuário JP/CG Prof JP/CG Usuário/Prof JP Usuário/Prof CG 

Acesso ao Diagnóstico 0,000* 0,008 0,000* 0,404 

Acesso ao Tratamento 0,001* 0,004* 0,000* 0,000* 

Adesão/Vínculo 0,577 0,450 0,000* 0,000* 

Elenco de Serviços 0,000* 0,631 0,000* 0,075 

Coordenação 0,000* 0,000* 0,053 0,000* 

Enfoque na Família 0,908 0,900 0,000* 0,000* 

Orientação Comunidade 0,000* 0,001* 0,000* 0,000* 

* p<0,05 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A avaliação em saúde pautada na opinião de usuários e profissionais de um serviço 

associa-se ao conceito de satisfação que, por sua vez, pode traduzir a qualidade do 

atendimento prestado. Diversos modelos teóricos sobre o conceito de satisfação receberam 

críticas devido a sua complexidade e ausência de rigor metodológico. Em muitos deles, a 

avaliação da satisfação é subjetiva e realizada a partir das expectativas do usuário. Deve-se 

ressaltar que o termo “satisfação” é bastante complexo e que nem sempre é compreendido 

pelo usuário (10). 

Partindo do pressuposto de que o processo avaliativo da qualidade do serviço deve 

envolver a satisfação daquele que o utiliza e a satisfação de quem o presta, o presente estudo 

avaliou a satisfação comparando a resposta de diferentes fontes de dados (usuários e 

profissionais) sobre um mesmo aspecto da organização do serviço utilizando os conceitos 

essenciais da APS, sem utilizar diretamente os termos “satisfeito” ou insatisfeito. Cada 

aspecto foi avaliado individualmente, por cada participante atribuindo uma nota que variava 

segundo uma escala única (Tipo Likert).  

O perfil dos hipertensos cadastrados nas Unidades de Saúde da Família dos 

municípios de João Pessoa e Campina Grande revelou um predomínio de idosas com baixo 

nível de escolaridade e níveis pressóricos não controlados em ambos os sexos.  Alega-se que 

a predominância feminina nos serviços de saúde é fruto do reflexo cultural, motivada pela 

forma de organização dos serviços (horário de atendimento, localização), levando os homens 
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a aderir menos ao tratamento que as mulheres (19).   Embora não pesquisado neste estudo, 

foi observado que a hipertensão arterial no sexo feminino tem sido associada à inserção das 

mulheres no mercado de trabalho e ao movimento de urbanização e desenvolvimento 

tecnológico existente (20).  

O baixo nível de escolaridade observado nos dois municípios pode sugerir maior 

dificuldade dos usuários em apresentar uma visão crítica sobre o que é um serviço organizado 

para atender suas necessidades de acompanhamento e adesão. Para um indivíduo que antes 

tinha um acesso limitado ou nenhum serviço de saúde, o simples fato de poder frequentar 

uma unidade, realizar consultas e receber a medicação necessária remete-o a responder os 

questionamentos com escores elevados (19). A idade, por sua vez, com predominância de 

pessoas com idade avançada, é citada na literatura como um fator que leva o indivíduo a 

avaliar bem o serviço, seja pelo maior carisma, seja pela menor expectativa. Todavia, alguns 

estudos apontam que as mulheres estão mais aptas a criticar os serviços, constituindo-se em 

boas informantes para as pesquisas (10). 

Embora em Campina Grande o número de acompanhados tenha sido ligeiramente 

maior, ainda foi observado um percentual elevado de usuários com níveis pressóricos não 

controlados, embora em uma proporção menor do que em João Pessoa. Todavia, em outros 

estudos, não foi observada associação entre o acompanhamento e o controle pressórico (19). 

Ressalta-se que o controle pressórico não depende unicamente do acompanhamento pelo 

serviço.  É necessária uma atitude global em relação à própria saúde e exige participação 

ativa dos hipertensos. Para isso é indispensável o comparecimento às consultas e a 

mensuração regular da pressão arterial a fim de avaliar o controle da hipertensão.   

Os usuários hipertensos de Campina Grande mostraram-se mais insatisfeitos do que 

os usuários de João Pessoa em todas as dimensões, exceto para a dimensão elenco de 

serviços, havendo um empate. Em cinco das sete dimensões, a comparação entre os dois 

municípios deixa clara a diferença na percepção de satisfação dos usuários. 

Com relação à dimensão Coordenação, observou-se diferença significativa na 

satisfação dos usuários de Campina Grande.  A Coordenação pressupõe alguma forma de 

continuidade da atenção, seja por parte do atendimento pelo mesmo profissional, seja por 

meio de prontuários médicos, ou ambos, além do reconhecimento de problemas abordados 

em outros serviços e a integração deste cuidado no cuidado global do paciente. A dificuldade 
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em avaliar esta dimensão reside no fato de que a avaliação desse componente envolve a 

relação da Atenção Primária com outros níveis de atenção (5).  

A Dimensão Enfoque na Família apresentou valores regulares e insatisfatórios para 

João Pessoa e Campina Grande, respectivamente. A família é o pilar fundamental no 

tratamento de qualquer doença, principalmente da hipertensão que é um problema crônico e 

requer atenção sob todos os seus aspectos (11). Segundo Starfied (21), a orientação familiar 

considera o contexto familiar na atenção integral, chamando a atenção para a necessidade 

de ações voltadas para esse objetivo.  

A Orientação para a Comunidade apresentou valores insatisfatórios para ambos os 

municípios, apresentando índices piores para o município de Campina Grande. Essa 

dimensão envolve o reconhecimento das necessidades sociais por meio da identificação dos 

problemas de saúde da comunidade através de dados epidemiológicos e do contato direto 

com a comunidade, a fim de desenvolver ou adequar ações para resolução destes problemas, 

assim como o planejamento e a avaliação conjunta dos serviços (21).  

O usuário deve ser reconhecido como sujeito detentor de um saber sobre o processo 

saúde-doença, capaz de estabelecer uma interlocução dialógica com o serviço de saúde e 

formular uma análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias na luta 

cotidiana de controle da hipertensão (11).  

Os profissionais apresentaram-se mais satisfeitos do que os usuários para os dois 

municípios. Os serviços são mais bem avaliados por quem os prestam e, dentro de quem os 

prestam, por quem os gerencia (5). O produto nos serviços de saúde resulta do contato direto 

entre profissionais e usuários e das ações e interações que resultam dessa relação (12). 

As dimensões Acesso ao Tratamento, Coordenação e Orientação para a Comunidade 

apresentaram diferenças significativas quando comparadas entre os profissionais dos dois 

municípios. 

A dimensão Acesso ao Tratamento recebeu melhor avaliação dos profissionais de 

João Pessoa.  O acesso tem inter-relação com a resolubilidade e extrapola a dimensão 

geográfica, abrangendo aspectos de ordem econômica, cultural e funcional de oferta de 

serviços (21). Existem muitas dificuldades de acessibilidade e acesso devido à desproporção 

entre demanda e oferta de serviços. Tal fato pode ser justificado ao verificar uma maior 

cobertura da ESF para o município de João Pessoa.  
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A dimensão Coordenação recebeu avaliação satisfatória dos profissionais de João 

Pessoa com índices regulares para Campina Grande. A coordenação se realiza pelo cuidado 

individual exercido pelos profissionais de saúde no processo de atenção que articula 

diferentes prestações e se concretiza na continuidade da atenção, que deve ser centrada no 

paciente, adequada às suas necessidades de saúde e oportuna – ofertada em tempo hábil. A 

coordenação dos cuidados exige a definição e o conhecimento, por parte dos profissionais, 

das ações desenvolvidas por cada serviço que compõe a rede de saúde como elemento do 

processo de integração entre os diferentes níveis de atenção. Os grupos dos portadores de 

doenças crônicas demandam atenção contínua e trabalho preventivo com monitoramento das 

ações desenvolvidas. Os portadores de doenças crônicas enfrentam grandes dificuldades de 

acessar o sistema, pois os demais grupos populacionais têm sido tradicionalmente alvo de 

programas de saúde e se reconhece a dificuldade para responder, de forma satisfatória, à 

questão do acesso e à resolutividade do sistema (22). 

A dimensão Orientação para a comunidade apresentou índices regulares para ambos 

os municípios, apresentando índices mais baixos para Campina Grande. Neste caso, observa-

se a necessidade de ações que estimulem uma maior participação dos profissionais dentro 

da comunidade como apoio resolutivo acerca da doença e seu controle. Devem-se estimular 

as trocas interpessoais, contrapondo-se à passividade usual das práticas educativas 

tradicionais (11).  

Ao comparar a satisfação de usuários e profissionais percebe-se que há uma maior 

satisfação para os profissionais de ambos os municípios. Em João Pessoa, observou-se 

diferença na satisfação entre os atores para as dimensões: Acesso ao Diagnóstico, Acesso 

ao Tratamento, Adesão/vínculo, Elenco de Serviços, Enfoque na Família e Orientação para a 

Comunidade. Para Campina Grande, a diferença foi ressaltada nas dimensões: Acesso ao 

Tratamento, Adesão/ vínculo, Coordenação, Enfoque na Família e Orientação para a 

Comunidade.  

A avaliação multidimensional é um processo que resulta na identificação de conflitos e 

na busca de soluções por meio do envolvimento dos diferentes atores. Logo, observa-se uma 

diferença entre a experiência vivenciada pelos atores envolvidos. Os conflitos entre as 

perspectivas de profissionais e usuários são decorrentes de divergências entre modelos 

explanatórios de saúde, podendo ser resolvidos mediante treinamento e educação. 
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Em vista disso, no caso da diferença entre as experiências de profissionais e usuários 

sobre as dimensões pode-se indagar se os altos escores atribuídos pelos profissionais são 

consequência do conhecimento, apenas teórico, que estes têm sobre os atributos da APS. 

Aqui, caberia investigar a formação profissional desses atores para atuação em Saúde da 

Família. Deste modo, para melhorar a atenção, seria necessário investir na ESF, 

principalmente, na qualificação do acesso e na formação profissional, incluindo o 

reconhecimento dos especialistas na área de APS e a instituição de um programa de 

educação continuada que alcance todos os profissionais (5). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo permitiu avaliar a satisfação com a atenção voltada para o 

hipertenso da atenção primária comparando as percepções do usuário e do profissional em 

dois municípios paraibanos. Até o momento não foram encontrados estudos representativos, 

utilizando esta metodologia, realizados no Brasil e, em particular, no Nordeste, nos quais há 

maior preocupação por parte do Ministério da Saúde em controlar doenças crônicas não 

transmissíveis por meio da Estratégia Saúde da Família. 

Com relação aos usuários, observou-se que um universo predominante de idosas, com 

pressão não controlada em ambos os municípios. Sendo a hipertensão arterial uma doença 

crônica que depende do acompanhamento, do autocuidado, da adesão ao tratamento e da 

mudança do estilo de vida para o seu controle, faz-se necessário uma abordagem específica 

da equipe de saúde da família.   

O elevado percentual de não acompanhados e com níveis pressóricos não controlados 

leva ao questionamento: a continuidade do cuidado estaria relacionada à satisfação com o 

serviço e, consequentemente, ao controle pressórico? Para ambos os municípios foi possível 

identificar os níveis de satisfação dos usuários como regulares ou baixos, enquanto os níveis 

de satisfação dos profissionais apresentaram-se elevados, sugerindo que o cuidado não está 

sendo capaz de atender as necessidades do usuário, ou estas necessidades não estão sendo 

compreendidas pelos profissionais. 



96 
 

 
 

 

 

Deste modo, foi possível levantar questionamentos e gerar subsídios para que os 

gestores em saúde possam identificar os pontos vulneráveis expressados por meio das 

dimensões avaliadas e, consequentemente, à falta de controle pressórico, contribuindo para 

o processo de tomada de decisão, a fim de subsidiar a elaboração e implementação de 

políticas públicas racionais e de práticas de saúde mais eficientes para o controle da 

hipertensão arterial.  

Sugere-se que os resultados desse estudo possam ser utilizados para fornecer 

elementos científicos de apoio para outras Unidades de Saúde da Família (USF) e instituições 

governamentais, através da aplicação dessa metodologia em avaliações dos serviços de 

saúde aos hipertensos.  
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