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RESUMO 

 

Objetiva-se buscar evidência de validade do instrumento para avaliação de necessidades em 

saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual. Trata-se de um estudo 

metodológico para desenvolvimento, validação de conteúdo, validação semântica e de 

aparência de um instrumento avaliativo.  O processo de construção e validação segue os 

preceitos de Pasquali, seguindo as etapas do polo teórico, através de duas fases: 1) 

identificação das definições constitutivas e operacionais do constructo e elaboração dos itens 

que compuseram o instrumento denominado Instrumento de Avaliação de Necessidades de 

Saúde de Pessoas com Deficiência Física, Auditiva e Visual (IANC-PcDFAV), através de 

revisão integrativa da literatura, realizada no primeiro trimestre de 2015 nas bases de dados 

CINAHL, MEDLINE, LILACS e SCOPUS; experiência dos pesquisadores; e na Taxonomia 

das Necessidades de Saúde de Matsumoto e Cecílio; 2) A análise teórica dos itens, realizada 

no período de setembro de 2015 a maio de 2016, através de duas etapas. Etapa 1 – validação 

de conteúdo, através de técnica Delphi. Nesta etapa, realizou-se busca por meio da plataforma 

Lattes, para identificar profissionais da área da saúde com expertise que atuassem como juízes 

do instrumento. A amostra foi de 33 especialistas na fase Delphi 1 e 18 para a Delphi 2. Para a 

coleta de dados submeteu-se, via online, o formulário aos especialistas. Realizou-se a análise 

adotando o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) > 0,80 e Alpha de Cronbach > 0,80. 

Utilizou-se o teste de Mann-Whitney para investigar as diferenças entre as fases Delphi 1 e 2 

com p > 0,05. Etapa 2 – A validação semântica e de aparência utilizou amostragem não 

probabilística por conveniência com oito PcDs, sendo dois com deficiência física, quatro com 

deficiência auditiva e dois com deficiência visual cadastradas em três instituições de apoio a 

PcDs em Mossoró/RN. Foram aplicados três instrumentos: o IANS-PcDFAV, o Questionário 

DISABKIDS® - Impressão geral, e o Questionário DISABKIDS® - Impressões específicas. 

A análise deu-se por estatística descritiva. Consideraram-se os princípios da Resolução 

466/2012. No processo de validação do conteúdo, na primeira rodada Delphi verificou-se que 

cinco itens da dimensão dados sociodemográficos e dois itens da dimensão condições de vida 

não alcançaram o índice da validade de conteúdo estabelecido. Nos demais itens ocorreu 

concordância, com IVC variando de 0,82 a 1. Na segunda rodada, depois de acatadas as 

sugestões dos especialistas, todos os itens avaliados atingiram índices excelentes. 

Apresentaram-se diferenças significativas nas dimensões dados sociodemográficos, condições 

de vida e no domínio 1. No que diz respeito à média dos requisitos de avaliação, todos os 

itens obtiveram médias melhores na segunda avaliação, com significância estatística (p= 



 

 

0,026) no requisito utilidade/pertinência e na avaliação geral do instrumento (p= 0,031). O 

alpha de Cronbach foi de 0,884 na fase Delphi 1 e 0,825 na fase Delphi 2. No que concerne à 

validação semântica e de aparência, o instrumento foi avaliado como importante e os itens do 

instrumento foram considerados fáceis de compreender. As respostas geraram modificações 

na construção dos itens do instrumento. Assim, se aceita a hipótese alternativa do estudo, em 

que IVC, consistência interna e validação semântica geral alcançaram valores acima de 0,80. 

O instrumento proposto apresenta valores satisfatórios de validade e consistência interna, 

servindo como guia para a avaliação das necessidades de saúde de pessoas com deficiência 

física, auditiva e/ou visual. 

 

Descritores: Pessoas com deficiência; Estudos de validação; Necessidades e Demandas de 

Serviços de Saúde; Técnica Delfos; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective is to seek evidence of validity of the instrument for the assessment of needs in 

health for people with physical disabilities, auditory and/or visual. This is a methodological 

study for development, content validation, validation semantics and appearance of an 

instrument of evaluative dimension. The process of construction and validation follows the 

precepts of Pasquali, following the steps of the polo theoretician, through two phases: 1) 

Identification of the settings pane and the operational construct and preparation of items that 

comprised the instrument called a tool for evaluation of health needs of people with physical 

disabilities, Auditory and Visual (IANC-PcDFAV), through integrative literature review 

performed in the first quarter of 2015 in databases CINAHL, MEDLINE, LILACS and 

SCOPUS; experience of researchers; and in the taxonomy of Health Needs Of Matsumoto and 

Cecílio; 2) The theoretical analysis of the items held in the period from September 2015 to 

May 2016, through two steps. Step 1 - Validation of content through Delphi Technique. In 

this step, we search through the Lattes platform, to identify health care professionals with 

expertise who acted as judges of the instrument. The sample consisted of 33 experts in Delphi 

1 and 18 for Delphi 2. For data collection submitted via online, the form of specialists. The 

analysis by adopting the Content Validity Index (CVI) > 0.80 and Cronbach's alpha > 0.80. 

The Mann-Whitney test was used to investigate the differences between phases Delphi 1 and 

2 with p > 0.05. Step 2 - Validation semantics and appearance we used random non-

probabilistic by convenience with eight PWD, being two with physical disabilities, four with 

hearing disabilities and two with visual disabilities enrolled in three institutions to support the 

PWD in Mossoro/RN. There were applied three instruments: the ians-PcDFAV, the 

questionnaire DISABKIDS® - overall impression, and the questionnaire DISABKIDS® - 

specific prints. The analysis was based on descriptive statistics. They considered themselves 

the principles of Resolution 466/2012. In the process of validation of the content there was 

established in the first Delphi, it showed that five items of the scale demographic data and two 

items of the scale living conditions did not reach the index of content validity. The remaining 

items were agreed, with CVI ranging from 0.82 to 1. In the second round, once accepted the 

suggestions of the experts, all items assessed have achieved excellence. It showed significant 

differences in the dimensions of demographic data, living conditions and in domain 1. With 

respect to the average requirements for evaluation, all items obtained medium best in the 

second evaluation, with statistical significance (p= 0.026) in requirement 

usefulness/appropriateness and general assessment of the instrument (p= 0.031). The 



 

 

Cronbach's alpha coefficient was 0.884 in Delphi 1 and 0.825 in Delphi 2. With regard to the 

semantic validation and appearance, the instrument was evaluated as important and the items 

of the instrument were considered easy to understand. The answers generated changes in the 

construction of the items of the instrument. Thus, it is accepted the alternative hypothesis of 

the study, in which CVI, internal consistency and validation general semantics reached values 

above 0.80. The proposed instrument presents satisfactory values of validity and internal 

consistency, serving as a guide for the assessment of health needs of people with physical 

disabilities, auditory and/or visual.  

 

Keywords: People with disability; Validation Studies; Health and Demand Services Needs; 

Delphi Technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El objetivo es buscar evidencias de validez del instrumento para la evaluación de las 

necesidades en materia de salud para las personas con discapacidad física, auditiva y visual. 

Este es un estudio metodológico para el desarrollo, la validación de contenido, la validación 

de la semántica y de la apariencia de un instrumento de la dimensión evaluativa. El proceso de 

construcción y validación sigue los preceptos de Pasquali, siguiendo los pasos del polo 

teórico, a través de dos fases: 1) identificación del panel Ajustes y la construcción operacional 

y la preparación de los elementos que conformaban el instrumento conocido como 

herramienta para la evaluación de las necesidades de salud de las personas con discapacidad 

física, auditiva y visual (IANC-PcDFAV), a través de revisión de literatura integradora 

realizadas en el primer trimestre de 2015 en las bases de datos CINAHL, MEDLINE, 

LILACS y SCOPUS; la experiencia de los investigadores; y en la taxonomía de las 

necesidades de salud de Matsumoto y Cecílio; se aplicaron tres instrumentos: la ians-

PcDFAV, el cuestionario DISABKIDS® - impresión general, y el cuestionario 

DISABKIDS® - impresiones específicas. El análisis se basa en estadísticas descriptivas. Se 

consideran los principios de la resolución 466/2012. En el proceso de validación del 

contenido, en la primera ronda Delphi mostró que cinco puntos de la escala, los datos 

demográficos y los dos elementos de la escala de las condiciones de vida no alcanza el índice 

de validez de contenido fue establecida. Los restantes temas se acordaron, con CVI desde 0,82 

a 1. En la segunda ronda, una vez aceptadas las sugerencias de los expertos, todos los 

elementos evaluados han logrado excelentes. Mostró diferencias significativas en las 

dimensiones de los datos demográficos, las condiciones de vida y en el dominio 1. Con 

respecto a la media de las necesidades de evaluación, todos los elementos obtenidos a medio 

mejor en la segunda evaluación, con significación estadística (p= 0,026) en el requisito de 

utilidad/adecuación y evaluación general del instrumento (p= 0,031). El coeficiente alfa de 

Cronbach fue de 0,884 en Delphi 1 y 0,825 en Delphi 2. Con respecto a la validación de la 

semántica y la apariencia, el instrumento fue evaluado como importante y los elementos del 

instrumento se considera fácil de entender. Las respuestas generan cambios en la construcción 

de los elementos del instrumento. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa del estudio, en 

el que el TVC, la coherencia interna y la validación semántica general alcanzaron valores 

superiores a 0,80. El instrumento propuesto presenta valores de satisfactoria consistencia 

interna y validez, sirviendo como guía para la evaluación de las necesidades de salud de las 

personas con discapacidad física, auditiva y/o visual. 



 

 

Palabras clave: Las personas con discapacidad; Los estudios de validación; Necesidades y 

demandas de servicios de salud; Técnica Delphi; Enfermería. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história das Pessoas com Deficiência (PcDs) no mundo e no Brasil experimentou 

modificações profundas no seu escopo: da exclusão total da sociedade e do processo 

produtivo à inclusão progressiva em diversos espaços sociais (FRANÇA; PAGLIUCA, 2008; 

INSTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2008; 

GLAT et al., 2006). A atual conjuntura traz novos desafios às políticas públicas e à ação da 

sociedade civil. 

Falar em PcDs remete-se à importância de discorrer sobre uma parcela da população 

historicamente negligenciada, uma vez estarem associadas a concepções negativas, como a 

incapacidade, deformação, limitação, castigo, inutilidade, entre outras (BAPTISTA; 

PAGLIUCA, 2009). Tal associação disseminou a falsa noção de que PcDs seriam incapazes 

de exercer sua cidadania. 

A construção social em relação à PcD destaca-se por processos excludentes, 

dificultadores do seu desenvolvimento e potencialidades. Estudos evidenciam que as PcDs, 

em sua maioria, vivem em situações de vulnerabilidade, que prejudicam seu desenvolvimento 

e sua qualidade de vida de modo irreparavelmente comprometedor. Este fato pode dificultar a 

inserção social, o acesso ao mercado de trabalho, o acesso à saúde e à vida na comunidade 

(BERNARDES et al., 2009; FRANÇA; PAGLIUCA, 2008). 

Além disso, as PcDs enfrentam inúmeros desafios no decorrer de suas vidas, 

principalmente em relação às barreiras atitudinais representadas pelo estigma, preconceito e 

exclusão social sofridos diariamente. Aliado a esta situação trazem também o desafio 

constante da falta de garantias e direitos como cidadãs (FRANÇA, PAGLIUCA, 2008).  

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), há cerca de 500 

milhões de PcDs no mundo, 80% delas vivendo em países em desenvolvimento (BRASIL, 

2005). No Brasil os dados do Censo 2010 estimam a existência de 45,6 milhões (23,9%) de 

PcDs (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), com maior 

percentual de PcDs vivendo na Região Nordeste do Brasil. Somente nesta região, 26,6% da 

população referiram possuir algum tipo de deficiência. O Estado do Rio Grande do Norte 

(RN) está em segundo lugar, no ranking brasileiro dos estados que têm o maior número de 

pessoas com deficiência (17,64%), mostrando a importância de conhecer essa parcela da 

população mais especificamente (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010).  
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Ao contextualizar a realidade locorregional, o Município de Mossoró, em pesquisa 

censitária, apareceu como cidade onde 90.926 habitantes declararam possuir algum tipo de 

deficiência, apresentando graus variados de dificuldades, correspondendo a 34,99% da 

população e apresentando médias acima do observado no Brasil e no Estado do Rio Grande 

do Norte, 23,90% e 17,64%, respectivamente (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2010).  

No entanto, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, sobre deficiência 

temporária, permanente, progressiva, regressiva ou estável e intermitente ou contínua, revelou 

que 12,4 milhões (6,2%) de brasileiros possuíam algum tipo de deficiência (IBGE, 2015). 

Embora se observem diferenças significativas entre duas pesquisas, a Censitária de 2010 e a 

PNS de 2013, alguns situações mantiveram semelhança, como a maior incidência de pessoas 

vivendo com deficiências visuais, físicas e auditivas. Ademais, destaca-se a relevância de 

ambas as pesquisas no contexto das deficiências, pois uma parcela considerável da população 

vive com deficiência e precisa de atendimento às suas especificidades.  

Esses números expostos mostram a urgência no desenvolvimento de ações de 

ampliação ao acesso desse grupo populacional à saúde, educação, cultura, trabalho, entre 

outros direitos, rompendo com a lógica de exclusão e marginalização, ainda persistente.  

Para romper com lógica citada anteriormente, iniciaram-se movimentos mundiais em 

busca dos direitos das PcDs com marco inicial nos países desenvolvidos, e posteriormente 

avançando para os países em desenvolvimento (ROSÁRIO; MONTEIRO, 2011).  

No Brasil, a partir promulgação da Constituição de 1988, importantes avanços 

aconteceram no que concerne à garantia de direitos. E, diante desse contexto, criaram-se 

diversas políticas sobre a ação governamental e as responsabilidades de cada setor, 

determinando pleno acesso das PcDs à saúde, à educação, à habilitação e reabilitação 

profissionais, ao trabalho, à cultura, ao desporto, turismo e lazer; bem como as normas gerais 

de acessibilidade nos espaços físicos, nos transportes, comunicação, na informação e no que 

tange às ajudas técnicas (BRASIL, 2005). 

Essas mudanças incorrem, inclusive, na construção do conceito de deficiência, 

pautado no entendimento coletivo proposto pela Convenção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CDPcD), da qual o Brasil é signatário, ao romper com a lógica produzida pelo 

modelo biomédico sobre o fenômeno da deficiência. A partir dos aspectos discutidos na 

Convenção, o convencionou-se que  PcDs são aquelas possuem impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
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condições com as demais pessoas (CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA, 2011). 

A nova conjuntura amplia o foco de alcance dos direitos antes negligenciados e ativa o 

processo de inclusão das PcDs nos diversos setores sociais. Deste modo, é importante 

conhecer quais as necessidades sociais apresentadas por este público para que seja possível 

pensar num planejamento em saúde que possa dar conta de suas reais necessidades. E, no caso 

deste estudo, justifica-se pela observância das necessidades de saúde das pessoas com 

deficiência, que não deixam de ser sociais e humanas.  

Assim, mostra-se imprescindível que esta grande parcela da população requeira a 

garantia de todos os direitos e deveres inerentes a qualquer cidadão, sem discriminação e com 

respeito às especificidades. No campo da saúde importantes avanços aconteceram em relação 

ao reconhecimento do dever do Estado de disponibilizar atenção à saúde para as PcDs, 

especialmente após a criação da Constituição cidadã e com o processo de construção do 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

Mesmo com a pertinência das leis criadas para as PcDs, não se observa a garantia de 

efeitos imediatos, pelo contrário, a viabilidade das leis dependerá de uma rede complexa que 

exigirá de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, uma (re)posição, na medida em que 

passa a revisar as referências fundantes dos conceitos e os preconceitos de uma sociedade 

sobre determinada questão, assim como é preciso considerar, também, os aspectos políticos, 

econômicos e institucionais em que estão envolvidos (ROSÁRIO; MONTEIRO, 2011). 

A análise da assistência à saúde das PcDs aponta um perfil de fragilidade, 

desarticulação e descontinuidade de ações nas esferas pública e privada (BRASIL, 2002) e 

com baixo índice de cobertura da assistência. Essa situação ratifica-se pelos dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), ao revelar que apenas 2% das PcDs teriam acesso à 

reabilitação; nos países em desenvolvimento esse número chega a 1 a 2 por 10.000 habitantes 

(ROSÁRIO; MONTEIRO, 2011).  

O contexto brasileiro apresenta lacunas existentes sobre conhecimento, tanto 

quantitativo, quanto qualitativo da situação das pessoas com deficiência. Além da carência de 

estudos sobre o perfil epidemiológico dessa população, faltam também aqueles que se 

propõem a investigar em profundidade as necessidades contextuais desse grupo, surgidas dos 

embates cotidianos em uma sociedade altamente excludente (SOUZA; PIMENTEL, 2012). 

Essas afirmações evidenciam que a orientação para o planejamento da atenção em saúde das 

PcDs não ocorrem de forma efetiva, gerando, por conseguinte, ações descontextualizadas em 

relação às realidades locais (SOUZA; PIMENTEL, 2012). 
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Ao considerar a realidade do Estado do Rio Grande do Norte, ainda não se dispõe de 

uma rede estruturada para o atendimento às PcDs, inexistindo uma coordenação estadual que 

responda às questões relativas às demandas deste público. No entanto, com a adesão do estado 

ao Programa Viver sem Limites
1
, uma nova estrutura vem sendo pensada para dar vazão às 

necessidades das PcDs. 

A realidade local, Município de Mossoró/RN, compartilha de problemas semelhantes 

aos descritos na realidade nacional e estadual. Apesar de possuir diversas instâncias de 

atuação na gestão municipal, instituições filantrópicas e associações de apoio para realizar 

assistência à saúde à PcD, ainda apresenta fragilidades para superar práticas e atitudes que 

dificultam o acesso à atenção integral à saúde das PcDs.  

Nos contextos expostos, nacional, regional e local, observa-se, ainda, a predominância 

do atendimento no nível da reabilitação, que apresenta pouca resolutividade em relação às 

necessidades de saúde das PcDs (SOUZA, PIMENTEL, 2012, ROSÁRIO, MONTEIRO, 

2011). Este fato deve-se à tendência dos serviços de saúde de tomar a necessidade de saúde 

como bastante identificada com a doença, apreendida como expressão biológica ou, no 

máximo, como expressão biopsíquica no corpo individual de um sujeito abstrato (SILVA; 

MOURA, 2012).   

A lógica apresentada revela desacordo com os preceitos da Política Nacional de Saúde 

da Pessoa com Deficiência, que preconiza a assistência nos diferentes níveis de atenção do 

sistema de saúde (BRASIL, 2010).  

Um panorama agravante dessas situações aponta a pobreza como causa. Relatório 

anual produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) mostra que as 

PcDs são as mais vulneráveis a sofrerem violência, abusos, exploração e negligência e estão 

entre as pessoas mais marginalizadas do mundo. A situação torna-se ainda pior quando estão 

em famílias pobres: a probabilidade de acesso à educação e saúde de qualidade é muito baixa, 

principalmente se estas pessoas residirem em áreas periféricas (UNICEF, 2013). 

Acrescenta-se a esta situação a dificuldade dos profissionais de saúde, gestores e 

sociedade de identificar as necessidades de saúde das PcDs. Esta conjuntura advém de 

diversos fatores, como a segregação histórica já apresentada (SOUZA; PIMENTEL, 2012); a 

concepção limitada de que estas pessoas não tinham direitos e deveres (BAPTISTA; 

PAGLIUCA, 2009); a compreensão da atenção à saúde pautada, exclusivamente, na 

                                                           
1
 O programa Viver sem Limites – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ressalta o 

compromisso do Brasil com as prerrogativas da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 

ONU, ratificada pelo nosso país com equivalência de emenda constitucional (BRASIL, 2013). 
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reabilitação (SOUZA; PIMENTEL, 2012);  a inexistência ou a fragilidade na discussão de 

temas relativos à PcD que privilegiasse as potencialidades da mesma (SOUZA; PIMENTEL, 

2012); a visão biologicista de equiparação da deficiência à doença (OTHERO; AYRES, 

2011).  

Ao considerar as práticas concretas em saúde, percebe-se que, muitas vezes, estas não 

incluem os valores, saberes e necessidades daqueles que são atendidos. Pereira (2008) 

considera que os discursos e práticas produzidos em torno da deficiência são externos a ela, 

funcionando como um amontoado de dados, em que informações procedentes e válidas 

misturam-se a dados distorcidos por estereótipos e preconceitos. 

Discorrer sobre os limites e possibilidades de satisfação das necessidades de saúde no 

atual momento histórico inclui pensar os serviços de saúde oferecidos e sua qualidade, sem 

esquecer o contexto social que lhe dá configuração e sentido (MATSUMOTO; CECÍLIO, 

2006).  Deste modo, ratifica-se a importância de a sociedade pluralizar-se e garantir o 

usufruto dos direitos e o atendimento das necessidades específicas das PcDs, tais como: 

melhores condições de saúde, educação, segurança, lazer e trabalho na perspectiva de 

promover a construção de estratégias de atendimento às necessidades de saúde das PcDs.   

Desse modo, demarcou-se como objeto do presente estudo o desenvolvimento e a 

evidência de validação de um instrumento de avaliação de necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência física, auditiva e visual, considerando a importância de conhecer e avaliar as 

necessidades de saúde dos três tipos de deficiência que apresentaram maior proporção no 

Brasil (IBGE, 2010; IBGE, 2015). 

Uma vez que as necessidades de saúde são individuais, torna-se premente a utilização 

de bons instrumentos que possam avaliar quais necessidades de saúde apresentam as PcDs. 

Para que se intervenha adequadamente, mostra-se necessário o conhecimento dessas 

necessidades (BRASIL, 2006), identificando-se quais são as necessidades de saúde das PcDs 

e se implantando estratégias que preencham estas lacunas, com vistas a melhorar a qualidade 

de vida desse grupo populacional (OTHERO; AYRES, 2011).  

Atualmente, sabe-se que diversos pesquisadores têm utilizado instrumentos de 

medição desenvolvidos por profissionais das mais diversas áreas da saúde, muitos dos quais 

são construídos, traduzidos, adaptados e validados (SILVA et al., 2015, GUIMARÃES; 

CARVALHO; PAGLIUCA, 2015). Com base nisso, a criação de instrumentos, sobretudo os 

de avaliação psicométrica, mostra-se como uma realidade cada vez mais necessária na área da 

saúde, pois, através deles, sabe-se onde e como as intervenções dessa área devem ser 
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implementadas, podendo auxiliar na avaliação de tais medidas (TIBURCIO; MELO; 

BALDUINO; FREITAS; COSTA; TORRES, 2015). 

Ressalta-se que, por meio de vasto levantamento bibliográfico, incluindo artigos 

completos disponíveis gratuitamente nos idiomas inglês, português e espanhol, fazendo uso 

dos descritores controlados “pessoas com deficiência”, “necessidades e demandas de serviços 

de saúde”, e do descritor não controlado “necessidades de saúde”, não foi identificado, nas 

bases de dados: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL); 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); e SCOPUS – base 

multidisciplinar, nenhum estudo que mencionasse a construção ou utilização de uma escala 

que mensurasse as necessidades de saúde de pessoas com deficiência.  

Apesar disso, tendo em vista que a avaliação das necessidades de saúde é um 

constructo que depende das necessidades individuais e coletivas das pessoas, que, por sua vez, 

dependem de estratégias de planejamento em saúde para atendimento destas necessidades, 

torna-se evidente a relevância do presente estudo.  

Para tanto, optou-se por elaborar um instrumento que trata do tema das necessidades 

de saúde compreendidas como algo diferente das demandas biologicistas e técnicas que 

chegam aos serviços. Para este alcance utilizou-se das discussões produzidas pela teoria das 

necessidades humanas de Agnes Heller (HELLER, 1986), que subsidiou a produção sobre as 

necessidades de saúde no âmbito da saúde coletiva na América Latina e no Brasil. De forma 

mais específica, adotou-se o referencial proposto por Matsumoto e Cecílio (2006), que propõe 

uma Taxonomia das Necessidades de Saúde, agrupadas em quatro categorias principais: 

necessidade de resposta às más condições de vida; garantia de acesso a todas as tecnologias 

que melhorem e prolonguem a vida; necessidade de ter vínculo com um profissional ou 

equipe de saúde; necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do modo de “andar a 

vida”.  

Pensar sobre as necessidades de saúde de PcDs sob essa perspectiva rompe com a 

compreensão de uma atenção à saúde para as PcDs representada, somente, pelos centros de 

reabilitação, fundada numa visão mecanicista do corpo, objetivando uma intervenção em que 

o desempenho funcional deve ser corrigido, refeito, preparado, segundo um modelo 

biomédico da deficiência. Excluindo, dessa forma, inúmeros processos sociais e demandas 

significativas para a pessoa, reproduzindo ações que incidem apenas na doença/deficiência e 

não em seus determinantes e potencialidades na produção da vida diária. 

Compreendido isto, geraram-se algumas inquietações: 
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 Quais as necessidades de saúde das pessoas com deficiência física, auditiva e 

visual? 

 Quais as definições operacionais referentes às necessidades de saúde das 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual? 

 Quais as evidências de validade de um instrumento que visa avaliar as 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual? 

O uso de um instrumento que avalie as necessidades de saúde de PcDs permitirá aos 

profissionais de saúde e gestores conhecer previamente o domínio que apresenta maior 

necessidade de saúde, ao verificar a pontuação de cada item no instrumento. Isto possibilita a 

implementação de estratégias que atendam às necessidades já apresentadas, além de pensar 

em estratégias que evitem o aparecimento de outros carecimentos, levando-se em 

consideração as necessidades individuais e coletivas das PcDs.  

Nesse âmbito, reconhece-se o grande valor de analisar como os sujeitos – PcDs – 

apontam as suas necessidades de saúde, partindo daqueles que vivem a problemática, e não da 

compreensão generalista da sociedade. Justifica-se a construção do instrumento, visto que a 

identificação das necessidades de saúde das PcDs subsidiará o conhecimento da realidade e a 

possibilidade real de intervenção sobre esta. 

 Frente aos aspectos abordados, esta pesquisa torna-se relevante, pois pretende 

elaborar e validar um instrumento que avalie as necessidades de saúde das PcDs, buscando 

identificar quem são essas pessoas, conhecer as necessidades de saúde que apresentam, haja 

vista a importância de elucidar aspectos pouco conhecidos ou explorados, que se constituem 

como ferramentas para a construção de estratégias para a resolução dos problemas de saúde. 

No campo teórico, este estudo pode intervir positivamente para a reflexão sobre as 

políticas públicas que buscam atender às necessidades de saúde das PcDs; no campo prático, 

pode-se apontar a construção de um instrumento validado que pode subsidiar na identificação 

das necessidades e planejamento em saúde para as PcDs, atendendo às recomendações do 

SUS (BRASIL, 2006). 

Acrescenta-se que a necessidade de acompanhamento dos avanços tecnológicos no 

mundo contemporâneo, e em particular na área da saúde, tem conduzido os profissionais de 

saúde e de enfermagem a buscar conhecer melhor as suas necessidades dentro da realidade de 

atuação, possibilitando maior aprendizado para lidar com situações antes excluídas da sua 

prática, como é o caso do atendimento das necessidades de saúde das PcDs. 
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A enfermagem, como parcela do trabalho coletivo em saúde, por ser compreendida 

como prática social, tem contato íntimo e direto com as PcDs nos três níveis de assistência à 

saúde: primário, secundário e terciário. Desse modo, tem papel relevante na identificação das 

necessidades de saúde e construção de processos de trabalho articulados que possam garantir 

a integralidade da atenção à saúde. 

Nesta pesquisa, o desafio é conhecer a realidade que incide sobre o ser humano, o 

PcD, particularmente sobre suas necessidades de saúde e, a partir disto, promover 

reivindicações, propor políticas públicas junto ao CMDPD, e este aos órgãos governamentais, 

relativas à prestação de serviços oferecidos a estas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 OBEJTIVO GERAL 

 

Buscar evidência de validade um instrumento para avaliação de necessidades em 

saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 

 

2.2        OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1) Sintetizar na literatura os principais aspectos referentes às necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual, com vistas ao desenvolvimento 

de definições operacionais. 

2) Validar o conteúdo de um instrumento para avaliação de necessidades em 

saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 

3) Descrever o processo de validação semântica de um instrumento de para 

avaliação de necessidades de saúde para pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo abordar-se-ão alguns constructos teóricos/filosóficos que possibilitam o 

embasamento necessário para o alcance das definições constitutivas do construto 

“necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual”, mediante os 

aspectos revisionais.  

Buscou-se desenvolver as definições constitutivas através das seguintes discussões, 

divididas em tópicos, descritas a seguir: Pessoas com deficiência; Pessoas com Deficiência 

Física, Auditiva e Visual; A teoria das Necessidades Humanas de Agnes Heller: algumas 

considerações; O contexto das necessidades de saúde no Brasil; Necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência. 

 

3.1 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

A História revela que o processo de exclusão social das pessoas com deficiência 

(PcDs) ou alguma necessidade especial é tão antigo quanto a socialização do homem (SILVA 

E ELSEN, 2006). As formas de reconhecimento da PcD modificam-se de acordo com os 

valores sociais, morais, filosóficos, éticos e religiosos adotados pelas diferentes culturas em 

diferentes momentos históricos (PACHECO, ALVES, 2007), precisando ser esclarecidas para 

melhor compreensão do fenômeno da deficiência. 

Após muito tempo de exclusão e marginalização vivenciado pelas PcDs, iniciaram-se 

movimentos mundiais em busca dos direitos desse segmento populacional, com marco inicial 

nos países desenvolvidos (FRANÇA; PAGLIUCA; SOUZA, 2003).  

Como movimento pioneiro foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, em 1948, pela ONU. Alguns dos direitos assegurados por essa Declaração versam 

sobre a não discriminação, o direito à instrução, o direito a trabalhar e o direito à seguridade 

social para as pessoas que possuem alguma deficiência, tendo em vista o cenário de exclusão 

no qual essas pessoas viviam (ROSÁRIO, MONTEIRO, 2011). 

Nos anos de 1960 e início da década de 1970, ao se abordar a questão da pessoa com 

deficiência, havia predomínio de um modelo de atenção essencialmente médico, no qual 

apenas as condições agudas eram contempladas. O modelo médico enfatiza a dependência, 

considerando a PcD como incapaz e portadora de um problema (AMIRALIAN et al., 2000). 

Assim, era comum designar uma pessoa com deficiência como defeituosa, inválida, aleijada e 

outras denominações (GIRONDI, SANTOS, 2011).  
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Esse modelo tornou-se insuficiente, e nesse período surgiram movimentos em prol dos 

direitos das pessoas com deficiência, enunciados pelos seus pais e parentes, contrapondo-se 

ao estado de segregação que lhes era imposto e reclamando o direito à convivência social 

harmoniosa (FRANÇA; PAGLIUCA; SOUZA, 2003).  

Outro marco importante foi a Proclamação dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

em 1975, pela ONU. Naquela mesma década e na subsequente, o movimento de valorização 

da humanização foi mundial, e a partir desse período a PcD passou a ser vista como ser capaz 

de contribuir com a sociedade com o seu trabalho, garantindo assim a sua cidadania 

(GIRONDI, SANTOS, 2011).  

Um marco histórico-sócio-político dessa evolução foi a declaração da ONU que fixou 

1981 como o ano Internacional da Pessoa Deficiente. A principal consequência disso foi a 

aprovação do Programa Mundial para Pessoas com Deficiências (GIRONDI, SANTOS, 

2011).  

Diante dos avanços obtidos para a inclusão das PcDs, geraram-se outras demandas. 

Assim, na década de 1980 criou-se a Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID), a qual fornece categorizações com base na condição 

etiológica, anatomia e agravos externos, e os conceitos sobre as deficiências passaram a ser 

mais bem determinados. A CIDID traz o conceito de deficiência atrelado à perda ou à 

anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que tanto pode ser 

uma perda temporária como permanente (NUBILA; BUCHALLA, 2008).  

Na década de 1980 até o início da década de 1990, ocorreu a implementação do 

documento Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência. Esse 

movimento convocou a sociedade para criar oportunidades iguais para as PcDs, o que 

significava mudar a própria sociedade para que elas pudessem usufruir seus direitos 

(SASSAKI, 2002). No ano de 1993, a Assembleia Ggeral da ONU adotou o documento 

Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, que, entre 

outras afirmativas, preceitua que as PcDs devem receber o apoio de que necessitam dentro das 

estruturas comuns de educação, saúde, emprego e serviços sociais (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1996). 

Os avanços em busca dos direitos da pessoa com deficiência têm continuidade no ano 

de 1994, quando a UNESCO registrou, na Declaração de Salamanca, o termo Sociedade 

Inclusiva. Ture Jonsson (1994 apud SASSAKI, 2002) define „Sociedade para Todos‟ como 

uma sociedade que se empenha para acolher as diferenças de todos os seus membros. Isso 
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implica a necessidade de focalizar esforços não mais em adaptar as pessoas à sociedade e sim 

em adaptar a sociedade às pessoas. 

Essas mudanças e avanços permitiram repensar o conceito de deficiência, agora com 

base em um modelo social. Este atribui as desvantagens individuais e coletivas das pessoas 

com deficiência principalmente à discriminação institucional e sugere que a solução para a 

incapacidade estaria na reestruturação da sociedade (AMIRALIAN et al., 2000). 

Ao considerar os aspectos expostos, a reedição da CIDID, em 1997, recebeu nova 

denominação – Classificação Internacional das Deficiências – Atividades e participação: um 

manual da dimensão das incapacidades e da saúde (CIDDM-2). Neste documento, 

enfatizaram-se os contextos ambientais e as potencialidades dessa demanda (NUBILA; 

BUCHALLA, 2008), fato que trouxe novos avanços para o conceito  e para a vida das PcDs.  

Nos anos 2000, a OMS propôs outra classificação: a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A CIF representa um grande avanço na 

compreensão da deficiência, englobando o sujeito com deficiência, ao extrapolar o referencial 

orgânico/biomédico. Segundo Farias e Buchalla (2005), a CIF substitui o enfoque negativo da 

deficiência e da incapacidade por uma perspectiva positiva, na medida em que descreve a 

funcionalidade a partir da identificação daquilo que o sujeito consegue e não consegue fazer 

em sua vida diária, constituindo-se um instrumento importante para a avaliação das condições 

de vida e para a promoção das políticas de inclusão social. 

A compreensão de deficiência não indica mais um estado patológico, 

descaracterizando as PcDs como sendo sujeitos portadores de alguma doença ou síndrome. 

Nessa perspectiva, o termo considerado mais adequado é Pessoa com Deficiência, em 

detrimento de expressões como: pessoas especiais, pessoas portadoras de deficiência e/ou 

pessoa com limitação (OMS, 2003). Outra mudança refere-se à substituição da terminologia 

“incapacidade, deficiência, invalidez e desvantagem” pelo termo “funcionalidade”. Desta 

forma, compreende-se avaliar a capacidade desse sujeito em desenvolver habilidades e 

superar as dificuldades para realizar as tarefas diárias (BATTISTELLA; BRITO, 2002).  

Assim, a construção de conceitos e definições amplia o entendimento em relação ao 

fenômeno da deficiência, ao considerar não apenas os aspectos orgânicos individuais, mas a 

ação do sujeito no mundo e sua relação com a cultura e o meio social. Possibilitam, portanto, 

complexificar as ações pretendidas. Considera-se a deficiência um fenômeno de múltiplas 

causalidades, que se expande para outros domínios além do universo biomédico, como 

aspectos sociais, históricos e culturais (OTHERO; AYRES, 2010).  
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Acrescenta-se ainda outro conceito importante. No Fórum de Vida Independente, na 

Espanha, em 2005, propuseram uma nova expressão: “diversidade funcional”, ou, mais 

especificamente, “homens ou mulheres com diversidade funcional”. Tal expressão propõe um 

novo modelo de compreensão (e ação) da deficiência: o modelo da diversidade (OTHERO; 

AYRES, 2010). Para Palacios e Romañach (2006) este modelo avança nas limitações teóricas 

do modelo social, e pauta-se em alguns princípios: desmedicalização da deficiência, 

desinstitucionalização, mudança da terminologia, dignidade e bioética. No entanto, esta é uma 

terminologia recente, ainda incomum no campo da saúde pública. 

Ressalta-se, porém, que não há um rompimento total de um referencial para outro; as 

diferentes concepções permeiam as ações e a própria relação da sociedade com a questão da 

deficiência. 

 

3.1.1 Pessoas com deficiência física, auditiva e visual 

 

Neste estudo, buscou-se tematizar os três tipos de deficiência mais prevalentes, visual, 

física e auditiva, considerando os dados do Censo Brasileiro de 2010 (IBGE, 2010) e os dados 

da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, e publicada recentemente (BRASIL, 

2015). Embora se saiba que existem diferenças conceituais sobre a deficiência nessas duas 

pesquisas, ambas revelam problemas semelhantes vivenciados pelas PcDs, apesar de, 

quantitativamente, apresentarem números distintos.  

Para uma compreensão mais atualizada da problemática enfrentada, buscou-se 

destacar os dados da PNS, no tocante às pessoas com deficiência física auditiva e visual. 

No Brasil, dados da PNS estimaram a existência de 12,6 milhões de PcDs 

correspondendo a 6,2% da população brasileira. Neste estudo optou-se por investigar os três 

tipos de deficiência mais prevalentes: física, auditiva e visual.  

Consideram-se deficiência física a deformidade congênita ou adquirida; deficiência 

motora em decorrência de poliomielite ou paralisia infantil; ostomia; nanismo; paralisia 

permanente de um dos lados do corpo; paralisia permanente das pernas e/ou dos braços; 

amputação ou ausência da perna, braço, mão e/ou pé, entre outras alterações (BRASIL, 2015). 

A deficiência física foi o tipo mais declarado pela população investigada, 1,3% da 

população do Brasil. O percentual maior foi apresentado pelos homens, 1,6%, mas com 

percentual crescente nos dois sexos, a partir dos 30 anos, apresentando índices mais elevados 

as pessoas com deficiência física com 60 anos ou mais (3,1%). As que não possuem instrução 

ou com ensino fundamental incompleto apresentaram percentual superior a 1,9% em relação 
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ao verificado nos demais níveis de instrução. A Região Nordeste apresentou a maior 

proporção de pessoas com deficiência física. Destas, 1,3% adquiriram a deficiência por 

doença ou acidente e 0,4% nasceram com este tipo de deficiência (BRASIL, 2015).  

Considerou-se pessoa com deficiência auditiva aquela que tinha surdez nos dois 

ouvidos, surdez em um ouvido e audição reduzida em outro, ou ainda audição reduzida de 

ambos os ouvidos (BRASIL, 2015).  

No tocante às pessoas com deficiência auditiva, a pesquisa revelou que 1,1% da 

população do Brasil apresentava este tipo de deficiência, e foi o mais frequente para as 

pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (1,8%), no grupo etário de 60 

anos ou mais (5,2%) e nos homens (1,2%). Na população total, 0,9% adquiriu a deficiência 

auditiva por doença ou acidente e 0,2 a possuía desde o nascimento. A pesquisa ainda revelou 

que 20,6% da população com deficiência auditiva apresentaram grau intenso ou muito intenso 

de limitações ou não conseguiam realizar as atividades habituais. No Brasil, 8,4% da 

população com deficiência auditiva frequentavam algum serviço de reabilitação (BRASIL, 

2015). 

Consideraram-se deficiência visual os casos de cegueira de ambos os olhos, cegueira 

de um olho e visão reduzida do outro, cegueira de um olho e visão normal do outro, e baixa 

visão de ambos os olhos (BRASIL, 2015).  

A deficiência visual foi a mais representativa na população brasileira, com proporção 

de 3,6%. As pessoas com 60 anos ou mais apresentam a maior proporção (11,5%). Dentre as 

deficiências investigadas, esse tipo foi o que registrou a maior proporção estimada para as 

pessoas que adquiriram por doença ou acidente (3,3%), enquanto que 0,4% a possuíam desde 

o nascimento. Observou-se que 16,0% dessa população apresentaram grau intenso ou muito 

de limitações ou não conseguiam realizar atividades habituais. O serviço de reabilitação foi 

frequentado por 4,8% das pessoas que possuíam deficiência visual, o menor percentual 

estimado entre as deficiências pesquisadas (BRASIL, 2015).  

Considera-se que as PcDs constituem uma parcela considerável da população 

brasileira e apresentam necessidades nos mais diversos campos de atuação pública. Na área da 

saúde, essas necessidades ultrapassam a linha da reabilitação, e ampliam-se diante das 

conquistas e das garantias de direitos civis e sociais. Deste modo, buscou-se pensar 

necessidades e, especificamente, necessidades de saúde, para além da visão reducionista 

vigente na sociedade. Para isto, refletiu-se a partir da teoria das Necessidades Humanas de 

Agnes Heller e seus reflexos nas construções teóricas das necessidades de saúde no Brasil e 

para as pessoas com deficiência. 
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3.2 A TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS DE AGNES HELLER: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

O conceito de Necessidade formulado pela filósofa Agnes Heller parte da 

compreensão que a necessidade designa um “sentimento consciente de que falta alguma coisa 

e, por isso, é também uma motivação na medida em que essa falta estimula a pessoa a 

preenchê-la ou eliminá-la” (HELLER, 1986, p. 170).  

Com efeito, Heller expõe uma classificação das necessidades em que as mesmas são 

agrupadas em: a) necessidades naturais – referem-se à conservação das condições vitais do 

homem; b) necessidades necessárias – constituem-se inevitáveis na garantia da sobrevivência 

do homem (HELLER, 1986). 

As necessidades ainda podem ser entendidas como sociais, porque são socialmente 

produzidas, determinadas sócio-historicamente; e devem ser compreendidas sempre como 

necessidades de indivíduos, que estão em  relações  sócio-históricas  com  outros indivíduos; 

são produzidas por essas relações e para essas relações, sem nunca deixarem de  ser  

individuais.  Com isso, o termo “necessidade social” não deve confundir-se com a ideia de 

“necessidade da sociedade” como se, neste último caso, a sociedade, ela mesma, fosse 

portadora de necessidades e não os indivíduos que a constituem (HELLER, 1986). 

Agnes Heller é uma filósofa húngara, nascida em Budapeste, em 1929. Aluna e 

assistente de Georg Lukács, considerada pelo mestre a mais influente integrante da Escola de 

Budapeste. Em 1978, por razões políticas, exilou-se na Austrália e, atualmente, reside nos 

Estados Unidos, onde leciona e dá continuidade aos seus estudos teóricos (MAFRA, 2010). 

O ponto central da filosofia de Heller tem mudado, lenta, mas conscientemente, no 

caminho de uma profunda modificação da visão marxiana, em direção à pós-modernidade 

(MAFRA, 2010).  

Desde os seus primeiros estudos até os escritos mais recentes, a noção de necessidade 

fez parte das preocupações de Heller. Entretanto, em 1974, a autora publicou o seu trabalho 

mais significativo sobre esse tema: o livro The theory of needs in Marx (Teoria das 

necessidades em Marx) (MAFRA, 2010). Nesse livro a autora analisa a teoria das 

necessidades contida nas principais obras de Marx, aqui incluídas Grundrisse e O Capital. 

Em sua análise da obra marxiana, ela expõe uma classificação das necessidades em que as 

mesmas são agrupadas em necessidades naturais e necessidades necessárias. 
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As necessidades naturais representam as condições físicas relativas à sobrevivência, 

como alimentação, moradia, entre outras. Embora essas constituam necessidades físicas de 

autoconservação dos animais em geral, no caso dos homens elas se distinguem. Isso porque o 

modo humano de satisfazê-las requer a existência de certas condições que para os outros 

animais não representam necessidades. No caso do humano, os modos de satisfação (que se 

diferenciam com as relações sociais tipicamente humanas) tornam sociais suas necessidades 

naturais (HELLER, 1986). 

O caráter social e histórico que assume a necessidade natural do homem fica bem 

ilustrado por Marx nos Grundrisse, quando afirma “Fome é fome, mas a fome satisfeita pela 

carne cozida comida com garfo e faca é uma fome diferente daquela que devora carne crua 

com as mãos, unhas e dentes” (MÉSZÁROS, 2006, p.252). Ainda na mesma obra, o autor 

chama as necessidades naturais do homem como “necessidades necessárias” em virtude de as 

mesmas constituírem-se inevitáveis como garantia da sobrevivência. Entretanto, no Capital, 

dá-lhe outro significado, tal como se descreve a seguir (HELLER, 1986). 

Mais do que um conjunto de determinadas necessidades que possam ser estabelecidas 

e fixadas independentemente da história e da cultura, as necessidades naturais constituem um 

conceito limite: o limite da reprodução da existência humana, que se diferencia segundo 

distintas sociedades (HELLER, 1986).  

As chamadas necessidades necessárias são aquelas que vão surgindo no decorrer da 

história. Elas não se referem à mera sobrevivência dos indivíduos e têm os elementos 

culturais, morais e os costumes como decisivos para sua definição. Sua satisfação é parte da 

vida normal dos homens pertencentes a uma determinada classe social, numa determinada 

sociedade, podendo ser distintas quando comparados épocas e grupos populacionais 

diferentes. Tanto podem ser necessidades materiais como imateriais (HELLER, 1986). 

Todas as necessidades humanas são, portanto, necessidades sociais, sejam aquelas 

necessidades existenciais vinculadas ao instinto animal de autoconservação e sobrevivência, 

sejam aquelas propriamente humanas,  desenvolvidas  no bojo das relações sociais ao longo 

da história e independentes de necessidades naturais originais da condição animal.  

Embora não haja registro histórico de uma sociedade em que as necessidades humanas 

tenham sido plenamente satisfeitas – se é que isso seja possível –, é no capitalismo que essa 

possibilidade apresenta-se o mais distante de sua realização (HELLER, 200). O que se 

observa é um contingente populacional enorme que não consegue satisfazer sequer suas 

necessidades naturais. Tal fato associa-se à transformação sofrida pelo conceito de 
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necessidade que, no capitalismo, é reduzido à condição de necessidade econômica (HELLER, 

2002). 

Nesse sentido, as necessidades humanas – consideradas de modo concreto como 

necessidades humanas individuais – se modificam, todas elas, com o passar do tempo, 

mediante a ação do homem com a natureza, à medida que esse se humaniza. Em suma, quer-

se dizer que toda necessidade é mutável, pelo menos se tomada em sua concretude como algo 

específico de que o homem, em determinado tempo histórico, lugar e cultura, necessita para 

participar das relações sociais que integra.  

 

3.3 O CONTEXTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE NO BRASIL 

 

A abordagem do conceito das necessidades de saúde, no campo da saúde coletiva, no 

Brasil, vem sendo tematizada por alguns autores, dentre eles, Mendes-Gonçalves (1992), 

Stotz (1991), Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000), Matsumoto e Cecílio (1999). Esses 

autores utilizam o conceito a partir da concepção marxista que a discute como projeto dos 

processos de trabalho em saúde, especialmente aquele operacional, que elege o objeto da 

atenção à saúde e organiza a produção dos serviços (CAMPOS; BATAIERO, 2007). 

De acordo com Schraiber, Mendes-Gonçalves (2000), a procura ativa por intervenção 

e cuidados de saúde em um serviço caracteriza-se como demanda, que também representa o 

consumo destes serviços; esta busca tem origem em um carecimento, ou seja, algo que o 

indivíduo entende que deve ser melhorado ou corrigido. Os resultados das intervenções sobre 

este carecimento é reconhecido como uma necessidade de saúde, sendo a própria intervenção 

reconhecida como tal.  

As necessidades de saúde são sempre produzidas por homens em contextos sociais e 

momentos históricos que se modificam, modificando em consequência as necessidades que 

ele possui. As necessidades de saúde são necessidades sociais e, como sociais, surgem no 

decorrer da história do homem. Na forma que hegemonicamente se caracterizam hoje – 

necessidade de saúde como necessidade de serviços médicos – desenvolvem-se no âmbito das 

necessidades impostas pelo capitalismo (MENDES-GONÇALVES, 1992).  

Stotz (1991) discute que as necessidades são individuais, pois são vividas, percebidas 

e expressas na forma de dificuldades e requerimentos pelas pessoas para a reprodução de suas 

vidas. 

O autor debate ainda que, ao mesmo tempo em que são individuais, as necessidades 

são sociais porque somente podem ser satisfeitas socialmente; os processos vitais (biológicos 
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e individuais) não existem separadamente dos processos sociais dos quais os indivíduos fazem 

parte. Só poderiam deixar de ser sociais se o homem detentor de uma necessidade vivesse só, 

e não como acontece, em sociedade, integrado em relações com outros para concretizar sua 

forma de viver (STOTZ, 1991). 

Matsumoto e Cecílio (1999) utilizaram uma taxonomia que discute a ideia de 

necessidades de saúde, tentando dar conta dos vários enfoques sobre esta abordagem e que, ao 

mesmo tempo, fosse descritiva e operacional. 

Desse modo, esses autores agruparam as necessidades de saúde em quatro categorias 

principais: necessidade de resposta às más condições de vida; garantia de acesso a todas as 

tecnologias que melhorem e prolonguem a vida; necessidade de ter vínculo com um 

profissional ou equipe de saúde; necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do modo 

de “andar a vida” (MATSUMOTO; CECÍLIO, 1999). Campos e Mishima (2005) ainda 

acrescentam a presença do Estado como necessidades de reprodução social e necessidade de 

participação política. 

Algo importante a destacar diz respeito aos documentos do arcabouço legislativo do 

SUS; as necessidades estão associadas ao processo de planejamento em saúde, como se vê na 

Portaria 399/2006, que divulga o Pacto pela Saúde, ao definir a “adoção das necessidades de 

saúde da população como critério para o processo de planejamento no âmbito do SUS” 

(BRASIL, 2006, p.33). 

Evidencia-se o tema no Decreto Presidencial 7508/2011, que regulamenta a Lei 

8.080/1990, ao colocar a “identificação das necessidades de saúde locais e regionais” como 

disposição essencial para o estabelecimento dos contratos que irão mediar os acordos entre os 

entes da federação, para a organização dos serviços de saúde (BRASIL, 2011, p.13). 

Destarte, pressupõe-se que a compreensão das necessidades como históricas e sociais, 

levando em consideração os anseios individuais e coletivos, passa a ser também instrumento 

para o atendimento real das necessidades de saúde das pessoas com deficiência, numa 

compreensão em que possa ocorrer uma confluência de saberes e práticas entre população, 

trabalhadores da saúde e Estado, trabalhando numa perspectiva de se pensar uma atenção 

integral à saúde da população. 

 

3.4 NECESSIDADES DE SAÚDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Mesmo com a garantia do direito à saúde, conquistado constitucionalmente, as pessoas 

com deficiência padecem com a falta de assistência e cuidados à saúde. A análise da 
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assistência à saúde das pessoas com deficiência aponta um perfil de fragilidade, 

desarticulação e descontinuidade de ações nas esferas pública e privada e com baixo índice de 

cobertura da assistência. Essa situação é ratificada pelos dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), revelando que apenas 2% das PcDs teriam acesso à reabilitação; nos países em 

desenvolvimento, esse número é de 1 a 2 por 10.000 habitantes (OTHERO, AYRES, 2012). 

Desse modo, no âmbito das necessidades, o reconhecimento das demandas dos 

usuários dos serviços de saúde pelos profissionais, embora defendidas como sendo de 

“interesse geral”, passariam por cima das necessidades conscientes dos indivíduos e justificar-

se-iam, antes e depois, por seus resultados técnicos (MENDES-GONÇALVES, 1992). A 

obtenção do equilíbrio entre estes dois aspectos implica reais possibilidades de que seja 

alcançada maior qualidade nos serviços prestados. 

Decorre daí a importância de se tecer o devido esclarecimento quando se estiver 

tratando de uma determinada necessidade de saúde, de modo a não omitir a problemática 

subjacente relativa ao individual e ao coletivo, como seria o caso das necessidades de um 

segmento social – pessoas com deficiência. 

Uma vez esclarecido o significado de necessidade humana como necessidade social, 

atemo-nos ao exame das necessidades sociais na sociedade capitalista e do processo de 

alienação que nela acontece, ou seja, a alienação das necessidades humanas, para fazer um 

movimento de aproximação do pensamento com a realidade concreta do homem  hoje, posto 

que seja sob o regime de produção capitalista que vivemos e que concretizamos – 

construímos, reconhecemos e satisfazemos (ou não) – nossas necessidades.  

Este exame reveste-se de complexidade na medida em que analisar as necessidades 

implica em analisar outros elementos constituintes da formação social capitalista. Isso porque 

produção, relações de produção, relações sociais e sistema de necessidades constituem, sabe-

se, momentos distintos, mas fundamentam-se reciprocamente de uma mesma formação social. 

O arcabouço das necessidades estrutura-se de forma orgânica inerente à formação social em 

seu conjunto (HELLER, 1986).  

Ao referir-se à saúde, pode-se pensar que uma visão dialética da necessidade em saúde 

obriga a reconhecer o caráter social tanto das necessidades quanto dos processos criados para 

atendê-las, e exige reafirmar que os carecimentos são criados e recriados na vida em 

sociedade, podendo, portando, diferir em razão do grupo, do local e do tempo. Pode ser de 

uma, de várias ou de todas as pessoas, e pode, inclusive, resultar de manipulação ideológica e 

política (SILVA, MOURA, 2012). 
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Assim a saúde, que é uma necessidade sociopolítica, é uma carência em função do seu 

caráter genérico. Todavia, ao referir-se ao indivíduo, esta carência adquire o sentido do 

desejo, devido aos seus interesses pessoais neste ou naquele tipo de serviço, assistência, ação 

ou insumo. O indivíduo, em sua vivência, determina suas necessidades. 

Mendes-Gonçalves (1992) esclarece que as necessidades não são para o ser humano 

uma questão casual. Constituem, na verdade, um elemento fundamental na medida em que ter 

necessidades é uma condição natural e aquilo que o torna especificamente humano. Ser 

homem implica em ter necessidades, satisfazê-las, criar novas necessidades e novamente 

satisfazê-las, num movimento sem fim.  

Ao falar de saúde pessoa com deficiência, Souza e Pimentel (2012) analisam sobre a 

carência de estudos que revelem o perfil epidemiológico dessa população, faltam também 

aqueles que se proponham a investigar, em profundidade, as necessidades contextuais desse 

grupo, surgidas dos embates cotidianos em uma sociedade altamente excludente. As 

informações que norteiam o planejamento da atenção à saúde das pessoas com deficiência não 

ocorrem de forma efetiva, gerando, por conseguinte, ações descontextualizadas em relação às 

realidades locais, pois não se conhece quais as necessidades de saúde deste segmento 

populacional. 

A tendência dos serviços de saúde continua sendo a de tomar a necessidade de saúde 

bastante identificada com a doença, apreendida como expressão biológica ou, no máximo, 

como expressão biopsíquica no corpo individual de um sujeito abstrato (SILVA, MOURA, 

2012).  

Ao pensar nessa perspectiva, pode-se refletir que a lógica dominante da atenção à 

saúde para as pessoas com deficiência representa-se numa visão mecanicista do corpo, 

possuindo como objetivo uma intervenção em que o desempenho funcional deve ser 

corrigido, refeito, preparado, segundo o modelo biomédico da deficiência. Dessa forma, 

excluem-se inúmeros processos sociais e demandas significativas para a pessoa, reproduzindo 

ações que incidem apenas na doença/deficiência e não em seus determinantes e suas reais 

necessidades (OTHERO, AYRES, 2012). 

Para Mendes-Gonçalves (1992), as necessidades de saúde são sempre produzidas por 

homens em contextos sociais e momentos históricos que se modificam, modificando em 

consequência as necessidades que ele possui. As necessidades de saúde são necessidades 

sociais e, como sociais, surgem no decorrer da história do homem. Na forma que 

hegemonicamente se caracterizam hoje – necessidade de saúde como necessidade de serviços 

médicos – desenvolvem-se no âmbito das necessidades colocadas pelo capitalismo.  



38 

 

Sobre essa compreensão de necessidade para atender uma demanda do capital, Mafra 

(2010) discute que a especificidade da sociedade atual na perspectiva das necessidades está 

em sua insatisfação – isto é, vive-se numa sociedade insatisfeita– que é, contraditoriamente, a 

garantia de sua própria sobrevivência. Isso porque a satisfação completa inviabilizaria a 

reprodução, levando à estagnação e, consequentemente, à decomposição e desmoronamento 

de seu sistema regulador/gestor. 

Numa discussão mais recente sobre as necessidades, Heller e Fehér (2002) 

compreendem que, hoje, tais necessidades ainda não deverão ser satisfeitas plenamente numa 

sociedade superordenada onde impere a subordinação, mas aparentemente o problema pode 

ser resolvido com ajustes parciais aqui e acolá. Deseja-se, atualmente, uma tentativa de 

diminuir a distância entre as necessidades e a possibilidade de suas satisfações.  

Assim, a identificação das necessidades de saúde configura-se como uma estratégia 

significativa para o planejamento e intervenção em saúde, levando-se em consideração os 

anseios individuais e coletivos de uma população. 
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4. REFERENCIAL METODOLÓGICO: PSICOMETRIA 

 

Os precussores da psicometria, assim como seus sucessores, eram estatísticos por 

formação, por isso define-se a psicometria com um ramo da estatística, embora se conceba a 

mesma como um ramo da psicologia que interfaceia com a estatística. Concebe-se a 

psicometria como um ramo da psicologia que se caracteriza por expressar (observar) o 

fenômeno psicológico através do número, em vez da pura descrição verbal (PASQUALI, 

1997,2003). 

Na atualidade, a psicometria insere-se na teoria da medida em geral, que, por sua vez,  

faz uma discussão em relação ao uso do símbolo matemático (o número) no estudo científico 

dos fenômenos naturais. Trata-se de uma interface, sobreposição entre sistemas teóricos de 

saberes diferenciados, tendo a teoria da medida a função de justificar e explicar o sentido de 

tal interface (PASQUALI, 1997, 2003).  

A comunidade científica desenvolveu uma série de parâmetros mínimos que a medida 

psicométrica deve apresentar para se constituir em instrumento legítimo. Esses parâmetros 

dizem respeito à análise da dificuldade e discriminação dos itens, à validade e à confiabilidade 

de instrumentos (PASQUALI, 1997, 2003).  

No presente estudo, adotou-se o modelo teórico de elaboração de instrumentos para 

mensurar fenômenos subjetivos proposto por Pasquali (1998, 1999), pois o autor é 

considerado autoridade em psicometria no âmbito nacional. 

A teoria de Pasquali (1998, 1999) baseia-se em três grandes polos ou procedimentos: 

teóricos; empíricos ou experimentais; e analíticos ou estatísticos.  

O polo teórico enfoca a questão da teoria que deve fundamentar qualquer 

empreendimento científico, no caso, a explicitação da teoria sobre o construto ou objeto 

psicológico para o qual se quer desenvolver um instrumento de medida, bem como a 

operacionalização do constructo em itens. Este polo expõe a teoria do traço latente, bem como 

a explicitação dos tipos e categorias de comportamentos que constituem uma representação 

adequada desse traço (PASQUALI, 1998, 1999). 

O polo empírico ou experimental define as etapas e técnicas de aplicação do 

instrumento piloto e da coleta válida da informação para proceder à avaliação da qualidade 

psicométrica do instrumento (PASQUALI, 1999). 

O polo analítico estabelece os procedimentos de análises estatísticas a serem efetuadas 

sobre os dados para levar a um instrumento válido, preciso e, se for o caso, normatizado 

(PASQUALI, 1999).  
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Esses três polos dividem-se em doze etapas necessárias para uma progressiva 

sistematização na elaboração do instrumento de medida psicológica: sistema psicológico, 

propriedade do sistema psicológico, dimensionalidade do atributo, definição do constructo, 

operacionalização do constructo, análise teórica dos itens, planejamento da aplicação, 

aplicação e coleta, dimensionalidade do instrumento, análise empírica dos itens, fidedignidade 

do instrumento e normatização (PASQUALI, 1999). 

Neste estudo, serão especificadas as etapas referentes ao polo teórico, base para a 

construção desta pesquisa. 

 

4.1 POLO TEÓRICO 

 

4.1.1 Sistema psicológico (1ª etapa) 

 

Define-se o sistema pelo interesse do pesquisador, intitulado de objeto de interesse ou 

objeto psicológico, e pode ser considerado de vários níveis, por exemplo, um sistema 

universal e seus sistemas locais. O universal refere-se à estrutura psicológica total do ser 

humano e os sistemas locais são os vários subsistemas de interesse. Enfatiza-se que tais 

divisões dependem do interesse do pesquisador. Logo, o sistema localiza-se, como objeto 

imediato de interesse, dentro de um delineamento de estudo e não em uma entidade 

ontológica monolítica e unívoca (Pasquali, 1999).  

Nesta etapa, o objetiva-se identificar o tema, o assunto, a ideia, por mais vaga que seja, 

sobre o que o pesquisador quer trabalhar em seu instrumento. Para o alcance desse objetivo, 

faz-se necessária a pesquisa em livros-índices e em trabalhos científicos, assim como a 

colaboração de peritos para identificar o seu objeto de interesse ou seu objeto psicológico a 

ser aprofundado (Pasquali, 1999). 

O produto esperado nesta etapa é o objeto psicológico. Ressalta-se que o sistema 

escolhido pode ser amplo ou restrito. Deste modo, quanto mais restrito ou elementar for o 

sistema, mais fácil a construção do instrumento de medida. Por isso, é relevante que se defina 

o sistema psicológico como um processo ou traço latente o mais próximo do interesse direto 

do pesquisador, o mais elementar possível, visto que sistemas vagos e gerais dificultam sua 

operacionalização (Pasquali, 1999).  

 

4.1.2 Propriedade do sistema psicológico (2ª etapa) 
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O sistema não constitui objeto direto de mensuração, pois os vários aspectos que o 

caracterizam (propriedades ou atributos) são os que devem ser avaliados. Esta etapa se torna, 

muitas vezes, complexa, pela necessidade de se delimitar um objeto psicológico amplo para 

os aspectos específicos que se deseja estudar, com vistas à construção do instrumento de 

medida. Deve-se fazer a opção por um aspecto mais restrito de uma temática que constituirá 

as propriedades/atributos do objeto que se deseja abordar. Torna-se necessário, então, decidir 

quais dessas propriedades serão objeto imediato de interesse, evitando-se divergências e 

equívocos no prosseguimento do processo (Pasquali, 1999).  

 

4.1.3 Dimensionalidade do atributo (3ª etapa)  

 

A etapa de dimensionalidade do atributo refere-se a uma estrutura interna e semântica, 

assim como define se o atributo constitui-se em uma unidade semântica única ou se 

compreende uma síntese de componentes distintos, se é uni ou multifatorial. Neste momento, 

utiliza-se a teoria do construto ou os dados empíricos disponíveis sobre o mesmo, 

principalmente baseando-se em dados de pesquisas que realizaram análise fatorial 

(PASQUALI, 1998, 1999).  

Ao tomar por base dados empíricos de pesquisas, será possível verificar os fatores que 

compõem alguns objetos psicológicos. Assim, na construção de novos instrumentos 

relacionados a esses atributos, estudiosos poderão tomar por condição e referência os 

domínios obtidos anteriormente, especialmente, nos casos em que não se tem uma teoria pré-

formada sobre o construto que se pretende estudar. Por esse motivo, o psicometrista não deve 

criar itens aleatórios, sem fundamentação teórica. Cabe a ele elaborar uma miniteoria sobre 

sua compreensão do construto que deseja medir. Posteriormente, os dados empíricos que 

serão coletados através do instrumento construído confirmarão ou não se sua miniteoria 

possui alguma consistência (PASQUALI, 1998, 1999). 

 

4.1.4 Definição dos constructos (4ª etapa) 

  

Após a definição da propriedade e suas dimensões, é necessário conceituar 

detalhadamente esses construtos, baseando-se na literatura pertinente, nos peritos da área e na 

própria experiência. Tal definição deve utilizar de clareza e precisão para os fatores aspirados 

para o instrumento de medida, resultando em dois produtos: definições constitutivas e 

operacionais dos construtos (PASQUALI, 1998, 1999). 



42 

 

 

  Definição constitutiva 

A definição constitutiva representa-se por um construto definido por meio de outros 

construtos. O construto concebe-se em termos de conceitos próprios da teoria em que ele se 

insere, pois as noções que são realidades abstratas serão definidas em termos de realidades 

abstratas (PASQUALI, 1998, 1999).  

Geralmente, essa conceituação aparece como delimitação de termos em dicionários e 

enciclopédias. Além disso, as definições do construto são consideradas as fronteiras 

semânticas respeitadas por esse conceito. Destaca-se que essas fronteiras são tidas não como 

intransponíveis, e sim transponíveis, devendo ser atingidas. Lembra-se ainda que boas 

definições constitutivas permitem avaliações qualitativas do instrumento, pois será possível 

visualizar a intensidade da extensão semântica evidenciada no mesmo (PASQUALI, 1998, 

1999). 

 

  Definição operacional 

Para que um instrumento de medida torne-se uma operação concreta, faz-se necessário 

que os conceitos abstratos identificados até esta etapa sejam transformados em ações, 

comportamentos reais. Dessa forma, mostra-se fundamental conhecer as definições 

operacionais do construto, traço latente. 

Em primeiro lugar, as definições operacionais dos construtos devem ser realmente 

operacionais, assim, não serão mais definidas em termos de outros construtos, de maneira 

abstrata, mas em termos de operações concretas e de comportamentos físicos (PASQUALI, 

1998, 1999), de tal modo que seja possível dizer para a pessoa: “vá e faça” (MAGER, 1981). 

Ressalta-se que o solicitado se refere a uma ação, a qual é passível de avaliação (PASQUALI, 

1998, 1999). 

Destaca-se o fato de que a definição operacional deva ser a mais abrangente possível 

em relação ao seu construto. Sabe-se que nenhuma definição operacional esgota a amplitude 

semântica de um construto, pois se verificam definições operacionais mais ou menos 

abrangentes do mesmo construto; consequentemente seus instrumentos de medida serão de 

melhor ou pior qualidade (PASQUALI, 1998, 1999).  

As definições operacionais devem ocorrer na literatura pertinente ao assunto estudado, 

na opinião de peritos e na experiência do próprio pesquisador, pois, quanto mais completa for 

a listagem de categorias comportamentais, mais simples será a construção do instrumento, já 
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que a facilidade para transformar essas categorias em tarefas unitárias e específicas (itens) 

será uma consequência (PASQUALI, 1998, 1999). 

 

4.1.5 Operacionalização do constructo (5ª etapa) 

Nesta etapa, retrata-se a construção dos itens, representação comportamental do 

construto, ou seja, as tarefas que os sujeitos terão de executar, para que se possa avaliar a 

magnitude de presença do construto. Para tanto, deve-se observar as fontes na construção dos 

itens, as regras de construção dos mesmos, bem como a quantidade de itens que o instrumento 

de medida deve conter, conforme Pasquali (1998, 1999).  

 Fonte dos itens  

Nesta fase, evidenciam-se três fontes de itens: categorias comportamentais, entrevista 

e literatura. Caso as etapas anteriores, relacionadas ao embasamento teórico exaustivamente 

realizado, tenham sido adequadamente seguidas, como resultado verificam-se as categorias 

comportamentais que expressam o construto de interesse, logo, o pesquisador encontra-se 

praticamente diante dos itens. A não obediência a esses procedimentos torna necessário 

aprofundar o conhecimento do construto, através de entrevista realizada com a população-

alvo sobre os possíveis comportamentos que ela acredita poderem se relacionar ao conceito 

estudado. Além disso, itens de outros instrumentos de medida que meçam o mesmo construto 

em questão podem nortear a construção dos itens. 

 

  Regras para construção dos itens 

 

Para a elaboração adequada dos itens, é essencial a observação de critérios 

fundamentais: os aplicados à construção de cada item individualmente (as dez primeiras 

regras) e os empregados ao conjunto dos itens (as duas últimas regras), detalhados a seguir: 

a) Critério comportamental: O item deve expressar um comportamento, uma ação 

clara e precisa, e não uma abstração ou construto. 

b) Critério de objetividade, de desejabilidade ou de preferência: Para escalas de 

aptidão, os itens devem cobrir comportamentos de fato, permitindo uma resposta certa ou 

errada. Já, em instrumentos de personalidade e de atitudes em geral, os itens devem cobrir 

comportamentos desejáveis, atitudes, ou característicos, personalidade. Assim, pode-se 

concordar ou discordar, opinar se convém ou não, nestes casos não existem respostas certas 
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ou erradas, visto que cada indivíduo possui diferentes preferências, sentimentos, capacidades 

e modos de ser.  

c) Critério da simplicidade: Um item necessita expressar apenas uma ideia, evitando-

se explicações de termos ou justificativas embutidas nos itens da escala.  

d) Critério da clareza: O item precisa mostrar-se compreensível para todos os 

estratos da população, desde o estrato mais baixo da população-alvo, ou seja, aquele que 

possui menor quantidade de anos de estudo. Preferencialmente, os itens devem se constituir 

de frases curtas, expressões simples, inequívocas, evitando-se frases negativas, sendo 

preferível que se afirme uma negatividade, do que se negue uma informação, e não se 

utilizando gírias, pois não são inteligíveis para todos, além de poderem ofender ao estrato com 

mais anos de escolaridade da população-alvo. Orienta-se utilizar o linguajar típico da 

população-alvo, mesmo que pareça coloquial e deselegante, afinal o importante é a 

compreensão dos itens.  

e) Critério da relevância: O item carece ser consistente com o traço latente definido, 

assim, não deve insinuar atributo diferente do objetivado na escala. Para tanto, deve-se 

verificar a carga fatorial do item na análise fatorial, pois a mesma retratará a pertinência do 

item. 

f) Critério da precisão: O item deve possuir uma posição definida no contínuo do 

atributo e ser distinto dos demais itens que cobrem o mesmo contínuo.  

g) Critério da variedade: Precisa-se variar a linguagem, pois o uso dos mesmos 

termos pode causar monotonia e aborrecimento. No caso de escalas de preferência, deve-se 

formular metade dos itens em termos favoráveis e metade não; dessa forma, espera-se evitar 

respostas estereotipadas.  

h) Critério da modalidade: Faz-se necessário evitar frases com expressões 

extremadas, pois a resposta nesse caso já vem viciada, destarte, a intensidade da reação do 

sujeito deverá ser evidenciada através de sua escolha na escala de respostas.  

i) Critério da tipicidade: As frases formadas carecem vir com expressões condizentes 

e próprias do atributo.  

j) Critério da credibilidade (face validity): O item não deve parecer ridículo, 

despropositado ou infantil, pois pode ofender ao respondente, contribuindo para uma atitude 

negativa frente ao restante do teste e aumentando a possibilidade de vieses de resposta. 

Salienta-se que tal critério pode ser avaliado por meio da validade aparente, face validity.  
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k) Critério da amplitude: O conjunto dos itens referentes ao mesmo atributo precisa 

cobrir toda a extensão de magnitude do contínuo desse atributo, permitindo a discriminação 

por parte de indivíduos de níveis distintos.  

l) Critério do equilíbrio: Itens do mesmo contínuo necessitam cobrir igualmente ou 

proporcionalmente todos os segmentos do contínuo, devendo haver uma maioria de itens de 

dificuldade mediana, reduzindo-se, de maneira progressiva, o número de itens fáceis e 

difíceis. 

 

 Quantidade de itens  

 

Espera-se, ao final do processo de construção de uma escala, que esta possua um 

número razoável de itens, possibilitando atender à extensão semântica do construto, para o 

qual, geralmente, se propõe um total de 20 itens. Para o alcance de quantidade final adequada, 

a priori sugeriu-se que se iniciasse a construção com, pelo menos, o triplo de itens que se 

pretendia ao final. Após análises criteriosas realizadas, sobretudo, nas quatro primeiras etapas 

do polo teórico, passou-se a observar que não seriam necessários mais do que 10% de itens 

além do número pretendido ao final. Essa mudança deve-se ao fato de os itens incluídos no 

instrumento piloto não serem apenas “chutados” como outrora, pois, afinal, eles possuem 

validade teórica real. 

 

4.1.6 Análise teórica dos itens (6ª etapa)  

 

Com base nos itens, levanta-se a hipótese de que eles representem adequadamente o 

construto, entretanto, faz-se premente a avaliação teórica por parte de juízes: análise 

semântica, para a compreensão dos itens, e análise dos juízes da pertinência dos itens em 

relação ao construto que representam. 

 

 Análise semântica dos itens  

 

A análise semântica tem como objetivo precípuo verificar se todos os itens são 

compreensíveis para os membros da população aos quais o instrumento destina-se. Destarte, 

esses membros verificam se os itens são inteligíveis para o estrato mais baixo (de habilidade) 

da população-meta e, por isso, a amostra para essa análise deve ser feita com o referido 
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estrato. Além disso, deve ser realizada também com uma amostra mais sofisticada (de maior 

habilidade) da população-meta para evitar deselegância na formulação dos itens, garantindo a 

chamada "validade aparente" do teste (PASQUALI, 1998).  

Para a execução da análise semântica, Pasquali (1998) sugere várias técnicas. Neste 

estudo optou-se por realizar a técnica de brainstorming, a qual se constitui de grupos de até 

quatro pessoas, começando com os sujeitos do estrato mais baixo da população-alvo (Grupo 

A), e em seguida com um grupo do estrato mais alto (Grupo B). Se o item foi compreendido 

pelo Grupo A, passa-se para o outro grupo. Em caso negativo, é preciso rever as 

considerações do grupo. Ao final, realiza-se uma sessão de verificação com Grupo B com o 

intuito de evitar que os itens se apresentem demasiadamente simples para tais pessoas 

(PASQUALI, 2010).  

 

 Análise dos juízes  

 

Esta análise muitas vezes é chamada de análise de conteúdo, mas Pasquali (1998, 

1999) acredita que deveria ser chamada de análise de construto, visto que verifica a 

adequação da representação comportamental do(s) atributo(s) latente(s). Na análise de 

conteúdo, os juízes devem ser peritos na área do construto, pois sua tarefa consiste em ajuizar 

se os itens referem-se ou não ao traço em questão.  

Esta análise trata do julgamento sobre a qual dos domínios/fatores elencados pertence 

cada um dos itens. Uma concordância de 80% entre os juízes pode servir de critério de 

decisão sobre a pertinência do item ao traço a que teoricamente se refere; caso esse valor não 

seja atingido, preferencialmente este item deve ser descartado. Ressalta-se que alguns itens 

podem referir-se simultaneamente a mais de um fator, contudo, para facilitar a análise, o ideal 

é que se oriente aos juízes que, se possível, enquadrem cada item sob um fator somente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

5. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico, pois se verificam os 

métodos de obtenção, organização e análise de dados, com vistas elaborar, validar e avaliar 

instrumentos e técnicas para as pesquisa, tendo como objetivo a construção de um 

instrumento confiável, preciso e utilizável, para que possa ser aplicado por outros 

pesquisadores (POLIT, BECK, HUNGLER, 2004). 

O estudo desenvolveu-se em duas fases. A primeira, para desenvolvimento de um 

instrumento a partir de uma revisão integrativa da literatura. A segunda, para validação do 

instrumento avaliativo relativo às necessidades de saúde de pessoas com deficiência. O estudo 

seguiu as etapas do Polo Teórico proposto por Pasquali (1999, 2010), conforme se pode 

verificar esquematicamente na Figura 2.  

 

Figura 1 – Representação esquemática das etapas seguidas para a construção e 

validação do Instrumento de Avaliação das Necessidades de Saúde de Pessoas com 

Deficiência Física, Auditiva e Visual (IANS-PcDFAV) 

 

5.1 PRIMEIRA FASE 

  

A presente fase trata do levantamento dos elementos que englobam as múltiplas 

facetas do construto em estudo, “necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual”. Este momento representa um passo fundamental para o desenvolvimento 
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das definições constitutivas e operacionais, precursoras da operacionalização dos itens que 

irão compor o instrumento. 

 Para o alcance dos procedimentos teóricos, e pela necessidade de aprofundamento do 

construto, iniciou-se a fase da teoria definindo-se o sistema psicológico a ser estudado: 

necessidades de saúde. Posterior a esta escolha e de forma mais específica, optou-se por 

explorar o construto “necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e 

visual”, por meio de uma revisão integrativa da literatura, da própria experiência com a 

temática dos pesquisadores envolvidos, bem como através da teoria das necessidades de 

saúde, já exposta, neste estudo.   

Marconi e Lakatos (2001) destacam que as primeiras etapas do polo teórico 

constituem-se em uma pesquisa bibliográfica que leva o pesquisador a ter contato direito com 

material já produzido sobre o tema. Isto permite maior cobertura dos fenômenos pesquisados, 

o que não seria possível se a mesma fosse realizada na fonte. 

A seguir serão descritos os passos para o alcance desta primeira fase. 

 

5.1.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, que percorreu as etapas 

expostas a seguir: elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento dos objetivos da 

revisão e critérios de inclusão das publicações; definição das informações a serem extraídas; 

seleção das publicações na literatura; análise dos resultados; discussão dos achados e 

apresentação da revisão (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 Como forma de conduzir esta revisão formulou-se a seguinte questão norteadora: 

Quais as necessidades de saúde apresentadas pelas pessoas com deficiência física, auditiva e 

visual?  

 

5.1.2 Local 

 

A seleção dos artigos ocorreu no período de janeiro a fevereiro de 2015, nas seguintes 

bases de dados: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e SCOPUS. Para acessar as 

bases CINAHL e SCOPUS utilizou-se o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior (CAPES); para as bases LILACS e MEDLINE o acesso deu-se via 

o portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

 

5.1.3 População e amostra 

 

Foram incluídos na pesquisa os estudos que obedeceram aos seguintes critérios: 

artigos completos disponíveis gratuitamente nas bases de dados selecionadas; artigos que 

abordem a temática das necessidades de saúde de pessoas com deficiência com idade acima 

de 18 anos; nos idiomas inglês, português e espanhol; publicados entre 2006-2015. Definiu-se 

este recorte temporal na perspectiva de incluir estudos realizados após a Convenção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. Excluíram-se: estudos em formato de editorial, carta ao 

editor, estudos de revisão, artigos de reflexão e pesquisas que abordassem, exclusivamente, 

pessoas com deficiência mental e intelectual. No tocante ao recorte temporal, captaram-se 

todas as publicações disponíveis, em cada base de dados, no período de 1º de janeiro de 2006 

a 31 de janeiro 2015. 

 

5.1.4 Instrumento 

 

Para a coleta de dados desenvolveu-se um instrumento para direcionamento da leitura 

e extração dos dados pertinentes, o qual foi preenchido para cada artigo da amostra final do 

estudo. Foram coletados dados sobre: identificação dos autores do artigo, país, ano de 

publicação, base de dados, cenário (atenção primária; ambulatório, centro de reabilitação; 

hospital), tipo de deficiência e faixa etária da população estudada, e aspectos referentes às 

necessidades de saúde de pessoa com deficiência física, auditiva e visual.  

 

5.1.5 Coleta de dados 

 

Para o levantamento das publicações, utilizaram-se os descritores indexados nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MESH): Disabled 

Persons, Health Services Needs and Demand, Comprehensive Health Care, e o descritor não 

indexado Health Needs, mediante uma busca controlada. O cruzamento desses descritores nas 

bases citadas ocorreu por meio do operador booliano AND. 

Após o procedimento da busca eletrônica nas bases de dados mencionadas, as 

publicações foram pré-selecionadas com base no protocolo de pesquisa, na análise dos títulos 
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e resumos das publicações. Nos casos em que o título e o resumo não foram suficientes para 

definir a temática ser pesquisada, buscou-se a leitura na íntegra, de forma que todos os 

critérios pudessem ser aplicados e que os estudos respondessem à questão norteadora da 

pesquisa fossem selecionados. Após esse processo foram identificadas as publicações que 

compuseram a amostra final desta revisão integrativa (conforme a Figura 3).  

 

 

Figura 2 – Síntese do processo de obtenção dos estudos relacionados para a revisão 

integrativa 

 

5.1.6 Análise dos dados 

O processo de avaliação crítica dos estudos obtidos consistiu em sua leitura na íntegra, 

avaliação e preenchimento dos instrumentos de coleta de dados. Todos os estudos 

selecionados foram analisados por dois avaliadores e qualquer discordância resolvida com 

discussão.  

Em seguida, os dados foram organizados em quadros e discutidos utilizando a 

literatura atual disponível sobre o tema. 

 

5.2 SEGUNDA FASE  

 

Trata-se da fase de construção do instrumento. Pasquali (1999, 2003, 2010) orienta a 

realização deste momento em duas etapas. A primeira refere-se à operacionalização, que se 

constitui pelo desenvolvimento dos itens através dos achados do estudo revisional, realizado 
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na fase anterior, e experiência dos pesquisadores. A segunda refere-se à análise teórica e 

semântica dos itens. 

Neste estudo, essas etapas, organizaram-se da seguinte forma: 1) desenvolvimento dos 

itens e validação de conteúdo; 2) validação semântica e de aparência.  

  

5.2.1 Desenvolvimento dos itens e análise teórica 

 

5.2.1.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo metodológico, com abordagem quantitativa, tendo como escopo 

a validação de um instrumento de avaliação de necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência.  

O método quantitativo, de acordo com Richardson et al. (1999), representa a intenção 

de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, 

possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências.  

Polit, Beck e Hungler (2004) considera o estudo metodológico como adequado à 

verificação de métodos de obtenção, organização e análise de dados, com vistas a elaborar, 

validar e avaliar instrumentos e técnicas para a pesquisa, tendo como objetivo a construção de 

um instrumento que seja confiável, preciso e utilizável, para que possa ser aplicado por outros 

pesquisadores. 

De acordo com Pasquali (1999, 2003) a etapa de análise teórica consiste na validação 

de conteúdo do instrumento. A validação de conteúdo é um processo de duas etapas, com a 

fase de quantificação de julgamento do processo. A fase de desenvolvimento requer a revisão 

de literatura para identificar o conteúdo do instrumento e estabelecer domínios e/ou 

dimensões relevantes. A segunda etapa, a validação, ocorre quando juízes avaliam o 

instrumento e os itens de acordo com a importância do domínio do conteúdo (LYNN, 1986). 

Além disso, avaliou-se a utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, 

simplicidade, exequibilidade, atualização, precisão, sequência instrucional dos tópicos. 

Para a validação de conteúdo referente ao instrumento, como um todo, utilizou-se a 

técnica Delphi, que se relaciona numa série de fases durante as quais um grupo de indivíduos, 

experts no assunto, tomam conhecimento do conteúdo, utilizando questionários. A estes juízes 

é solicitado que façam um julgamento ou que eles comentem sobre os itens apresentados. O 

consenso do grupo ocorre porque a visão dos participantes converge por meio de um processo 

de tomada de decisão (FARO, 1997). 
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5.2.1.2 Local 

 

Realizou-se busca ativa através da Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), utilizando-se da busca avançada por 

assunto para identificar profissionais da área da saúde que atuassem como avaliadores do 

instrumento. Em seguida, via online, o formulário (APÊNDICE A) foi submetido aos juízes, 

acompanhado pelo termo de consentimento (APÊNDICE C) e de uma carta-convite 

(APÊNDICE E) explicando a proposta. 

 

5.2.1.3 População e amostra 

 

Os juízes foram selecionados por meio da Plataforma Lattes com base nos seguintes 

critérios:  

 Assunto: Pessoas com deficiência; 

 Doutores e demais pesquisadores; 

 Que atualizaram o currículo nos últimos 24 meses;  

 Informações pessoais: formação acadêmica/titulação, área de atuação; 

 Informações sobre produções bibliográficas: artigos publicados, 

trabalhos em eventos, outras produções bibliográficas. 

Mediante os critérios descritos, capturou-se o Currículo Lattes de 2.036 profissionais, 

que foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: ser mestre ou doutor na área de 

saúde; ter desenvolvido dissertação de mestrado ou tese de doutorado com temas relacionados 

às pessoas com deficiência; ter trabalho publicado nesta temática; participar de grupos e/ou 

projetos de pesquisa que envolvem o tema; ser docente nas disciplinas que discutam temas 

referentes à temática da deficiência; ter, no mínimo, um ano de experiência profissional na 

atenção à saúde da pessoa com deficiência.  

Excluíram-se profissionais de saúde que trabalhassem apenas com deficiência 

intelectual, ou que não tivessem publicado estudos sobre a temática havia mais de cinco anos 

da data de recrutamento dos especialistas. 

Após a aplicação dos critérios, selecionaram-se 60 especialistas que foram contatados 

por correio eletrônico e convidados a participar do estudo utilizando a técnica Delphi. Na 
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primeira rodada Delphi, 33 especialistas retornaram a avaliação do formulário enviado. Na 

segunda rodada Delphi, obteve-se retorno de 18 especialistas.  

 Ressalta-se que, a cada rodada realizada, existe a possibilidade de perdas de 

juízes no painel da pesquisa, pois Delphi é considerada uma técnica de contabilidade de 

resultados em função do grau de especialistas, não havendo um número ideal de juízes, a 

composição do grupo variando de acordo com o fenômeno em estudo e os critérios definidos 

pelo pesquisador, para a seleção destes especialistas (FARO, 1997).  

 

5.2.1.4 Instrumento de coleta de dados 

 

A primeira parte do formulário foi destinada às características dos juízes/especialistas 

participantes do estudo, como: instituição em que trabalhava, idade, sexo, estado conjugal, 

formação profissional e complementar, setor de trabalho, tempo de assistência com a pessoa 

com deficiência, motivo que levou a assistir/pesquisar/trabalhar com a pessoa com 

deficiência, importância de os profissionais de saúde serem capacitados para assistir as 

pessoas com deficiência e preparo na assistência a essas pessoas (Quadro 1). 

Quadro 1 – Variáveis de caracterização pessoal e profissional dos juízes. Natal/RN – 

2016 

 

VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

CATEGORIAS 

Instituição em trabalha Qual? 

Idade Em anos 

Sexo 1. Feminino; 2. Masculino 

Estado conjugal 1. Casado/união consensual; 2. 

Solteiro; 3. Solteiro; 4. Separado; 5. Viúvo; 

6. Outros. 

Formação profissional 1. Enfermeiro; 2. Médico; 3. 

Fisioterapeuta; 4. Terapeuta ocupacional; 5. 

Psicólogo; 6. Fonoaudiólogo; 7. Educador 

Físico.    

Setor de trabalho 1. Ensino; 2. Reabilitação; 3. 

Ambulatório; 4. Assistência domiciliar; 5. 

Clínica médica ou clínica cirúrgica; 6. 

Outros.  

Tempo de 

assistência/pesquisa/trabalho com a pessoa 

com deficiência 

Em anos 
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Motivo que levou a 

assistir/pesquisar/trabalhar com pessoas com 

deficiência 

1. Afinidade; 2. Imposição; 3 

Especialização 

Considera importante os profissionais 

de saúde serem capacitados para assistir 

pessoas com deficiência? 

1. Sim 2. Não 

Sente-se preparado para assistir as 

pessoas com deficiência? 

1. Sim 2. Não 

Como adquiriu esse preparo? 1. Atualização/capacitação; 2. 

Especialização; 3. Mestrado; 4. Doutorado; 

5. Na Prática; 6. Outros 

 

A segunda parte do formulário refere-se às variáveis do questionário sociodemográfico 

a ser aplicado às pessoas com deficiência, que contém três dimensões. A primeira dimensão 

versa sobre os dados sociodemográficos; a segunda dimensão refere-se aos aspectos relativos 

à deficiência; e a terceira trata das condições de vida (Quadro 2). Os juízes escolheram a 

opção 1. Concordo (para a manutenção do item no instrumento) ou 2. Discordo (para a 

exclusão do item do instrumento) para cada item do instrumento.  

Quadro 2 – Variáveis do Questionário Sociodemográfico. Natal/RN – 2016. 

 

VARIÁVEIS DO 

QUESTIONÁRIO 

SOCIODEMOGRÁFICO 

CATEGORIAS 

Primeira dimensão - Dados sociodemográficos 

Idade  

 

 

 

 

1. Concordo; 

2. Discordo 

 

Sexo 

Estado Civil 

Nível de instrução 

Profissão/ocupação 

Situação laboral 

Renda familiar em salários mínimos 

O(a) senhor(a) tem filhos? 

Em caso positivo, quantos? 

Renda familiar total 

As pessoas que convivem com o(a) 

senhor(a) são 

Religião 

Raça 

Outros Qual? 

Segunda dimensão – Aspectos relativos à deficiência 

Origem da deficiência  

Se adquirida, quando apareceu? 

Causa da deficiência 

Tipo da deficiência 
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Uso de órtese  

Uso de prótese  

Tempo em que vive com deficiência 

Outros Qual? 

Terceira dimensão – Condições de vida 

Tipo de casa  

 

 

 

 

1. Concordo; 

2. Discordo 

Tratamento da água no domicílio 

Abastecimento de água 

Destino do lixo 

Destino das fezes e urina 

Número de pessoas residentes na casa 

Plano de saúde 

Em caso de doença procura 

Meios de comunicação mais 

utilizados 

Para obter informações de saúde 

Meios de transporte mais utilizados 

Participação em grupos comunitários 

Outros Qual? 

 

A terceira parte do formulário refere-se às variáveis do Instrumento de Avaliação de 

Necessidades de Saúde de Pessoas com Deficiência (IANS-PcDFAV), a ser aplicado às 

pessoas com deficiência, que contém quatro domínios, a saber: garantia de acesso a todas as 

tecnologias que melhorem e prolonguem a vida; necessidade de ter vínculo com um 

profissional ou equipe de saúde; necessidade de resposta às más condições de vida; 

necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do modo de “andar a vida” (Quadro 3). 

Quadro 3 – variáveis do IANS-PcDFAV. Natal/RN – 2016 

 

VARIÁVEIS DO INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE SAÚDE 

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (IANS-

PcDFAV) 

CATEGORIAS 

Domínio 1: Garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem e 

prolonguem a  vida  

Recebe atendimento de profissionais de saúde? 

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, 

entre outros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem necessidade de receber assistência de 

serviços de reabilitação? (fisioterapia, 

fonoaudiologia...) 

Tem necessidade de conseguir órteses? 

(palmilhas, coletes, talas plásticas, colar cervical para 

imobilização, joelheira, bengala, aparelho auditivo...) 
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E próteses? (prótese articular, prótese mamária, lente 

intraocular, prótese vascular...) 

 

 

 

1. Concordo; 

2. Discordo 

 

Precisa de informações sobre serviços de 

reabilitação? Por exemplo, serviço de fonoaudiologia, 

fisioterapia, terapia ocupacional, além de 

disponibilidade dos serviços, proximidade, 

acessibilidade. 

Realiza exames necessários? Isto inclui 

profissionais capacitados para te ajudar, aparelhos e 

equipamentos acessíveis, acesso a informação e 

locomoção adequados. 

Recebe assistência de profissionais para 

atender às suas necessidades de saúde? Por exemplo, 

prescrição de medicamentos, solicitação de exames, 

acesso a cuidados médicos no posto de saúde, 

especialistas e cuidados de saúde mental. 

 Tem facilidade de entrar e se locomover em 

hospitais, postos de saúde e clínicas? 

Tem acesso a equipamentos médico-

hospitalares necessários para manutenção da sua 

sobrevivência? Como, por exemplo, tanques de 

oxigênio, camas adaptadas, cadeira de rodas, cateteres, 

coletores de urina, coxim para apoio de membros, 

curativos, entre outros. 

 Tem acesso a atividades e materiais 

educativos sobre saúde, doenças e qualidade de vida? 

Domínio 2: Necessidade de ter vínculo com um profissional ou equipe de saúde 

Consegue se comunicar com os profissionais 

de saúde e trabalhadores das instituições de saúde? 

 

 

 

 

 

1. Concordo; 

2. Discordo 

 

Os profissionais que realizam seu atendimento 

são capacitados e sensibilizados para atender às suas 

necessidades? 

Os profissionais que realizam seu atendimento 

conhecem todas as suas necessidades de cuidados? 

 Recebe acompanhamento por profissionais 

que já conhecem suas necessidades e sua história de 

vida? 

 Os profissionais que realizam seu atendimento 

respeitam sua privacidade, crenças, cultura, 

religiosidade, sexualidade, saberes e habilidades de 

comunicação? 

Os profissionais que realizam seu atendimento 

possibilitam o acompanhamento domiciliar com 

qualidade? 

Domínio 3: Necessidade de resposta às más condições de vida 

Tem suporte adequado para realizar seus 

cuidados diários? Por exemplo, comer, banhar-se, 

vestir-se, aparar pelos, urinar, defecar, usar o banheiro. 

 

 

 

 Tem suporte adequado para mover-se em casa, 
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na rua ou no trabalho? Por exemplo, transferências 

entre ambientes, andar no interior de casa, andar na 

rua, locomoção em cadeira de rodas, usar escadas, 

usar órteses e próteses. 

 

 

 

 

 

1. Concordo; 

2. Discordo 

 

Tem suporte adequado para cuidar de sua casa? 

Como, por exemplo, limpar a casa, preparar refeições, 

fazer compras, lavar roupas, usar o telefone, tomar 

medicamentos, organizar o orçamento. 

 Tem suporte adequado para lembrar tarefas ou 

compromissos, para se orientar em relação ao tempo e 

espaço, para compreender e julgar situações, e de 

como se comportar diante de situações? 

Tem suporte adequado para se comunicar, ver, 

ouvir ou falar? 

Possui adaptações na sua casa que facilitem 

sua vida? Por exemplo, rampas, ampliação de portas 

de cozinha ou banheiro e acessórios especiais. 

Tem dificuldades para conseguir e ter acesso a 

transportes para chegar aos serviços de saúde, 

segurança, lazer? 

É tratado com respeito quando necessita de 

ajuda? 

Tem suporte adequado para se comunicar, ver, 

ouvir ou falar? 

Domínio 4: Necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do modo de 

“andar a vida” 

Necessita de apoio/ajuda para acessar/utilizar 

serviços de cuidadores, serviços sociais de programas 

de benefícios públicos, entre outros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concordo; 

2. Discordo 

 

Tem acesso a informações de saúde 

suficientes, claras e fáceis de encontrar? Por exemplo, 

informações sobre a deficiência, tratamentos, 

remédios, sobre direitos legais e os serviços 

relacionados com a deficiência. 

 Consegue ter acesso aos direitos e benefícios 

sociais garantidos por lei? Como, por exemplo, a 

isenção na tarifa do transporte coletivo e o benefício 

de um salário mínimo da Previdência Social. 

Necessita de apoio/ajuda para acessar/utilizar 

serviços de cuidadores, serviços sociais de programas 

de benefícios públicos, entre outros? 

As políticas públicas assistenciais atendem às 

suas necessidades individuais? 

Tem facilidade de acessar os serviços dos 

direitos humanos para pessoas com deficiência? 

Tem prioridade no atendimento quando vai a 

hospitais, clínicas, postos de saúde e serviços de 

reabilitação? 

Necessita de ajuda para acessar espaços de 
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lazer e convivência com outras pessoas? Como, por 

exemplo, teatros, campos de futebol, ginásios, igreja, 

cinema, shoppings centers... 

 

A quarta parte do formulário constituiu-se de um parecer final em relação ao 

instrumento (Quadro 4).  

Quadro 4 – Variáveis do parecer final do Questionário Sociodemográfico e do IANS-

PcDFAV. Natal/RN – 2016 

 

PARECER FINAL DO 

INSTRUMENTO 

CATEGORIAS 

Utilidade/pertinência  

 

 

 

 

Escala de 1 a 10 

Consistência 

Clareza 

Objetividade 

Simplicidade 

Exequível 

Atualização 

Precisão 

Sequência instrucional dos itens 

Forma de apresentação do instrum 

=[ento 

1. Impresso; 2. Eletrônico; 3. 

Impresso/eletrônico 

Em sua avaliação, qual nota global 

você daria ao instrumento de identificação 

das necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência? 

 

Escala de 1 a 10 

 

Qual o seu parecer em relação ao 

instrumento final? 

Questão aberta 

  

Elegerem-se os critérios de análise dos requisitos de avaliação geral do protocolo 

descritos no Quadro 5, abaixo. 

Quadro 5 – Requisitos de avaliação geral do instrumento analisados pelos juízes. 

 

REQUISIT

OS DE 

AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

Utilidade/per

tinência 

O protocolo é relevante e atende à finalidade proposta. 

Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a 

compreensão do protocolo. 

Clareza O protocolo está explicitado de forma clara, simples e 

inequívoca. 

Objetividade O protocolo permite resposta pontual. 

Simplicidade Os itens expressam uma única ideia. 
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Exequível O protocolo é aplicável. 

Atualização Os itens seguem as práticas baseadas em evidência mais 

atuais. 

Precisão Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se 

confundem. 

Sequência 

instrucional dos 

itens 

A sequência das etapas do procedimento/questões se mostra 

de forma coerente. 

 

Neste momento do estudo realizou-se a primeira fase Delphi, que se caracterizou pela 

avaliação do instrumento original pelo painel de juízes. Após a análise foram removidos ou 

modificados os itens que não alcançaram o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) dentro dos 

parâmetros estabelecidos como aceitáveis e, em seguida, realizou-se nova submissão do 

formulário (APÊNDICE B), acompanhado de uma nova carta-convite (APÊNDICE F) aos 

juízes (Fase Delphi 2).  

 

5.2.1.5 Coleta de dados 

 

Após a seleção dos participantes, foi realizado contato através de correio eletrônico. 

Anexada ao e-mail enviou-se uma carta-convite explicando a finalidade da participação do 

juiz e quais os propósitos da pesquisa. 

Utilizou-se essa estratégia com o intuito de contatar especialistas de todas as regiões 

do Brasil que pudessem contribuir com opiniões de contextos diferenciados, aumentando as 

chances de o instrumento contemplar os diversos aspectos referentes às necessidades de saúde 

de pessoas com deficiência. Acrescenta-se o fato de considerar a contribuição da tecnologia 

da informação para o avanço do conhecimento científico e a experiência de outros estudos 

que formaram o painel de especialistas utilizando esta mesma estratégia de contato 

(TIBURCIO et al., 2015; COSTA et al., 2015). 

O uso das plataformas e ferramentas virtuais favorece a comunicação, troca de 

experiências e saberes, amplia os contextos das pesquisas e possibilita a interação entre juízes 

e pesquisador. Deste modo, observa-se aumento do número de resposta dos juízes, em um 

espaço de tempo menor, de modo mais sistematizado e organizado e com menos custos 

(PEREIRA; ALVIM, 2015; SCARPARO et al., 2012; DA SILVA COUTINHO et al., 2013). 

 Após o aceite em participar da pesquisa, o juiz respondeu a um formulário eletrônico, 

construído via Google Docs. O formulário construído online foi denominado “Validação de 

instrumento sobre a identificação das necessidades de saúde de pessoas com deficiência”. Este 
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possibilita selecionar tipos diferentes de respostas, através de caixas de seleção, listas 

suspensas, múltipla escolha, texto simples, como texto de parágrafo, que apresenta um espaço 

amplo para um resposta aberta, dissertativa e opinativa por parte do respondente.  

O formulário apresenta características diferenciadas, como aplicações de escalas e 

grades, nas quais os sujeitos convidados podem dar diferentes graduações de respostas e 

recursos avançados, permitindo a elaboração de perguntas encadeadas, onde, dependendo da 

resposta escolhida, o usuário poderá ser direcionado para telas diferentes ou, simplesmente, 

encerrar de forma antecipada seus questionamentos, no caso de ter inserido critérios de 

exclusão nas questões elencadas. Para aproveitar todos esses recursos, faz-se necessário, 

primeiramente, ter uma conta do Gmail, para, em seguida, acessar seu ambiente no endereço: 

<docs.google.com> (SILVA; SANTANA; FRANCISCO, 2011).  

Após responder todas as questões do formulário, as respostas eram enviadas a uma 

planilha do Excel. A cada formulário preenchido o pesquisador era informado através de um 

alerta que aparecia no sistema de atualização da planilha, facilitando a visualização dos 

resultados.  

Para prosseguimento adequado da pesquisa, a cada fase Delphi, foi reenviado o e-mail 

para os juízes não respondentes, num intervalo de sete dias, até o alcance da amostra desejável 

estabelecida.  

 

5.2.1.6 Análise dos dados 

 

A análise dos dados, para a validação do conteúdo, realizou-se através do Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC). Para isto, as avaliações realizadas pelos juízes foram inseridas 

em planilha eletrônica, verificando-se as pontuações atribuídas em cada item.  

 Optou-se pela utilização do IVC, pois este é um método consolidado e muito 

utilizado na área da saúde. Este índice mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão 

em concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens. Permite 

inicialmente analisar cada item individualmente e depois o instrumento como um todo 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

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

foi marcada a opção “concordo” pelos especialistas, conforme descrição abaixo. Como 

consenso, considerou-se a obtenção do IVC acima de 0,8 (80%) (ALEXANDRE; COLUCI, 

2011).  
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Para o cálculo do IVC dos itens, dividiu-se o número total de juízes que assinalaram a 

opção de concordância com o item pelo total de juízes que avaliaram o item; para o cálculo do 

IVC da dimensão, dividiu-se o número total de juízes que assinalaram a opção de 

concordância com a dimensão pelo total de juízes que avaliaram a dimensão; para o cálculo 

do IVC do instrumento, dividiu-se o número total de juízes que assinalaram a opção de 

concordância com os itens pelo número total de juízes que avaliaram o instrumento. 

Além disso, utilizou-se o índice alpha de Crobrach para medir a confiabilidade do tipo 

de consistência interna do instrumento, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens do 

instrumento estão correlacionados (CORTINA, 1993). Para a obtenção dos valores do alpha 

de Crobrach, utilizou-se a seguinte equação, proposta por Leontitsis e Pagge (2007): 

 

 

Onde se lê: 

 

Variância da coluna X, ou seja, é a variância relacionada à cada 

questão de X. 

 
Variância da soma de cada linha de X, ou seja, é a variância da 

soma das respostas de cada sujeito. 

K Fator de correção, deve ser  >1. 

 (Contínua) 

N  >1 

  

O valor mínimo aceitável para o alpha de Cronbach é 0,70; abaixo desse valor a 

consistência interna do instrumento será considerada baixa (STREINER, 2003). Para estudo, 

considerou-se um valor aceitável maior que 0,80. 

Para a análise da fase Delphi 1 realizou-se, inicialmente, a análise de todos os itens, 

domínios, dimensões e instrumento propostos originalmente, avaliando-se o IVC. Após 

segunda análise, os itens que não alcançaram o IVC > 0,8 foram reformulados ou excluídos 

do instrumento. Ainda, foram acrescidos itens sugeridos pelos juízes.   

A fase Delphi 2 se caracterizou pela verificação do instrumento pelo IVC, e 

comparação com a fase Delphi 1.  

Os dados coletados foram organizados em uma planilha do Excel® 2010 e, 

posteriormente, exportados para o software estatístico SPSS versão 20.0. Depois de realizadas 
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a codificação e a tabulação, os dados foram analisados por meio de estatística descritiva com 

frequências absolutas e relativas, para os dados sociodemográficos dos juízes, e por meio de 

estatística inferencial através do teste não paramétrico de Mann-Whitnney, para os dados de 

validação do instrumento. Utilizou-se este teste por ser o indicado para comparação de dois 

grupos não pareados, para se verificar se pertencem ou não à mesma população. Interessa 

saber se uma população tende a ter valores maiores do que a outra, ou se elas têm a mesma 

mediana (MARÔCO, 2011). Neste estudo verificou-se se havia evidências para acreditar que 

os valores da Delphi 2 seriam superiores aos valores da Delphi 1.   

 

5.3.1 Análise semântica  

 

5.3.1.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo de investigação metodológica, que leva à busca por novos 

significados, interpretações de fenômenos e desenvolvimento de instrumentos para a coleta de 

dados (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004). Para esta etapa do estudo, de validação 

semântica, busca-se identificar problemas de entendimento e aceitação dos termos inseridos 

no instrumento proposto por parte dos pesquisadores (DEON et al., 2011).  

Pasquali (2010) orienta que o processo de validação semântica tem o propósito de 

testar se os sujeitos, representantes da população para a qual se deseja construir o instrumento, 

compreenderam as instruções e a entrevista. Visa verificar se todos os itens são 

compreensíveis para todos os membros da população a que se destina, aqueles como menor e 

maior nível de instrução. 

 

5.3.1.2 Local 

 

As entrevistas realizaram-se no mês de maio de 2016, em três associações de apoio à 

pessoa com deficiência que cederam anuência para o estudo (APÊNDICE H, I, J), a saber: 

Associação dos Deficientes Físicos de Mossoró (ADEFIM), Associação dos Deficientes 

Visuais de Mossoró (ADVM) e Associação dos Surdos de Mossoró (ASMO), na cidade de 

Mossoró/RN. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2012), Mossoró possui uma população de 266.758 habitantes. O número a coloca 

como a segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Norte, atrás da capital do estado, 

Natal.  
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A ADEFIM, fundada em 23 de junho de 1993, reconhecida como Entidade Pública 

Estadual (Lei nº 8.757/2005), atualmente possui 401 (quatrocentos e um) associados. 

Entidade Jurídica de Direito Privado, constituída por tempo indeterminado, sem finalidades 

econômicas, de caráter organizacional, representativo, assistencial, promocional, social, 

cultural, recreativo e educacional, sem vínculo político ou partidário, que tem como fim a 

contribuição para maior valorização da pessoa com deficiência física, bem como sua 

(re)integração ao meio social, pretendendo, ainda, colaborar para a formação de uma nova 

conduta em relação às pessoas com deficiências, a partir de um processo de conscientização 

do público em geral acerca das reais necessidades e potencialidades desta camada 

populacional. 

A ADVM, fundada em 1989, através da reunião de pessoas com deficiência visual e 

alguns educadores engajados na luta em prol da construção e/ou um espaço, atua para 

desenvolver atividades voltadas para as questões inerentes à deficiência visual no Município 

de Mossoró/RN. A associação oferece apoio às entidades de educação ao deficiente visual e 

fornece informações, encaminhamentos e orientações aos seus associados. Atualmente possui 

100 associados cadastrados, que se reúnem de acordo com chamadas ordinárias da presidência 

da associação ou de algum de seus membros.  

A ASMO é reconhecida pela Lei N° 20511/2005 como órgão de Utilidade Pública 

pelo Município de Mossoró. Constitui-se pela reunião de pessoas com deficiência auditiva, 

resultante de uma caminhada histórica de superação rumo à inclusão do surdo em 

Mossoró/RN. São sócios os surdos e surdos com outras deficiências. Oferece orientações, 

encaminhamentos, curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), promoção de eventos e 

comemoração de dias alusivos à pessoa com deficiência, e apoio ao deficiente auditivo. São 

cadastrados 80 (oitenta) associados reunidos através de encontros rotineiros. Ainda presta 

apoio a outras associações e entidades representativas. 

 

5.3.1.3 População e amostra 

 

Nesta etapa do estudo participaram oito pessoas com deficiência visual, auditiva e 

física cadastradas nos locais definidos para a pesquisa: ADVM, ADEFIM e ASMO.  

A amostragem foi do tipo não probabilística por conveniência, pois, de acordo com as 

características desta etapa do estudo, considera-se importante a qualidade das respostas em 

função da pertinência do instrumento a ser desenvolvido (FIELD, 2009).   
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Para inclusão das pessoas com deficiência no estudo adotaram-se os seguintes 

critérios: 

- Ser aluno regularmente matriculado/cadastrado na ADVM, ADEFIM e ASMO 

durante a coleta de dados;  

- Possuir acima de 18 (dezoito) anos; 

- Ser pessoa com deficiência física, ou pessoa com deficiência visual, ou pessoa com 

deficiência auditiva; 

- Frequentar aulas e atividades desenvolvidas pela ADVM, ADEFIM e ASMO durante 

a coleta de dados;  

- Estar presente na ADVM, ADEFIM e ASMO no período da coleta de dados; 

Excluíram-se pessoas com deficiência intelectual e deficiência múltipla. 

 

5.3.1.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Antes da coleta de dados realizou-se uma busca na literatura para identificar 

instrumentos que pudessem subsidiar a validação semântica de instrumentos, dando maior 

robustez ao estudo. Nesta busca tomou-se conhecimento sobre o projeto europeu 

DISABKIDS®, que visa melhorar a qualidade de vida e a independência das crianças com 

condições crônicas de saúde e suas famílias. Este projeto dispõe de questionários de avaliação 

já utilizado por outros estudos de validação semântica no Brasil (SILVA; 

SURNICHE;SICSÚ, MITANO; NOGUEIRA; SANTOS; et al., 2015), atestando sua 

viabilidade para a utilização nesta etapa da pesquisa.  

Desse modo, procedeu-se à solicitação de uso do questionário, obtendo-se autorização 

do projeto para utilização e realização das adaptações necessárias para aplicação no estudo em 

questão.  

Para o fim de validação semântica, o projeto DISABIKIDS dispõe de dois 

questionários, um de impressões gerais (ANEXO A), que avaliou as características gerais do 

IANS-PcDFAV, e um de impressões específicas (ANEXO B), que verificou a relevância e 

compreensão dos itens propostos do IANS-PcDFAV (APÊNDICE F).  

Neste momento, ainda utilizou-se a segunda versão do instrumento IANS-PcDFAV, 

com conteúdo válido em etapa anterior, apresentando-se da seguinte forma (Figura 3): 
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Figura 3 - Segunda versão do instrumento IANS-PcDFAV  

 

5.3.1.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e maio de 2016. Inicialmente 

realizou-se contato telefônico com os sujeitos para convidar e agendar a participação no 

estudo. Posteriormente marcaram-se encontros nas sedes das organizações e instituições que 

cederam anuência para realização do estudo, aonde ocorreram as entrevistas. As PcDs que 

concordaram em participar receberam orientações sobre a finalidade do estudo e assinaram 

em duas vias o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE G).  

Utilizou-se da técnica de brainstorming (PASQUALI, 2010), a qual se constitui de 

grupos de até quatro pessoas, começando com os sujeitos do estrato mais baixo da população-

alvo (Grupo 1 – quatro pessoas), e em seguida com um grupo do estrato mais alto (Grupo 2 – 

quatro pessoas). Tendo sido compreendido o item pelo Grupo 1, passou-se para o outro grupo. 

Em caso negativo, foi preciso rever as considerações do grupo. Quanto ao Grupo 2, realizou-

se uma sessão de verificação com o intuito de evitar que os itens se apresentassem 

demasiadamente simples para tais pessoas. 

Esse processo ocorreu em três momentos. O primeiro consistiu no preenchimento do 

IANS-PcDFAV, com conteúdo validado em etapa anterior do estudo. No segundo momento, 

foi aplicado o formulário de impressões gerais, que investigou sobre a importância, 

dificuldades em responder as questões, mudanças e acréscimos necessários no IANS-
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PcDFAV. No terceiro momento foi realizado o preenchimento do formulário de impressões 

específicas, que verificou a relevância e a compreensão dos itens propostos IANS-PcDFAV.  

Posteriormente, com base no método de parafraseamento (variante do método think 

aloud)
 
(SILVA et al., 2011), as PcDs foram convidadas a repetir o item com palavras suas e a 

descrever o seu significado. Em decorrência da exaustão desta tarefa, os 32 itens do IANS-

PcDFAV foram divididos por quatro subconjuntos, representados pelas quatro dimensões do 

instrumento: subconjunto A (itens A1 ao A9), subconjunto B (itens B1 ao B6), subconjunto C 

(itens C1 ao C9) e subconjunto D (itens D1 ao D8), tendo cada dois participantes realizado a 

validação semântica específica de apenas um subconjunto de itens. 

 

5.3.1.6  Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel® 

2010, e analisados por meio de estatística descritiva através do pacote de dados estatístico 

SPSS® versão 20.0 Windows. 

A análise permitiu obter a distribuição por frequência simples e absoluta, a média e 

desvio padrão, apresentadas através de tabela. Considerou-se, para validação semântica, uma 

frequência > 80,00% nas respostas do Questionário de Impressões Gerais. 

Para o estudo qualitativo de validação semântica, foram calculadas as frequências das 

respostas obtidas no questionário de impressão geral e na entrevista cognitiva. Para a 

validação específica dos itens, foi considerada uma frequência mínima de três respostas 

negativas como indicadora de que o item poderia apresentar problemas e deveria ser sujeito a 

revisão adicional. Após este processo, os dados apresentaram-se na forma de quadros e 

tabelas. 

 

6. HIPÓTESES  

  

Para este estudo elegeram-se as hipóteses de pesquisas expressas a seguir. 

Hipóteses teóricas: 

Hipótese Nula (H0): O instrumento elaborado com base na revisão de literatura, na 

opinião de juízes e experiência dos pesquisadores, não apresenta evidências de validação para 

avaliar as necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 

Hipótese Alternativa (H1): O instrumento elaborado com base na revisão de 

literatura, na opinião de juízes e experiência dos pesquisadores, apresenta evidências de 
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validação para avaliar as necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e 

visual. 

 Hipóteses estatísticas: 

 

Figura 4 - Descrição estatística das hipóteses do estudo. Brasil, 2016 
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7. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos os procedimentos para a realização deste estudo ocorreram conforme a 

Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (BRASIL, 2012). Foram 

cumpridas todas as exigências para pesquisa envolvendo seres humanos, assegurando-se 

primordialmente a privacidade, o anonimato e a não maleficência.  

Como exigido, o estudo foi previamente submetido à análise do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), apreciado e aprovado sob 

a CAAE: 39639014.3.0000.5537 (ANEXO C). A participação dos sujeitos formalizou-se 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, esclarecendo-se os 

objetivos e a importância deste estudo.  
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8. RESULTADOS  

 

Os resultados do estudo foram apresentados em formato de artigos científicos, 

considerando-se o objeto de estudo em questão, derivados da coleta de dados com os juízes e 

pessoas com deficiência. Os artigos serão encaminhados para revistas científicas com vistas a 

contribuir no campo de debates em torno das necessidades de saúde das pessoas com 

deficiência física, auditiva e visual.  

Ressalta-se que o “Estudo II” passou por avaliação em banca de exame de 

qualificação, posteriormente foi revisado e submetido ao periódico International Archives of 

Medicine, Qualis Capes B1, obtendo-se aceite. Neste capítulo constará a versão em português. 

Para acessar versão publicada: http://imed.pub/ojs/index.php/iam/article/view/1655. 

Abaixo segue o Fluxograma 1 com a organização dos artigos produzidos: 

Fluxograma 1 - Sequência dos artigos produzidos a partir dos resultados da tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO I 

Objetivo: 

 Sintetizar na literatura os principais aspectos referentes às necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual, com vistas ao 

desenvolvimento de definições operacionais. 

Método: 

 Revisão integrativa da literatura 

Periódico para submissão: REUOL (QUALIS B2) 

 

 

 
ESTUDO II 

Objetivo: 

 Validar o conteúdo de instrumento para avaliação de necessidades em saúde de 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 

Método: 

 Estudo metodológico, utilizando técnica Delphi. 

 IVC > 0,80; Alpha de Cronbach > 0,70 

 Estatística descritiva e inferencial. 

 Publicado no periódico: International Archives of Medicine (QUALIS B1) 

 

 

 

 

ESTUDO III 

Objetivo: 

 Descrever o processo de validação semântica de um instrumento para 

avaliação de necessidades de saúde para pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual (IANS-PcDFAV). 

Método: 

 Estudo metodológico 

 Técnica de Brainstorming; parafraseamento (variante do método think aloud) 

 Estatística descritiva. 

Periódico para submissão: OBJN (QUALIS B1)  
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8.1 ARTIGO I 

 

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DAS NECESSIDADES EM SAÚDE DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Sâmara Sirdênia Duarte do Rosário Belmiro. Enfermeira, Mestra em 

Enfermagem, Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, Mossoró/RN, Brasil. E-

mail: sirdenia.dr@hotmail.com  

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. Enfermeiro, Doutor em Enfermagem 

Psiquiátrica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 

Brasil. E-mail: farnoldo@gmail.com  

 

Autor para correspondência 

Sâmara Sirdênia Duarte do Rosário Belmiro 

Rua Tereza Campos, 2070, Apartamento 902 – Edifício Sertão Veredas, 

Lagoa Nova, CEP: 59062-530. Natal/RN, Brasil. 

 

Resumo  

Objetivo: Sintetizar na literatura os principais aspectos referentes às 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual, 

com vistas ao desenvolvimento de definições operacionais. Método: 

Realizou-se revisão integrativa da literatura nas bases de dados CINAHL, 

LILACS, Pubmed/Medline e SCOPUS, utilizando os descritores indexados 

Disabled Persons, Health Services Needs and Demand, Comprehensive 

Health Care e o descritor não indexado Health Needs. A data inicial da 

mailto:sirdenia.dr@hotmail.com
mailto:farnoldo@gmail.com
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busca deu-se de 1º janeiro de 2006 a 31 de janeiro 2015, identificando-se 

nove artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Resultados: 

Desenvolveram-se definições operacionais que contemplaram quatro 

domínios, a saber: tecnologias que aumentem ou prologuem a vida (sete 

definições), vínculo com um profissional ou equipe de saúde (quatro 

definições), resposta às más condições de vida (sete definições) e 

autonomia e autocuidado na escolha do modo de “andar a vida” (oito 

definições). Conclusão: Evidenciou-se a convergência de estudos para o 

domínio necessidades de tecnologias que aumentem ou prologuem a vida. 

Os demais domínios são abordados em menor proporção, considerando os 

aspectos históricos e sociais das necessidades. 

Abstract 

Objective: To summarize the literature the main aspects related to the 

health needs of people with physical disabilities, auditory and visual, with 

views to the development of operational definitions. Method: Integrative 

review of literature in the databases CINAHL, LILACS, Pubmed/Medline 

and SCOPUS, using the keywords indexed Disabled Persons, Health 

Services Needs and Demand, Comprehensive Health Care and the 

descriptor not indexed Health Needs. The start date of the search was 1st 

January 2006 to January 31st, 2015, identifying nine articles that met the 

inclusion criteria. Results: There were developed operational definitions 

that beheld four areas: technologies that increase or extend life (seven), 

bond with a professional or health care team (four definitions), response 

to poor living conditions (seven) and autonomy and self-care in the choice 
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of the mode of "Walk of Life" (8 settings). Conclusion: There was a 

convergence of studies for the field needs for technologies that increase or 

extend life. The remaining areas are covered to a lesser extent, 

considering the historical and social aspects of needs. 

Resumen 

Objetivo: Sintetizar en la literatura los principales aspectos relativos a las 

necesidades de salud de las personas con discapacidad física, auditiva y 

visual, con vistas al desarrollo de definiciones operacionales. Método: Se 

realizó una revisión de la literatura integrativa en las bases de datos 

CINAHL, LILACS, Pubmed/Medline y SCOPUS, usando la tecla de palabras 

indexadas las personas con discapacidad, las necesidades de servicios de 

salud y demanda, atención integral de salud y descriptor no ajustados a 

las necesidades de salud. Fecha de inicio de búsqueda fue 01 de enero de 

2006 al 31 de enero de 2015, identificando nueve artículos que 

cumplieron los criterios de inclusión. Resultados: definiciones 

operacionales fueron desarrolladas para tratar cuatro las áreas: 

tecnologías que aumento o prologuen (siete definiciones), enlace a un 

equipo profesional o salud (cuatro definiciones), respuesta a las malas 

condiciones de vida (siete definiciones) y autonomía y auto cuidado en la 

elección de la modalidad de "a pie de vida" (ocho definiciones). 

Conclusión: se fue la convergencia de los estudios para las necesidades 

de dominio de las tecnologías que aumento o prologuen a la vida. Las 

otras áreas están cubiertas a una proporción menor, teniendo en cuenta 

los aspectos históricos y sociales de las necesidades. 



73 

 

Descritores: Pessoas com deficiências; Necessidades e Demandas de 

Serviços de Saúde; Assistência Integral à Saúde; Necessidades de Saúde; 

Enfermagem. 

Descriptors: Disabled Persons; Health Services Needs and Demand; 

Comprehensive Health Care; Health Needs; Nursing. 

Descriptores: Personas con Discapacidad; Necesidades y Demandas de 

Servicios de Salud; Atención Integral de Salud; Necesidades de Salud; 

Enfermeria. 

 

INTRODUÇÃO 

A evolução do conceito de deficiência produzido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), através da Convenção dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, estabeleceu um novo paradigma no tratamento do 

fenômeno da deficiência ao destacar os aspectos sociais de sua 

manifestação em relação aos fatores médico-funcionais dominantes até o 

momento. Nestes termos, a Convenção compreende a deficiência como 

um fenômeno da interação entre as pessoas e as barreiras sociais que 

impedem a plena participação em sociedade, indo além do indivíduo e 

evidenciando a importância-chave do ambiente para sua manifestação1. 

Os aspectos estabelecidos pela Convenção, embora reconheçam de 

forma inovadora o contexto social como decisivo na manifestação da 

deficiência, reconhecem também a precedência lógica das características 

pessoais na materialização da deficiência como fenômeno social1. Adota-

se a precedência da esfera individual como condição de inteligibilidade de 
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seu propósito, tendo em vista que o componente individual da deficiência, 

definido e identificado por critérios médico-funcionais, permanece como 

condição necessária, ainda que não suficiente, para a manifestação da 

deficiência como fenômeno social1. 

Estima-se que há cerca de 500 milhões de pessoas vivendo com 

algum tipo de deficiência no mundo, 80% delas vivendo em países em 

desenvolvimento2. No Brasil dados censitários estimam a existência de 

45,6 milhões de pessoas com deficiência (PcDs), destacando-se, 

quantitativamente, as deficiências visuais, físicas e auditivas3.  

As PcDs são as mais vulneráveis a violência, abusos, exploração e 

negligência e estão entre as pessoas mais marginalizadas do mundo. A 

situação torna-se agravante quando presente em famílias pobres, uma 

vez que a probabilidade de acesso à educação e saúde de qualidade é 

muito baixa, principalmente se estas pessoas residirem em áreas 

periféricas4. 

Tratando-se de PcDs, de um lado, observa-se um maior risco de 

necessidades de saúde não satisfeitas, associando-se a vários impactos 

negativos na saúde, tornando-as mais susceptíveis à agravos frente à 

condição exacerbada ou tornada permanente, além do risco de perda 

irrecuperável de suas funções5. Do outro, acrescenta-se a isso o não 

cumprimento de direitos legais e sociais pelo Estado para estas pessoas, 

condições de vida que agravam a situação de saúde e perda da 

autonomia6.  
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No âmbito das necessidades de saúde frente ao processo 

saúde/doença de PcDs, estas situam-se em um locus concernente tanto à 

singularidade dos fenômenos de saúde ou doença que afetam os 

indivíduos e suas famílias, quanto às particularidades dos processos de 

produção e reprodução dos distintos grupos sociais e ainda aos processos 

mais gerais de estruturação da sociedade7.  

Compreender necessidades de saúde requer um olhar sobre as 

conceituações sobre a mesma, as quais refletem aspectos paradigmáticos 

dos sistemas de saúde em um dado contexto, frequentemente relativas a 

problemas de doenças e demanda de serviços médicos. Reconhecendo 

essa diversidade e este legado biomédico, optou-se pela concepção de 

que as necessidades de saúde dão visibilidade às vulnerabilidades que 

“expressam modos de vida e identidades”, envolvendo as condições 

necessárias para se ter saúde8. 

A partir dos fatos expostos, acredita-se que a construção de um 

instrumento de avaliação de necessidades de saúde das pessoas com 

deficiência física, auditiva e visual possa contribuir para a identificação 

destas necessidades, passo considerado estratégico para o planejamento 

em saúde e a consequente satisfação das necessidades apresentadas por 

estas pessoas. 

Este estudo visa romper com a lógica na qual os pesquisadores se 

esquivam da explicitação teórica preliminar e iniciam a construção do 

instrumento pela coleta intuitiva e aleatória de uma amostra de itens9. 

Deste modo, justifica-se a sua relevância ao se compreender que a 
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realização de uma revisão de literatura sólida, específica e exaustiva 

possibilita identificar as teorias que subjazem ao construto e ao 

embasamento para a formulação de cada item do instrumento em 

construção9.  

Assim, traçou-se o seguinte objetivo: sintetizar na literatura os 

principais aspectos referentes às necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência física, auditiva e visual, com vistas ao desenvolvimento de 

definições operacionais. 

 

MÉTODOS 

O presente estudo trata dos passos iniciais para o desenvolvimento 

de instrumentos, seguindo os preceitos do polo teórico proposto por 

Pasquali9, que se refere à identificação e aprofundamento do construto, 

através do desenvolvimento das definições constitutivas e operacionais, 

precursoras da operacionalização dos itens que irão compor o 

instrumento9. 

Orienta-se que, após definição dos conceitos do construto, no caso 

deste estudo “necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual”, parte-se para a construção de uma conceituação 

detalhada, para que o mesmo se torne uma operação concreta, através da 

identificação das definições operacionais, as quais servem como base para 

a origem dos domínios, bem como para cada item do instrumento9.   

Para esse fim, desenvolveu-se um estudo de revisão integrativa da 

literatura que obedeceu às seguintes etapas: estabelecimento da questão 



77 

 

de pesquisa, objetivos da revisão integrativa, os critérios de inclusão e 

exclusão de artigos, definição das informações a serem extraídas dos 

artigos selecionados, apresentação dos resultados, análise e discussão dos 

resultados, e a apresentação da revisão10. Como forma de conduzir esta 

revisão, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais necessidades 

de saúde são apresentadas pelas pessoas com deficiência física, auditiva e 

visual? 

A seleção dos artigos ocorreu no período de janeiro a fevereiro de 

2015, nas seguintes bases de dados: Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE) e SCOPUS. Para acessar as bases CINAHL e 

SCOPUS utilizou-se o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES); para as bases LILACS e MEDLINE o 

acesso deu-se via portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Definiram-se, para o levantamento das publicações, os descritores 

indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical 

Subject Headings (MESH): Disabled Persons, Health Services Needs and 

Demand, Comprehensive Health Care e o descritor não indexado Health 

Needs, mediante uma busca controlada. O cruzamento desses descritores 

nas bases citadas ocorreu por meio do operador booliano AND. 

Critérios de inclusão: artigos completos disponíveis gratuitamente 

nas bases de dados selecionadas; artigos que abordem a temática das 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência com idade acima de 18 
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anos; nos idiomas inglês, português e espanhol; publicados entre 2006-

2015. No tocante ao recorte temporal, captaram-se todas as publicações 

disponíveis, em cada base de dados, no período de 1º janeiro de 2006 a 

31 de janeiro 2015, justificando-se pelo fato de se obter estudos 

produzidos após a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Excluíram-se: estudos em formato de editorial, carta ao editor, 

estudos de revisão, artigos de reflexão e pesquisas que abordassem, 

exclusivamente, pessoas com deficiência mental e intelectual. 

Inicialmente, foi realizada leitura do título da publicação, seguida 

pela criteriosa leitura do resumo, para verificar a adequação dos critérios 

de inclusão descritos anteriormente. Nos casos em que o título e o resumo 

não foram suficientes para definir a temática a ser pesquisada, buscou-se 

a leitura na íntegra, de forma que todos os critérios pudessem ser 

aplicados e os estudos que respondessem à questão norteadora da 

pesquisa fossem selecionados.  

Esse processo foi realizado por dois autores, de forma independente. 

Nas divergências, solicitou-se um terceiro revisor para referendar a 

decisão de inclusão do artigo na revisão integrativa. A busca nas bases de 

dados resultou na identificação de 545 estudos relevantes e, ao se 

aplicarem os critérios de inclusão e exclusão, o número total de textos foi 

reduzido para nove.  

Com o objetivo de responder à questão de pesquisa, desenvolveu-se 

um instrumento de coleta de dados para direcionamento da leitura e 

extração dos dados pertinentes, o qual foi preenchido para cada artigo da 
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amostra final do estudo. Foram coletados dados sobre: identificação dos 

autores do artigo, país, ano de publicação, base de dados, cenário 

(atenção primária; ambulatório, centro de reabilitação; hospital), tipo de 

deficiência e faixa etária da população estudada, e aspectos referentes às 

necessidades de saúde de pessoa com deficiência.  

As informações extraídas das produções e as sínteses das mesmas 

encontram-se apresentadas nos resultados do estudo na forma de 

quadros.  

 

RESULTADOS 

Dos nove estudos analisados, identificou-se que oito foram 

publicados em periódicos editados no exterior e somente um foi publicado 

no Brasil. Quanto às bases de dados, quatro artigos foram identificados no 

SCOPUS, três, no Medline e dois, no CINAHAL.  

Dentre os nove estudos selecionados, encontraram-se: quatro dos 

EUA, um do Canadá, um da África do Sul, um da Coréia do Sul, um do 

Brasil e um da China. Destes, há três de 2011, dois de 2013, um de cada 

um dos anos descritos a seguir: 2007, 2009, 2010 e 2012. Quanto ao 

cenário de desenvolvimento dos estudos, seis realizaram-se no nível da 

atenção primária à saúde: no domicílio, em serviços de atenção básica e 

serviços de base comunitária. Os demais, três estudos, desenvolveram-se 

em um centro de reabilitação, em um centro de diagnóstico e em uma 

instituição de cuidados de saúde, caracterizando-se por serviços da 

atenção secundária à saúde.  
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Quanto ao tipo de deficiência, verificou-se que três estudos 

apresentaram diferentes tipos de deficiência, dentre elas, deficiência 

física, visual, auditiva, intelectual; três não especificaram o tipo de 

deficiência investigada; dois trataram, exclusivamente, de deficiência 

física; e um estudo tratou de deficiência física provocada por injúria 

cerebral. A faixa etária dos participantes variou entre 18 e 75 anos ou 

mais anos. Sete estudos pesquisaram pessoas com idade superior a 60 

anos, e apenas dois utilizaram pessoas com faixa etária menor que a 

citada. O Quadro 1 mostra as características dos estudos incluídos por 

país/ano de publicação, base de dados, cenário, tipo de deficiência e faixa 

etária.  

 

Quadro 1 - Características dos estudos incluídos, país/ano de publicação, 

base de dados, cenário, tipo de deficiência e faixa etária. Natal, 2015 

Referência/País

/Ano 

Base de 

dados 

Cenário/Faixa 

Étária 

Tipo de 

deficiência 

Zongjie Y, Hong D, 

Hongxin X, Hui X 

(13) / 

China/ 2007 

 

CINAHL Três distritos da 

cidade de 

Pequim/China- 

Domicílio / Entre 30 

e 70 anos 

Distúrbios do 

movimento, 

alterações da fala 

e de linguagem, 

distúrbios de 

visão e audição, 

deficiência 
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Intelectual. 

Jarman MP, 

Bowling JM, 

Dickens P, Luken 

K, Yankaskas B(14) 

/ 

EUA/ 2012 

SCOPUS Carolina 

Mammography 

Registry (CMR) / 

Entre 40 e 64 anos; 

65 anos ou mais 

Limitação física, 

limitação 

auditiva, 

limitação visual, e 

múltiplas 

limitações 

(qualquer 

combinação de 

física, auditiva 

e/ou visual). 

Dubuc N, Dubois 

MF, Raîche M, 

Gueye NR, Hébert, 

R(15) / 

Canadá/2011 

SCOPUS Pesquisa em 

domicílio / Acima de 

75 anos. 

Tipo de 

deficiência não 

especificada. 

Mitra M, Bogen K, 

Long-Bellil LM, 

Heaphy D(16) / 

EUA/2011 

SCOPUS Casas e serviços de 

base comunitária/ 

Entre 18 e 59 anos. 

Tipo de 

deficiência não 

especificada. 

Nicolau SM, 

Schraiber  LB, 

Ayres JRCM(17) / 

MEDLINE Serviços de atenção 

básica em saúde / 

Entre 19 e 54 anos. 

Deficiência visual, 

intelectual e 

motora. 
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Brasil/ 2013 

Allen SM, Wieland 

S, Griffin J, Gozalo 

P(18)  / EUA / 2009 

MEDLINE Pesquisa por 

telefone / Entre 18 

e 64 anos. 

Pessoas com 

deficiência física. 

Henry AD, Long-

Bellil L, Zhang, J, 

Himmelstein J(19) 

/EUA/2011 

MEDLINE Membros do  

MassHealth 

Standart -Pesquisa 

por telefone e 

autoadministrada 

via postal / Entre 19 

e 64 anos. 

Tipo de 

deficiência não 

especificada. 

Kim Y, Eun SJ, 

Kim WO, Lee BS, 

Leigh JH, Kim JE, 

et al.(20) / Coréia 

do Sul/ 2013 

SCOPUS Instituições de 

cuidados de saúde 

ou pesquisa 

domiciliar / Acima 

de 20 anos. 

Pessoas com 

deficiência física 

decorrente de 

injúrias cerebrais. 

Jooste, K, Chabeli 

M, Springer M(21) / 

Africa do Sul/ 

2010 

CINAHL Pesquisa em 

domicílio/ Acima de 

18 anos. 

Pessoas com 

deficiência física. 

 

Em seguida, foram identificadas as definições operacionais, sendo 

estas posteriormente reunidas em categorias temáticas em quatro 

domínios, de acordo com a taxonomia proposta por Matsumoto e Cecílio11. 



83 

 

A escolha da taxonomia deu-se por operacionalizar os conceitos 

construídos sobre as necessidades de saúde, subdividindo-se da seguinte 

forma: Necessidade de resposta às más condições de vida: relacionada 

tanto às necessidades “fisiológicas” como alimentação, saneamento, 

moradia, quanto às necessidades mais “complexas”, como segurança e 

afeto; Garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem e 

prolonguem a vida: expõe respeito à necessidade de acesso às tecnologias 

leves (habilidades relacionais), leves-duras (ações programáticas, 

práticas) e duras relacionadas (equipamentos, infraestrutura); 

Necessidade de ter vínculo com um profissional ou equipe de saúde: a 

formação de vínculos entre usuário e comunidade, e com a equipe e um 

profissional; Necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do 

modo de “andar a vida”: refere-se à autonomia dos sujeitos através da 

reconstrução e ressignificação dos sentidos de sua vida e de sua forma de 

viver, abrangendo também a luta pela satisfação de suas necessidades11. 

Assim, por meio do levantamento bibliográfico, podem-se observar, 

no Quadro 2, as necessidades de saúde apresentadas pelas pessoas com 

deficiência física, auditiva e visual que constituem as definições 

operacionais relacionadas ao construto que foram citadas nos estudos, 

além dos prováveis domínios aos quais as mesmas poderiam estar 

relacionadas.  

Quadro 2 – Necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual. Natal, 2015  
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Domínio Necessidades de saúde de pessoas com deficiência 

física, auditiva e visual / definições operacionais 

N
e
c
e
s
s
id

a
d

e
 

d
e
 

g
a
r
a
n

ti
a
 

d
e
 

a
c
e
s
s
o

 
a
 

to
d

a
s
 

a
s
 

te
c
n

o
lo

g
ia

s
 q

u
e
 m

e
lh

o
r
e
m

 e
 p

r
o

lo
n

g
u

e
m

 a
 v

id
a
 

1. Necessidade de serviços de saúde em reabilitação médica, 

equipamentos reabilitadores e formação profissional em 

reabilitação12;  

2. Necessidade de profissionais capacitados para o atendimento 

de todas as demandas apresentadas durante exames e 

consultas da PcD13.  

3. Necessidade de assistência médica15,17.  

4. Necessidade de acessibilidade física e comunicacional nos 

serviços regulares de saúde15,17.  

5. Necessidade de Equipamento Médico Durável (DME)17;  

6. Necessidade de serviços de abuso de substâncias18;  

7. Necessidades de suprimentos19. 

N
e
c
e
s
s
id

a
d

e
 d

e
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e
r
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ín
c
u
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o
m
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p
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o
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s
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n
a
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o

u
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q
u
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e
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e
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a
ú

d
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1. Necessidade de sensibilização e capacitação dos profissionais 

de saúde20;  

2. Necessidade de preparo dos profissionais de saúde em 

respostas às demandas específicas das PcDs16,20;  

3. Necessidade de continuidade do atendimento com um único 

médico que esteja ciente de todas as suas necessidades de 

cuidados17,19; 

4. Necessidades de relacionamento interpessoal (valores e 

atitudes) que respeite todos os aspectos da vida da PcD20. 
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1. Ajuda em Atividade de Vida Diária (AVD)14,20;  

2. Necessidade de ajuda na mobilidade14,20;  

3. Necessidade de ajuda com comunicação – ver, ouvir, falar14;  

4. Necessidade de ajuda nas funções mentais – memória, 

orientação, compreensão, julgamento, comportamento14;  

5. Necessidade de ajuda em Atividades Instrumentais Diárias da 

Habitação (AIDHs)15,20; 

6. Necessidades de adaptações na residência15; 

7. Necessidade de transporte para acessar os serviços de 

saúde15. 

N
e
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id
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d

e
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1. Necessidade de serviços de gestão de casos15; 

2. Necessidade de obter informações sobre os direitos legais e 

os serviços relacionados à PcD15.  

3. Necessidade de espaços de convivência16;  

4. Necessidade de acessar os direitos sociais15,20; 

5. Necessidade de políticas assistenciais que contemplem as 

especificidades das mulheres com deficiência16; 

6. Necessidade de reconhecimento nos serviços dos direitos 

humanos para as mulheres com deficiência16;  

7. Necessidade de prioridade no atendimento15;  

8. Necessidades sociais (encontro social) – companhia; 

promoção da independência20. 
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A maioria dos estudos12-19 se incluiu nos domínios necessidades de 

garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem e prolonguem a 

vida e necessidade de ter vínculo com um profissional ou equipe de saúde. 

Quantitativamente, três artigos14-15,20 apresentaram necessidades 

relacionadas à necessidade de resposta às más condições de vida; sete, à 

necessidade de garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem e 

prolonguem a vida12-19; cinco16-20, na categoria necessidade de ter vínculo 

com um profissional ou equipe de saúde; e três16-17,20 estavam 

relacionados à necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do 

modo de “andar a vida”. 

 

DISCUSSÃO  

A análise dos estudos mostrou que os países desenvolvidos vêm 

apresentando maior preocupação em identificar as necessidades de saúde 

de PcDs, buscando estratégias para atender às necessidades de cuidados 

não satisfeitas20-21. Outro ponto importante para discussão centra-se no 

fato de os estudos realizarem-se em cenários da Atenção Primária à 

Saúde (APS), revelando este espaço como muito importante para o 

atendimentos dos carecimentos apresentados pelas PcDs. Este fato traz 

uma nova perspectiva de atenção à saúde, mudando a lógica de 

atendimento a PcDs majoritariamente nos serviços de reabilitação.  

Resultados de estudos realizados no Brasil sobre as necessidades de 

saúde de PcDs discutem o importante papel da APS como espaço de 

atenção às demandas das PcDs. Estratégias utilizadas para o 
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enfrentamento das necessidades apresentadas, como a Reabilitação 

Baseada na Comunidade22, Família Mosaico – espaço de atuação da 

terapia ocupacional23, entre outras ações, contribuem para pensar a 

atenção à saúde para além dos carecimentos clínicos.   

No tocante à identificação das definições operacionais, observou-se 

que a maioria dos estudos converge para o domínio necessidades de 

saúde no tocante a tecnologias que aumentem ou prologuem a vida, com 

ênfase na busca por profissionais médicos em todos os níveis de atenção à 

saúde, intervenções reabilitadoras e aquisição de 

equipamentos/suprimentos médicos de uso diário e contínuo12-13,15-19.  

Observa-se que as necessidades de saúde das pessoas com 

deficiência partem da compreensão, ainda persistente, de deficiência 

como doença e da ação/intervenção reabilitadora. Estudo realizado em 

seis países europeus21 corrobora com os resultados encontrados nesta 

revisão, pois evidenciou que, dentre as necessidades de saúde relatadas, 

predominaram as referentes às necessidades de médicos – clínicos gerais 

e especialistas –, serviços de reabilitação e hospitais.  

As razões situacionais e equivocadas ainda persistentes pautam-se 

na lógica do modelo biomédico ao equiparar a deficiência à doença, numa 

visão mecanicista do corpo, com base em atendimentos em centros de 

reabilitação, objetivando uma intervenção em que o desempenho 

funcional deve ser corrigido, refeito, preparado, segundo um modelo de 

normalidade21-24. Este resquício influencia na correlação da doença frente 
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às necessidades de saúde como expressão biológica ou, no máximo, como 

expressão biopsíquica no corpo individual de um sujeito abstrato25. 

Compreende-se a relevância do atendimento das necessidades com 

base nas tecnologias que aumentem ou prologuem a vida, mas analisa-se 

que pensar majoritariamente desta maneira implica a incorporação de 

uma visão restritiva de necessidade de saúde como necessidade de 

serviços médicos25. No presente estudo, soma-se a esse legado já 

construído para além do contexto social que lhe dá configuração e sentido 

a partir das subjetividades envolvidas e sua relação com o outro. 

No Brasil, a Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência 

preconiza que a assistência à saúde deste grupo populacional ocorra nos 

diferentes níveis de atenção do sistema de saúde26, com vistas a garantir 

a integralidade da assistência, dos cuidados e dos serviços oferecidos. Tal 

perspectiva busca ampliar as ações inclusivas já existentes, embora de 

maneira tímida, e construir novas formas de pensar saúde para as 

pessoas com deficiência. 

No domínio referente à necessidade de possuir vínculo com um 

profissional ou equipe de saúde16-20, observou-se a necessidade de 

sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde, continuidade da 

assistência, preferencialmente, por um profissional fixo, promovendo a 

melhoria no relacionamento interpessoal profissional/usuário, 

considerando-se as demandas específicas das pessoas com deficiência.  

A ênfase no desejo de uma (re)formatação ou desenho da relação 

com os profissionais de saúde parte de um processo histórico, social e 
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longínquo, calcado na assistência à saúde para as PcDs circunscrita a um 

campo de exclusão. Destarte, os sujeitos participantes dos encontros 

efetivados nos espaços da saúde apresentam uma convergência atitudinal 

e tendenciosa à unidimensionalidade conformada por uma leitura 

tecnocientífica, construtora de objetos, na qual um é o próprio substrato 

dos recortes objetivos (o paciente) e o outro aquele que produz e maneja 

esses recortes (o profissional). A impessoalidade, a neutralidade, a frieza 

ao cuidar do outro são características que definiam um profissional de 

saúde, evitando qualquer tipo de vínculo com o usuário, especialmente 

aquele com deficiência27. 

Acirraram-se as discussões multidimensionais nas esferas políticas, 

científicas, sociais, administrativas e jurídicas sobre o modelo biomédico 

de deficiência predominante, constituído pela segregação, incapacidade, 

violação dos direitos humanos e de cidadania, para a inclusão social. Na 

reconfiguração inclusiva da assistência das necessidades emergiram novas 

estratégias voltadas à atenção à saúde das pessoas com deficiência, 

reconhecendo as peculiaridades do cuidar e uma nova forma de pensar no 

processo saúde/doença ao considerar as necessidades destas pessoas1-2. 

Na atenção à saúde valoriza-se a capacidade de ouvir e a 

sensibilidade de quem cuida dos sujeitos e suas demandas nos serviços de 

saúde como elementos estruturais e fundamentais para que as reais 

necessidades sejam compreendidas e atendidas de maneira mais 

integral28. O estabelecimento do vínculo com o profissional e o bom 

acolhimento são necessidades que acompanham os sujeitos em seus 
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itinerários em toda a rede de atenção, e sua satisfação condiciona-se à 

busca pela integralidade da assistência29.  

No que concerne ao domínio necessidade de resposta às más 

condições de vida14-15,21 evidenciaram-se as necessidades relativas à 

ajuda em Atividades de Vida Diária (AVDs), em comunicação, ajuda nas 

funções mentais, ajuda em Atividades Instrumentais Diárias da Habitação 

(AIDHs), necessidades de adaptações na residência e transporte para 

acessar os serviços de saúde.  

Estudo realizado para reconhecimento de necessidades de saúde de 

PcDs23 corrobora os achados presentes neste domínio, visto que metade 

dos entrevistados apresentavam dificuldades para movimentar-se e para 

realizar tarefas em suas residências. Ainda relataram-se necessidades de 

cuidadores, de espaços e acessos adaptados para livre circulação, 

dificuldades de comunicação e de acesso ao transporte público adaptado. 

Os resultados desse estudo ainda apontam inclusão de necessidades 

referentes ao acesso à cultura e lazer, saneamento básico, educação e 

trabalho23, aspectos não evidenciados pela amostra de artigos incluídos 

nesta revisão. 

Outro estudo, realizado com o objetivo de identificar as 

necessidades de saúde na atenção básica30, ressalta os vínculos familiares 

e sociais, a segurança, o afeto e projetos de vida como fatores 

importantes para alcançar boas condições de vida, merecendo destaque 

no rol de necessidades a serem contempladas. 
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Observa-se, ainda, outro aspecto analisado que chama a atenção e 

que remete à compreensão da intercessão de vários setores da sociedade 

para suprimento e satisfação das necessidades. Concorda-se que a 

melhoria das condições de vida jamais ocorrerá no espaço singular dos 

serviços, por mais comprometidos e competentes que sejam os 

profissionais, pois depende da articulação entre os diversos setores 

sociais. Defende-se que os serviços componham uma rede de ação social 

articulada para identificar problemas e encaminhar soluções integradas30.  

O domínio referente às necessidades de autonomia e autocuidado na 

escolha do modo de “andar a vida” se definiu através de três estudos15-

16,20. Os achados apontaram necessidades relativas à obtenção e garantia 

de direitos legais e sociais específicos para a pessoa com deficiência, 

cidadania, além da necessidade de autonomia para gerir a vida. 

Nessa perspectiva, a autonomia refere-se à possibilidade das 

pessoas com deficiência de optar, decidir e tomar decisões, ou seja, 

fazerem escolhas que melhorem sua capacidade de adaptação e 

sobrevivência, relacionadas à sua subjetividade e historicidade.6  

Ressalta-se que o conhecimento de direitos e deveres oferece 

instrumentos para que os usuários possam buscar a satisfação de suas 

necessidades e desenvolver sua autonomia.30 Um dos estudos31 pioneiros 

sobre necessidades de saúde no Brasil demonstra que, para o 

desenvolvimento da autonomia do usuário, é imprescindível a combinação 

de técnicas de apoio individual, como fármacos e acesso à informação, 
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além das de cunho social, como qualificação para o trabalho e 

socialização.  

Assim, as definições operacionais identificadas a partir desta revisão 

integrativa nortearam a construção dos itens da primeira versão do 

Instrumento de Avaliação de Necessidades de Saúde de Pessoas com 

Deficiência Física, Auditiva e Visual (IANS-PcDFAV), estruturado 

inicialmente conforme a Figura 1.  

 

Figura 1 - Modelo esquemático dos domínios de proposição Instrumento 

de Avaliação de Necessidades de Saúde de Pessoas com Deficiência Física, 

Auditiva e Visual (IANS-PcDFAV) 

 

CONCLUSÕES 

O estudo evidenciou que alguns aspectos das necessidades de saúde 

são abordados com maior ênfase e convergência, especialmente para o 

domínio referente às necessidades de tecnologias que aumentem ou 

prologuem a vida. Outros domínios são abordados em menor proporção, 

mas apresentam complementaridade para a compreensão real das 
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necessidades de saúde, ao levar em consideração os aspectos históricos e 

sociais das necessidades. 

Assim, destaca-se que os domínios de composição do IANS-PcDFAV 

devem estruturar-se nas seguintes definições operacionais, com base nas 

necessidades de saúde: profissionais de saúde em todos os níveis de 

atenção à saúde, intervenções reabilitadoras e aquisição de 

equipamentos/suprimentos médicos de uso diário e contínuo; 

sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde, continuidade da 

assistência por um profissional fixo e melhoria no relacionamento 

interpessoal profissional/usuário, considerando-se as demandas 

específicas das pessoas com deficiência; ajuda em Atividades de Vida 

Diária (AVDs), em comunicação, ajuda nas funções mentais, ajuda em 

Atividades Instrumentais Diárias da Habitação (AIDHs), adaptações na 

residência e transporte para acessar os serviços de saúde; obtenção e 

garantia de direitos legais e sociais específicos para a pessoa com 

deficiência e cidadania, além da necessidade de autonomia para gerir a 

vida. 

A construção de IANS-PcDFAV pode mostrar-se como um recurso 

relevante para ajudar no monitoramento e avaliação das intervenções no 

campo das políticas públicas, que possam lidar com as necessidades 

apresentadas pelas PcDs e suas famílias, favorecendo o acesso e o 

atendimento integral à saúde.  

Enfatiza-se que os resultados encontrados subsidiarão a construção 

do IANS-PcDFAV respaldado nos aspectos da literatura científica mundial.  
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RESUMO: 
 

Objetivo: Validar o conteúdo de instrumento para avaliação de necessidades na saúde de 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 
Método: Estudo metodológico, dividido em três etapas: revisão de literatura, construção e 

validação de instrumento sobre avaliação de necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência. A validação de conteúdo dos itens foi realizada pela técnica Delphi, com 

aplicação do instrumento para 33 especialistas na primeira rodada e 18 especialistas na 

segunda. Verificou-se o índice de validade de conteúdo (>0,80) e a fidedignidade dos itens do 

instrumento através do alpha de Cronbach. 

 Resultados: Na primeira rodada Delphi verificou-se que cinco itens da dimensão dados 

sociodemográficos e dois itens da dimensão condições de vida não alcançaram o índice da 

valide de conteúdo estabelecido. Nos demais itens, ocorreu concordância, com índice de 

validade de conteúdo variando de 0,82 a 1. Na segunda rodada, depois de acatadas as 

sugestões dos especialistas, todos os itens avaliados atingiram índices excelentes. 

Apresentaram-se diferenças significativas nas dimensões: dados sociodemográficos, 

condições de vida e no domínio 1 (um) (p>0,05). O alpha de Cronbach foi de 0,884 na fase 

Delphi 1 e 0,825 na fase Delphi 2. 
Conclusões: O instrumento proposto apresenta valores satisfatórios de validade e 

fidedignidade, servindo como guia para a avaliação das necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência. Sua utilização permite retratar as necessidades de saúde a que estão expostas as 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 

 

Descritores: Pessoas com deficiência; Estudos de validação; Necessidades e Demandas de 

Serviços de Saúde; Técnica Delfos. 

 

ABSTRACT: 

 

Objective: To validate the content of an instrument for assessing the healthcare needs of 

people with physical, hearing and visual disabilities. 

mailto:sirdenia.dr@hotmail.com
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Method: A methodological study divided into three steps: literature review, and construction 

and validation of instrument for assessing the healthcare needs of people with disabilities. The 

content of the items was validated using the Delphi technique and application of the 

instrument for 33 experts in the first round and 18 experts in the second round. The content 

validity index (> 0.80) and the trustworthiness of the items of the instrument were verified 

using Cronbach's alpha. 

Results: During the first Delphi round, it was verified that five items of the dimension 

sociodemographic data and two items of the dimension living conditions did not reach the 

established content validity index. In the other items, there was an agreement, and the content 

validity index ranged from 0.82 and 1. In the second round, after accepting suggestions from 

the experts, all the evaluated items reached excellent indexes. Significant differences were 

found for the dimensions sociodemographic data, living conditions and in domain 1 (p > 

0.05). Cronbach's alpha was 0.884 in Delphi round I and 0.825 in Delphi round II. 

Conclusions: The proposed instrument presents satisfactory validity and reliability values and 

serves as a guide to assess the healthcare needs of people with disabilities. This instrument 

can be used to portray the healthcare needs of people with physical, hearing and visual 

disabilities. 

Descriptors: People with disabilities; Validation Studies; Needs and Demands of Health 

Services; Delphi Technique. 

INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de Pessoas com Deficiência (PcD) aumentou consideravelmente, 

evidenciando a necessidade de atenção à saúde a este grupo populacional no cenário mundial. 

Acomete pessoas de todas as faixas etárias, mas especialmente crianças – deficiências 

congênitas - adultos jovens e idosos – deficiências adquiridas. Estas situações ocorrem, 

principalmente, como resultantes de doenças congênitas e crônicas, acidentes, violência 

urbana e erro médico [1]. 

Considera-se que grande parte das PcD se tornam dependentes de serviços de atenção 

à saúde [2], apresentando muitas vezes condições que geram necessidades de saúde [3]
 
que 

não são atendidas pelos órgãos competentes. Entende-se que uma estratégia bastante útil para 

subsidiar ações no âmbito do processo saúde/doença ou o planejamento de ações e de 

políticas públicas para este segmento populacional seria a elaboração de instrumentos capazes 

de avaliar as necessidades de saúde apresentadas pelas PcD. Neste caso, um instrumento que 

atenda a prerrogativa da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência [4] “Nada 

sobre nós, sem nós”, colocando as PcD como protagonistas desse processo em todas as suas 

etapas, com o objetivo de promover, recuperar ou reabilitar a saúde dos usuários, família e 

comunidade [2-3]. 

Entretanto se desconhece um instrumento específico capaz de realizar a avaliação das 

necessidades de saúde das PcD, como foi observado pelos achados de uma revisão integrativa 

da literatura. Este fato pode se fundamentar pelo processo de exclusão e segregamento no qual 

as PcD vivem, em que suas vozes foram caladas e seus direitos deturpados e/ou vilipendiados, 

causando abandono e desassistência em diversos âmbitos de suas vidas, em especial, na sua 

saúde [5-6]. Enfatiza-se que a avaliação das necessidades de saúde, pelo instrumento, possa 

intervir positivamente para a reflexão de políticas públicas, garantia de direitos, melhoria da 

qualidade de vida e superação de atitudes excludentes, contribuindo para a redução das 

desigualdades sociais e as desigualdades na prestação de cuidados em saúde. 
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Para este fim, optou-se realizar a validade de conteúdo de um instrumento de avaliação 

de necessidades de saúde para pessoas com deficiência. O processo de validação se determina 

pela representatividade dos itens que expressam um conteúdo, baseada no julgamento de 

especialistas e suas expertises em uma área específica e de notório reconhecimento por suas 

habilidades e competências. Significa que a validação de conteúdo determina se o conteúdo 

de um instrumento de medida explora, de maneira efetiva, os quesitos para mensuração de um 

determinado fenômeno a ser investigado [7]. Neste estudo, optou-se por realizar a análise 

teórica por especialistas, que opinam sobre a pertinência dos itens do instrumento [7].   

Destarte, ao considerar que, no âmbito da prática e do planejamento em saúde, a 

avaliação das necessidades de saúde mostra-se relevante porque intenta aproximar e subsidiar 

o conhecimento da realidade e maximizar a possibilidade real de intervenção. Para tanto, 

objetivou-se validar o conteúdo de instrumento para avaliação de necessidades em saúde de 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 

 

 

Método 
 

Trata-se de um estudo metodológico, com enfoque no desenvolvimento e validação de 

instrumentos [8] realizado na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, no período de 

setembro a dezembro de 2015. Neste estudo realizaram-se algumas das etapas do polo teórico 

proposto por Pasquali [7]. Inicialmente, selecionou-se as necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência como o constructo. Em seguida realizou-se revisão da literatura sobre 

necessidade de saúde de PcD, complementando-se com os pressupostos teóricos da taxonomia 

das necessidades de saúde proposta por Matsumoto e Cecílio [8] que apontou como seus 

atributos: 1) Necessidade de resposta às más condições de vida; 2) Garantia de acesso a todas 

as tecnologias que melhoram e prolonguem a vida; 3) Necessidade de ter vínculo com um 

profissional ou equipe de saúde; 4) Necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do 

modo de “andar a vida”. 
Em seguida, apoiados na literatura e na experiência dos pesquisadores, foram 

elaboradas as definições constitutivas e operacionais dos atributos, descritas a seguir: 1) 

relaciona-se às necessidades “fisiológicas” como alimentação, saneamento, moradia, como às 

necessidades mais “complexas”, como segurança e afeto, acessibilidade; 2) expõe respeito à 

necessidade de acesso às tecnologias leves (habilidades relacionais), leve duras (ações 

programáticas, práticas) e duras relacionadas (equipamentos, infraestrutura); 3) a formação de 

vínculos entre usuário e comunidade e a equipe e um profissional; 4) refere-se à autonomia 

dos sujeitos através da reconstrução e ressignificação dos sentidos de sua vida e de sua forma 

de viver, abrangendo também a luta pela satisfação de suas necessidades [8]. 
A partir desses resultados foram elaborados os itens de um instrumento, de forma clara 

e acessível, visando melhor compreensão para as PcD. Inicialmente, itens de um questionário 

sociodemográfico com três dimensões e o instrumento propriamente dito, denominado de 

Instrumento de Avaliação de Necessidades de Saúde de Pessoas com Deficiência (IANS-

PcD), subdividido em quatro domínios, conforme figura 1 a seguir. 
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Figura 1. Dimensões da Validação de Conteúdo do Instrumento de Avaliação de Necessidades de 

Saúde de Pessoas com Deficiência (IANS-PcD) 

Neste estudo, utilizou-se das contribuições da validação de conteúdo [7] em 

associação com a técnica Delphi [9]. Tal técnica consiste no julgamento do instrumento por 

juízes com vasta experiência no assunto em questão, os quais comprovam no domínio público 

experiência assistencial/clínica, ensino/pesquisa e produção científica relacionada ao tema, 

neste caso, pessoa com deficiência [9]. 
A identificação dos especialistas ocorreu através de busca exaustiva na Plataforma 

Lattes, utilizando-se da busca avançada por assunto. Para participar como juiz deste estudo, 

buscou-se especialistas que atenderam os seguintes critérios de seleção, a saber: ser mestre ou 

doutor na área de saúde; ter desenvolvido dissertação de mestrado ou teses de doutorado com 

temas relacionados às pessoas com deficiência; ter trabalho publicado nesta temática; 

participar de grupos e/ou projetos de pesquisa que envolvem o tema; ser docente nas 

disciplinas que discutam temas referentes à temática da deficiência; ter, no mínimo, um ano 

de experiência profissional na atenção à saúde a pessoa com deficiência. Excluíram-se 

profissionais de saúde que trabalhem apenas com deficiência intelectual, ou que não tenham 

publicado estudos sobre a temática há mais de cinco anos da data de recrutamento dos 

especialistas. 
Após a seleção dos critérios de inclusão e exclusão, foram definidos 60 especialistas 

aptos a participar do estudo. Estes foram contatados via correio eletrônico explicando a 

finalidade da participação do juiz na pesquisa, indagando sobre sua participação através de 

uma carta convite que continha o link da pesquisa com um formulário construído via 

ferramenta Google Docs
®
. Neste estudo, utilizou-se a experiência [10-11] do uso de 
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plataformas virtuais para coleta de dados de pesquisa e, por meio desse recurso tecnológico, 

enviou-se a versão preliminar do IANS-PcD para os juízes selecionados. 

A pesquisa foi reenviada a cada 07 dias, em não obtendo resposta, reenviou-se um 

novo convite para os nãos respondentes até atingir a amostra por acessibilidade desejável (31 

especialistas), calculada através do cálculo das populações finitas. Facultou-se aos juízes um 

espaço para as sugestões ampliando as possibilidades de melhoria do instrumento, com 

acréscimos ou retiradas de itens e dimensões, correção ortográfica das facetas, 

questionamentos, dentre outros. O intuito desta ação foi ampliar a abrangência do instrumento 

e possibilitar o acréscimo de necessidades que não tenham sido contempladas na elaboração 

do instrumento original. 

Na primeira rodada Delphi, participaram 33 especialistas, e na segunda, 18 

especialistas, que avaliaram o conteúdo de cada item apresentado, assinalando a opção de 

concordância ou discordância da sua permanência no instrumento. 
Na análise dos dados obtidos pela estratégia da Validação de Conteúdo [8], adotou-se 

o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) [12] que diz respeito ao conteúdo dos itens e do 

instrumento em relação à representatividade da medida. Para se calcular o IVC, foi dividido o 

número total de juízes que assinalaram a opção de concordância com o item pelo total de 

juízes que avaliaram o item (IVC para cada item); dividido o número total de juízes que 

assinalaram a opção de concordância com os itens pelo total de juízes que avaliaram a 

dimensão (IVC para cada dimensão); dividido o número total de juízes que assinalaram a 

opção de concordância com os itens pelo número total de juízes que avaliaram o instrumento 

(IVC do instrumento). Considerou-se como válido ao computar as avaliações de juízes, a 

obtenção do índice de aprovação acima de 80% (0,8) [7-9], assim como a pertinência e 

relevância dos itens, das dimensões e do instrumento como um todo. Ressalta-se que os itens 

que não alcançaram o IVC > que 0,8, na primeira rodada Delphi, foram reformulados ou 

excluídos do instrumento. 
Além das medidas de precisão, de um lado optou-se em verificar o desempenho das 

rodadas de avaliações do Delphi I com II, das dimensões e do instrumento como um todo, 

através do teste não-paramétrico de Mann Whithey [13], considerando os intervalos de 

confiança em 95% (p<0,05). Do outro, a utilidade/pertinência, consistência, clareza, 

objetividade, simplicidade, exequível, atualização, precisão e sequência instrucional [8], onde 

cada critério foi avaliado por meio de escala quantitativa que variou de 0 a 10, descritos por 

meio de média e desvio-padrão com nível de significância de 5% (p<0,05). Utilizou-se o 

cálculo de consistência interna, especificamente, o coeficiente alpha de Conbrach [14]. 

Os dados coletados foram implantados em um banco de dados eletrônico e analisados 

por meio do programa SPSS base para Windows 20.0 e apresentados por meio de tabelas com 

frequências relativas e os valores dos testes estatísticos. 
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos [15] da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante o CAAE nº 39639014.3.0000.5537. 

 

RESULTADOS 
 

Conforme caracterização da Tabela 1, a maioria dos juízes são enfermeiros, tanto na 

fase Delphi 1 com n=33(42,4%) como na fase Delphi 2 com n=18(44,4%). 

 

Tabela 1. Demonstrativo do perfil sociodemográfico dos especialistas participantes do estudo. 
 

Perfil do entrevistado 
Delphi 1 

 
Delphi 2 

n=33 % n=18

8 
% 

Faixa etária Até 40 anos 19 57,58 11 61,11 
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Acima de 40 anos 14 42,42 7 38,89 

Estado Civil 
Casado/União Consensual 24 72,73 13 72,22 

Solteiro 9 27,27 5 27,78 

Formação profissional 

Enfermeiro 14 42,42 8 44,44 

Fisioterapeuta 5 15,16 2 11,11 

Educador Físico 4 12,12 2 11,11 

Terapeuta Ocupacional 4 12,12 2 11,11 

Médico 3 9,09 2 11,11 

Cirurgião-dentista 1 3,03 1 5,56 

Nutricionista 1 3,03 1 5,56 

Psicólogo 1 3,03 --- --- 

Setor de trabalho 

(Múltipla resposta) 

Ensino 29 87,88 16 88,89 

Reabilitação 8 24,24 4 22,22 

Ambulatório 3 9,09 2 11,11 

Assistência domiciliar 2 6,06 1 5,56 

Assistência ao idoso 1 3,03 --- --- 

Terapia nutricional 1 3,03 --- --- 

Inspeção do trabalho 1 3,03 1 3,03 

Pesquisa 1 3,03 1 5,56 

Hospital 1 3,03 1 5,56 

Gerontologia --- --- 1 5,56 

Motivo que levou a 

trabalhar com pessoas 

com deficiências 

(Múltipla resposta) 

Afinidade 28 84,85 11 61,11 

Linha de pesquisa 7 21,21 3 16,68 

Especialização 3 9,09 4 22,22 

Vivência com a deficiência intelectual 2 6,06 1 5,56 

Acaso 1 3,03 1 5,56 

Demandas institucionais 1 3,03 --- --- 

Forma que adquiriu 

preparo (Múltipla 

resposta) 

Na prática 19 57,58 10 55,56 

Mestrado 16 48,48 8 44,44 

Atualização/Capacitação 14 42,42 8 44,44 

Doutorado 14 42,42 8 44,44 

Especialização 10 30,3 3 16,67 

Linha de pesquisa 5 15,15 4 22,22 

No ensino 2 6,06 --- --- 

Convivência familiar 1 3,03 --- --- 

Não se sente preparado 2 6,06 --- --- 

Tempo de assistência 

para pessoas com 

deficiências 

Até 10 anos 12 36,36 9 50,00 

10 anos ou mais 21 63,64 9 50,00 

Sente-se preparado para 

assistir as pessoas com 

deficiência? 

Sim 27 81,82 13 72,22 

Não 6 18,82 5 27,78 

Total 33 100 18 100 

 

Quanto ao tempo de assistência a PcD, predominou o período de 10 anos ou mais na 

técnica Delphi 1 (63,6%) e na Delphi 2 metade dos juízes (50%) atuam por um período de até 

10 anos e a outra metade (50%) por 10 ou mais anos. No que concerne ao setor de trabalho, o 
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ensino prevaleceu na Delphi 1 (87,8%) e Delphi 2 (88,8%), seguido do setor de reabilitação 

(24,2%) na Delphi 1 e 22,2% na Delphi 2. 

 

Tabela 2 - Concordância dos juízes em relação aos itens e dimensões do instrumento de identificação das 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência, a partir do índice de IVC 

Dimensão Itens 

IVC IVC-D
* 

Teste de 
 Mann 

Whitney 
IVC-I

** 

Delphi 

1 
Delphi 

2 
Delphi 

1 
Delphi 

2 
Valor-p 

Delphi 

1 
Delphi 2 

Dados 
Socio-

demográficos 

Idade 0,97 1,00 

0,85 0,97 0,034 

0,91 0,97 

Sexo 1,00 1,00 
Estado civil 0,94 1,00 

Grau de instrução 1,00 1,00 
Profissão 0,97 1,00 

Situação laboral 0,94 0,94 
Renda familiar 0,76 1,00 

Número de filhos 0,88 0,89 
Renda total 0,70 --- 

Pessoas que vivem 

como senhor(a) 
0,70 --- 

Religião 0,70 0,83  
Raça 0,70 ---  

Aspectos 

relativos à 

deficiência 

Origem da 

deficiência 
0,82 1,00 

0,94 0,98  0,259 

Forma que 

adquiriu 

deficiência 
1,00 1,00 

Causa da 

deficiência 
0,97 0,94 

Tipo da deficiência 1,00 1,00 
Uso de órtese 0,94 1,00 

Uso de prótese 0,94 1,00 
Tempo que 

convive deficiência 
0,91 0,89 

Condições de 

vida 

Tipo de casa 0,94 0,94 

 

 

0,87 
 

 

0,95 0,002 

Tratamento da 

água no domicílio 
0,88 0,89 

Abastecimento da 

água no domicílio 
0,79 0,89 

Destino do lixo 0,82 0,89 

Destino das fezes 0,76 --- 

Número de pessoas 

residentes 
0,91 1,00 

Plano de saúde 0,91 0,94 

Doença 0,82 0,94 
Meios de 

comunicações 
0,88 1,00 

Meios de 

informações 
0,85 1,00 

Meios de 

transportes 
0,97 1,00 

Participação em 

grupos 

comunitários 
0,88 0,94 
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Instrumento de Avaliação de Necessidades de Saúde de Pessoas com Deficiência – IANS-PcD 

Domínio 1 

A1 0,97 1,00 

0,94  0,99 0,011   

A2 0,97 1,00 
A3 0,97 1,00 
A4 0,91 1,00 
A5 0,94 1,00 
A6 0,97 0,94 
A7 0,94 1,00 
A8 0,82 0,94 
A9 --- 1,00 

Domínio 2 

B1 0,97 1,00 

0,92 0,95  0,247   

B2 0,94 1,00 
B3 0,91 0,89 
B4 0,88 0,94 
B5 0,91 0,94 

B6 --- 0,94 

Domínio 3 

C1 1,00 1,00 

0,97 0,98 0,336   

C2 0,97 1,00 
C3 1,00 1,00 
C4 0,91 1,00 
C5 0,97 1,00 
C6 0,97 1,00 
C7 0,97 0,94 
C8 --- 0,89 

Domínio 4 

D1 0,94 1,00 

0,95 0,97  0,536   

D2 0,97 0,94 
D3 1,00 1,00 
D4 0,94 0,94 
D5 0,88 0,94 
D6 0,97 0,94 
D7 0,97 1,00 
D8 --- 1,00 

*IVC-D: índice de validade de conteúdo da dimensão/domínio 
**IVC-I: índice de validade de conteúdo do instrumento

 
 

Na tabela 2, constatou-se que as respostas dos juízes em relação à concordância e 

representatividade dos itens de avaliação do questionário sociodemográfico, do IANS-PcD e 

do conjunto de itens de cada dimensão obteve, em sua maioria, IVC acima de 0,8 (n= 57) na 

Delphi 1. Na Delphi 2 todos os itens do questionário sociodemográfico, do IANS-PcD e do 

conjunto de itens obtiveram IVC acima de  0,8 (n= 62) [7-9] 
Ressalta-se que, apesar dos índices do IVC indicarem conteúdo válido na Delphi I, 

reformulações foram realizadas e o novo formato de instrumento foi reenviado para uma nova 

avaliação em uma segunda rodada de opiniões. 
Em relação ao questionário sociodemográfico, na Delphi 1, as sugestões dos juízes 

foram acatadas e todos os itens que apresentaram IVC abaixo de 0,8 ou tiveram a sua redação 

readequada no questionário sociodemográfico (Renda familiar; religião; Abastecimento da 

água no domicílio) ou foram retirados (As pessoas que convivem com o senhor(a) são?; Raça; 

Destino das fezes). No IANS-PcD todos os itens obtiveram IVC acima de 0,8 na Delphi 1. 

Ainda acatou-se a sugestão de acrescentar itens nos domínios (A9; B6; C8; D8), e todos 

apresentaram IVC acima de 0,8 na Delphi 2. 

Observou-se ainda que, na Delphi 1, o IVC-D foi acima de 0,8 em todos as dimensões 

do questionário sociodemográfico e domínios do IANS-PcD. Após o atendimento das 

sugestões dos especialistas, obteve-se melhora do IVC-D de todas as dimensões e domínios 

avaliados. 
Constatou-se ainda que, ao aplicar o teste de Mann Whitney, as dimensões dados 

sociodemográficos (p=0,003) e condições de vida (p=0,002) do questionário 
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sociodemográfico apresentaram significância estatística. No IANS-PcD, o domínio 1 

(p=0,011) apresentou significância estatística. Nas outras dimensões do questionário 

sociodemográfico e nos outros domínios do IANS-PcD verificou-se aumento dos índices, 

sem, no entanto, apresentar significância estatística. 
Observa-se, também, IVC acima de 0,9 para o instrumento como um todo, tanto na 

Delphi 1 (0,91) como na Delphi 2 (0,97), apresentando significância estatística (p= 0,017). 

Esses achados significam que o conteúdo do instrumento possibilita medir o que se propõe 

medir, expressos na Tabela 3. 
 

 

Tabela 3: Estatística descritiva da avaliação sobre diversos aspectos do instrumento de avaliação das 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência 

Dimensões 
Delphi 1 Delphi 2 

Valor – p 
Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

Utilidade / pertinência 8,67 1,05 9,33 0,77 0,026* 
Consistência 8,39 1,46 9,06 1,00 0,126 

Clareza 8,24 1,85 8,83 1,34 0,280 

Objetividade 7,97 2,19 8,83 1,82 0,100 

Simplicidade 7,91 2,32 8,72 1,99 0,156 

Exequível 8,73 1,68 9,06 1,92 0,178 

Atualização 8,79 1,17 9,17 1,15 0,186 

Precisão 8,21 1,87 9,00 1,28 0,121 

Sequência instrucional dos tópicos 8,76 1,62 9,22 1,00 0,336 

Avaliação geral 8,42 1,25 9,17 0,99 0,031* 

 

No que diz respeito a média dos requisitos de avaliação do instrumento como um todo 

se verificou uma variação de 7,91 a 8,79 na fase Delphi 1, com média geral de 8,42. Na fase 

Delphi 2, obteve-se em todas as categorias médias acima de 8,72, com variação de 8,72 a 9,33 

e média geral de 9,17. Todos os itens obtiveram médias melhores na segunda avaliação, com 

significância estatística (p= 0,026) no requisito utilidade/pertinência e na avaliação geral do 

instrumento (p= 0,031). Por fim calculou-se o Alpha de Cronbach, que foi 0,884 na fase 

Delphi 1 e 0,825 na fase Delphi 2, indicado que o instrumento apresenta consistência interna. 
 

DISCUSSÃO 
 

A identificação das necessidades de saúde tem como finalidade a intervenção 

resolutiva e de qualidade para mudar as condições de saúde dos indivíduos, famílias e 

comunidade [16]. Na área de saúde não se conhece instrumentos validados que permitam 

avaliar as necessidades de saúde de pessoas com deficiência, constituindo-se como fator 

prejudicial à qualidade da atenção à saúde a este segmento populacional. 
Para obter esta validação, indica-se a apreciação de uma equipe de especialistas em 

determinada área do conhecimento que possibilite melhorar e legitimar um novo instrumento 

que está sendo desenvolvido [7]. Neste estudo participaram especialistas da área da saúde 

provenientes de todas as regiões do Brasil, reconhecidos pelas suas expertises no cuidado à 

saúde, no ensino e na pesquisa, o que demonstra conhecimento técnico científico e fortalece 

os resultados desse estudo. 
Os especialistas participantes deste estudo opinaram em duas rodadas sobre a 

validação do instrumento para a obtenção do consenso. Ressalta-se que após a primeira 

rodada Delphi, foram removidos os itens que não obtiveram o IVC adotado; acataram-se as 

alterações sugeridas, após referendá-las em buscas na literatura; e, por conseguinte, houve 
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nova submissão do instrumento aos juízes com as alterações realizadas, dando-lhes um feed-

back e suporte para a segunda rodada. Na Delphi 2, houve melhora do IVC dos itens, das 

dimensões e domínios, e do instrumento como um todo, pois obtiveram IVC superior 0,80 

para a representatividade da medida, portanto, superou o padrão definido na literatura [7-9]
 

que oscila entre 0,50 e 0,80 como padrão para referendar o consenso, e consequente 

validação. Estes resultados evidenciam a robustez do estudo e a qualidade do processo de 

validação do Questionário sociodemográfico e do IANS-PcD. 

Salienta-se que as respostas positivas foram maioria em todos os itens avaliados do 

IANS-PcD, sugerindo que os especialistas compreenderam todos os itens do instrumento, e 

que, consequentemente, o conteúdo do instrumento revela potencial de compreensão pelas 

pessoas com deficiência. Esta constatação mostra-se importante, pois se buscou utilizar 

conceitos da taxonomia das necessidades de saúde [8], que discute uma visão de necessidades 

de saúde para além da necessidade de consultas médicas, exames diagnósticos e reabilitação 

[7]. 
Todos os juízes concordaram com a importância da manutenção dos quatro domínios 

do instrumento e não demonstraram interesse em criar novos domínios, embora essa 

possibilidade tenha sido oferecida pelos pesquisadores. Esta circunstância mostra que os 

juízes concordam que os domínios são amplos e contemplam os objetivos propostos pelo 

instrumento de avaliar as necessidades de saúde apresentadas pelas PcD, considerando as 

maneiras diferentes de viver, que gera diferentes necessidades de saúde [16]. Quatro itens 

foram acrescentados, um em cada dimensão, fortalecendo dos domínios já construídos. 

O domínio 1 foi bem avaliado, apresentando níveis de concordância ótimos [7.9]. Os 

juízes ratificaram que a dimensão possibilita avaliar as necessidades referentes à garantia de 

ter boas condições de vida, pois a mesma avalia questões de saúde pensadas para além dos 

aspectos específicos da deficiência. Estudo recomenda que as PcD sejam identificadas e 

acolhidas nos serviços de saúde utilizados por todos os cidadãos, sem restrições de 

atendimentos, pois estas pessoas apresentam, também, demandas que não são exclusivas de 

sua deficiência e precisam receber o atendimento como outro cidadão [16]. 

Em relação ao domínio 2, sobre necessidades de criação de vínculos, os juízes 

avaliaram essa dimensão como muito importante, considerando que estas necessidades muitas 

vezes são esquecidas ou não se dá a devida importância a essas. Pesquisa realizada sobre as 

necessidades de pessoas com deficiência destaca que a interação profissional-paciente é uma 

das necessidades de saúde mais marcantes na vida da PcD [16]. Constata-se que ter acesso aos 

profissionais de saúde, equipamentos e tecnologias inovadoras não garantem o atendimento 

das necessidades de saúde, se não vierem acompanhadas da informação efetiva, das relações 

de confiança e respeito e da criação do vínculo[17]. 
O domínio 3, sobre o acesso às tecnologias que melhorem ou prologuem a vida, traz a 

importância dos equipamentos de ajuda, como órteses e próteses, para as PcD. Estudos [18-

19] indicam que estes equipamentos possibilitam autonomia, independência e dignidade, 

aspectos corroborados pela avaliação dos juízes, que acataram a dimensão como muito 

importante, demonstrado pelos elevados índices de IVC. 
No domínio 4, referente as necessidades de autonomia e autocuidado na escolha do 

modo de “andar a vida”, obteve ótima concordância entre os juízes. Os juízes justificaram a 

importância dessa dimensão alegando que a mesma possibilita avaliar as necessidades das 

PcD como cidadãos de direitos e respeitado em suas necessidades especiais. Estudo realizado 

em capital do nordeste brasileiro analisou que as políticas públicas contribuem para a inclusão 

das PcD e que a criação e implementação de políticas a assegura os direitos sociais dessa 

clientela [20]. 
Assim, o IANS-PcD possibilita a avaliação e, consequentemente, a identificação das 

necessidades de saúde mais marcantes, como aquelas relacionadas às necessidades de 
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tecnologias que garantam, prologuem ou melhorem a vida da PcD, como também aquelas de 

caráter mais subjetivo, relacionadas ao vínculo com profissionais de saúde, além de incluir as 

necessidades de caráter social. Essa característica circunscreve o instrumento como uma 

tecnologia inovadora e atendendo ao Decreto Presidencial 7508/2011, que regulamenta a Lei 

8.080/1990, ao colocar a identificação das necessidades de saúde locais e regionais como 

disposição essencial para o estabelecimento dos contratos que irão mediar os acordos entre os 

entes da federação, para a organização dos serviços de saúde [21]. 

Em relação à consistência interna do instrumento, embora tenha ocorrido uma pequena 

redução desse valor de 0,884 na primeira rodada para 0,825 na segunda, o grau de correlação 

interna entre os itens manteve-se no nível considerado bom, corroborando com os achados da 

literatura que a considera boa com valores de alpha de Conbrach entre 0,8 a 0,9 [22]. 
Dessa forma, a avaliação dos especialistas referendou o Questionário 

sociodemográfico e o IANS-PcD como um instrumento de conteúdo válido e de boa 

confiabilidade, pertinente para avaliar as necessidades de saúde PcD de modo sistematizado, 

possibilitando de forma mais realística a avaliação destas, o que contribuirá para um melhor 

planejamento em saúde que atenda de fato as necessidades das PcD. Destaca-se a legitimidade 

das frequências das respostas dos especialistas sobre os critérios psicométricos do IANS-PcD, 

os quais atingiram valores acima do considerado satisfatório. 
Por fim, destaca-se que o IANS-PcD inclui aspectos específicos da assistência em 

saúde, mas engloba outras dimensões, indicando a importância de ações integrais e 

intersetoriais, demonstrando sua abrangência na identificação e avaliação das necessidades de 

saúde das PcD. 

 

Conclusão 
 

O instrumento elaborado com base na taxonomia das necessidades de saúde, em sua 

versão final, possui um questionário sociodemográfico com três dimensões, com 28 itens, e o 

IANS-PcD com quatro domínios contendo 31 itens no total. Na Delphi 1 obteve-se índices de 

IVC acima de 0,8 na maioria dos itens, em todas as dimensões e domínios e no instrumento 

como um todo. Além disso, na fase Delphi 2, constatou-se melhora de todos os escores das 

dimensões e domínios e do instrumento como um todo. 
Quanto à média dos requisitos de avaliação do instrumento, verificou-se que as notas 

atribuídas pelos juízes na segunda fase Delphi foram maiores em todos os itens avaliados, 

indicando a validade do instrumento perante os juízes. A análise estatística com alpha de 

Conbrach acima de 0,8 consolidou a consistência interna do instrumento de avaliação de 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência. 

A técnica Delphi possibilitou a viabilização deste estudo, por ser flexível, de 

resultados fidedignos e, sobretudo por valorizar a opinião e o conhecimento dos experts 

envolvidos. No entanto, o estudo apresentou algumas limitações relativas ao contato com os 

especialistas pelo correio eletrônico, muitos e-mails estavam incorretos no currículo Lattes, 

impedindo o contato; perda de profissionais na segunda rodada de avaliação; limitações 

quanto ao uso da ferramenta Google docs pelo pesquisador, o que pode ter gerado dúvidas 

sobre o preenchimento do questionário. 
Acrescenta-se a necessidade do instrumento passar por outros níveis de validação, 

como a validação de aparência, e o aspecto psicométrico da viabilidade que medirá se o 

questionário adequa-se a utilização no campo que se quer utilizar. 

Conclui-se, de uma maneira geral, que a contribuição para avaliar as necessidades de 

saúde apresentadas por pessoas com deficiência, possibilita orientação do planejamento em 

saúde, o que o torna uma inovação no contexto do planejamento e dos cuidados em saúde a 

este público. Os resultados apresentados contribuem para o incremento do conhecimento na 
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temática, no entanto, o instrumento proposto alcança apenas a avaliação de necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual, não sendo recomendado para outros 

tipos de deficiência. 
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Resumo 

Objetivo: Descrever o processo de validação semântica e de aparência do 

instrumento para avaliação de necessidades de saúde para pessoas com 

deficiência física, auditiva e visual (IANS-PcDFAV). Método: Trata-se de 

um estudo metodológico realizado entre abril e maio de 2016, referente à 

etapa de validação semântica e de aparência. Participaram oito pessoas 

com deficiência cadastradas em três instituições de apoio que 

responderam a três instrumentos: questionário de impressões gerais e 

específicas e o IANS-PcDFAV. Utilizou-se a técnica de Brainstorming. 
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Analisou-se por estatística descritiva e pela frequência das respostas 

apresentadas. Resultados: O instrumento foi considerado importante ou 

muito importante, com itens de fácil compreensão. Dos 32 itens originais, 

oito foram alterados com vistas à melhor compreensão e quatro foram 

negativados, um em cada dimensão. Conclusão: O instrumento mostrou-

se compreensível para todos os estratos da população estudada, 

confirmando-o como válido em semântica e aparência. 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Necessidades e Demandas de 

Serviços de Saúde; Estudos de Validação. 

Resumen 

Objetivo: para describir el proceso de validación semántica y el aspecto 

del instrumento para la evaluación de la salud necesita para personas con 

discapacidad física, auditiva y visual (IANS-PcDFAV). Método: este es un 

estudio metodológico realizado entre abril y mayo 2016, refiriéndose al 

aspecto y el paso de validación semántica. Participó en ocho personas con 

discapacidad registradas en tres instituciones que respondieron a los tres 

instrumentos: encuesta de impresiones generales y específicos y la IANS-

PcDFAV. Se utilizó la técnica de lluvia de ideas. Analizadas por estadística 

descriptiva y frecuencia de las respuestas presentadas. Resultados: el 

instrumento era considerado importante o muy importante, con elementos 

de fácil de entender. De los 32 artículos originales, ocho han sido 

modificados con el fin de mejor comprensión y cuatro eran negativados, 

uno en cada dimensión. Conclusión: el instrumento demostró para ser 
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comprensible para todos los estratos de la población estudiada, confirma 

como válida en la semántica y en la apariencia. 

Descriptores: Personas con Discapacidad;  Necesidades y Demandas 

de Servicios de Salud; Estudios de Validación. 

Abstract 

Objective: To describe the semantic validation process and appearance of 

the instrument for assessment of health needs for people with physical, 

hearing and visual disabilities (IANS-PcDFAV). Method: This is a 

methodological study conducted between April and May 2016, referring to 

semantic validation step and appearance. Participated in eight people with 

disabilities registered in three institutions that responded to the three 

instruments: General and specific impressions survey and the IANS-

PcDFAV. It was used the technique of Brainstorming. Analyzed by 

descriptive statistics and frequency of responses submitted. Results: The 

instrument was considered important or very important, with easy-to-

understand items. Of the 32 original items, eight have been changed with 

a view to better understanding and four were negativated, one in each 

dimension. Conclusion: the instrument proved to be understandable to 

all strata of the population studied, confirming it as valid in semantics and 

appearance. 

Descriptors: Disabled Persons; Health Services Needs and Demand; 

Validation Studies. 

INTRODUÇÃO 
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A história das Pessoas com Deficiências (PcDs) marcou-se por 

processos excludentes e discriminatórios, com repercussões negativas em 

vários aspectos de suas vidas, como no trabalho, lazer e na saúde. Após 

um longo período de lutas algumas conquistas foram alcançadas. Dentre 

as conquistas pode-se apontar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência (CDPcD)(1) como um marco histórico, com representação 

legal no reconhecimento e promoção dos direitos humanos das PcDs e na 

proibição da discriminação contra esse segmento populacional em todas 

as áreas da vida(1). 

O documento aprovado na CDPcD inclui previsões específicas no que 

respeita à reabilitação e habilitação, educação, saúde, acesso a 

informação e serviços públicos, entre outros direitos(1). Em 2008, o Brasil 

ratificou a Convenção, adotada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), bem como seu Protocolo Facultativo. Esta atitude garantiu a 

equivalência de emenda constitucional, valorizando a atuação conjunta 

entre sociedade civil e governo, em um esforço democrático possível(2).  

Um dos principais avanços obtidos pela Convenção foi a alteração do 

modelo médico para o modelo social de deficiência(2). Este novo modelo 

esclarece que o fator limitador é o meio de inserção na sociedade e não a 

deficiência em si. Considera-se que as deficiências não indicam, 

necessariamente, a presença de uma doença ou que o indivíduo seja 

considerado doente(3). 

No campo da saúde, essa mudança de modelo teve um reflexo 

importante na forma de compreender e realizar os cuidados à pessoa com 
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deficiência (PcD). Iniciou-se um movimento de pensar os cuidados de 

saúde para além da reabilitação e compreendeu-se, ainda que de forma 

incipiente, a importância da identificação das reais necessidades de saúde 

destas pessoas(3), seguindo os preceitos da Convenção: “nada sobre nós, 

sem nós”(1). 

Entretanto, o reconhecimento da saúde como direito de todos e dever 

do Estado não garantiu de forma efetiva os direitos estabelecidos 

constitucionalmente(2). A saúde da PcD foi uma agenda preterida no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esta situação deveu-se a iniciativas 

pontuais, parcelares e sem nexo com os princípios da integralidade, 

equidade, universalidade e acesso qualificado e universal à saúde(2).  

Considera-se que as práticas concretas em saúde, muitas vezes, não 

incluem os valores, os saberes e as necessidades daqueles que são 

atendidos(4), como é o caso das PcDs. As necessidades de saúde são 

concebidas como históricas e sociais(5), logo elas mudam com o tempo e 

com as exigências de cada época. Visto isso, torna-se relevante dizer que 

as respostas a esta gama de necessidades, e seus múltiplos fatores 

envolvidos, não se restringem à atuação de um único profissional, ou 

mesmo somente da área da saúde. As ações ampliam-se para práticas 

multiprofissionais, interdisciplinares e intersetoriais, para que sejam 

possíveis respostas mais efetivas às necessidades de saúde das 

pessoas(4).  

Neste cenário, impõem-se pensar em estratégias que possam dar 

contar de identificar e avaliar as necessidades de saúde das PcDs. Neste 
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estudo, a base para atender esta proposta encontra-se no 

desenvolvimento e validação de um Instrumento de Avaliação de 

Necessidades de Saúde para Pessoas com Deficiência, especificamente, 

deficiência física, auditiva e visual. 

Para tanto, objetivou-se descrever o processo de validação semântica 

de um instrumento para avaliação de necessidades de saúde para pessoas 

com deficiência física, auditiva e visual (IANS-PcDFAV).  

  

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo metodológico(6), descritivo, com enfoque no 

desenvolvimento e validação de um instrumento. Seguiram-se as etapas 

do polo teórico proposto por Pasquali(6). Este polo trata da questão da 

teoria que envolve o construto para o qual se quer desenvolver um 

instrumento de medida, como também a sua operacionalização em itens, 

iniciando-se pela delimitação do sistema psicológico ou construto que se 

pretende medir e pela delimitação dos atributos, através da experiência 

do pesquisador, ajuda da literatura e peritos na área(6-7). 

Os passos para operacionalização do polo teórico consistiram no 

desenvolvimento das definições operacionais das necessidades de saúde 

de pessoas com deficiência física, auditiva e visual, com base em revisão 

da literatura, utilização do referencial teórico da Taxonomia das 

Necessidades de Saúde de Matsumoto e Cecílio(5) e da experiência dos 

pesquisadores, que subsidiaram a construção dos itens do instrumento. A 
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primeira versão do Instrumento de Avaliação de Necessidades de Saúde 

de Pessoas com Deficiência Física, Auditiva e Visual (IANS-PcDFAV) foi 

submetida a um painel de juízes para validação do conteúdo, utilizando-se 

a técnica Delphi. O consenso foi obtido na segunda rodada de avaliação, 

alcançando ótimos índices de validação. A Figura 1 apresenta os itens do 

instrumento com o conteúdo válido.  

 

Figura 1 - Itens do instrumento com o conteúdo válido. Natal, 2016 
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Neste estudo realiza-se a análise teórica dos itens, no caso a análise 

semântica, uma das etapas do polo teórico(6). Esse tipo de validação 

consiste em verificar se todos os itens são compreensíveis para os 

membros da população à qual o instrumento se destina(6-7). Possui duas 

funções: 1- verificar se os itens são inteligíveis para o estrato da 

população-meta que apresenta menor grau de habilidade (extrato mais 

baixo); 2- verificar a Validade de Aparência do instrumento por meio da 

consulta ao estrato de maior habilidade (mais sofisticado) da população-

meta(6). 

Para este fim, verificou-se a compreensão do instrumento por uma 

amostra de oito pessoas com deficiência. Destas, duas com deficiência 

física; duas com deficiência auditiva com acesso, no momento da coleta, 

de intérprete de Libras; quatro com deficiência visual com acesso, no 

momento da coleta, de ledor, cadastrados ou matriculados nas 

organizações/instituições participantes do estudo (Associação dos Surdos 

de Mossoró, Associação dos Deficientes Físicos de Mossoró e Associação 

dos Deficientes Visuais de Mossoró); com idade superior a 18 anos, 

possuidores de nível de instrução que proporcionou capacidade para 

leitura e compreensão de textos. 

Esse número de sujeitos está de acordo com o referencial 

metodológico adotado, que recomenda um número mínimo de sujeitos 

para a validação semântica, sem necessidade de cálculo amostral 

relacionado às inferências estatísticas(8). 
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A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e maio de 2016. 

Realizou-se contato telefônico para convidar e fazer o agendamento para 

participação no estudo. Os encontros ocorreram nas sedes das 

organizações e instituições que cederam anuência para realização do 

estudo. As PcDs que concordaram em participar receberam orientações 

sobre a finalidade do estudo e assinaram em duas vias o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Utilizou-se da técnica de brainstorming, a qual se constitui de grupos 

de até quatro pessoas, começando com os sujeitos do estrato mais baixo 

da população-alvo (Grupo 1- quatro pessoas), e em seguida com um 

grupo do estrato mais alto (Grupo 2 – quatro pessoas). Com o item 

compreendido pelo Grupo 1, passou-se para o outro grupo. Em caso 

negativo, foi preciso rever as considerações do grupo. Quanto ao Grupo 2, 

realizou-se uma sessão de verificação com o intuito de evitar que os itens 

se apresentassem demasiadamente simples para tais pessoas(6). 

O primeiro momento da coleta de dados consistiu no preenchimento 

do IANS-PcDFAV, já com conteúdo validado em etapa anterior do estudo. 

No segundo momento, os participantes preencheram a versão inicial do 

instrumento, um formulário de impressões gerais, que visa avaliar as 

características gerais do IANS-PcDFAV (importância, dificuldades em 

responder as questões, mudanças e acréscimos necessários). No terceiro 

momento foi realizado o preenchimento do formulário de impressões 

específicas, que visa verificar a relevância e a compreensão dos itens 

propostos. Tanto o formulário de impressão geral quanto o formulário de 
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impressões específicas foram adaptados do método proposto pelo projeto 

DISABKIDS®(9). 

Posteriormente, com base no método de parafraseamento (variante 

do método think aloud)(10), as PcDs foram convidadas a repetir o item com 

palavras suas e a descrever o seu significado. Em decorrência da exaustão 

desta tarefa, os 32 itens do IANS-PcD foram divididos por quatro 

subconjuntos, representados pelas quatro dimensões do instrumento: 

subconjunto A (itens A1 ao A9), subconjunto B (itens B1 ao B6), 

subconjunto C (itens C1 ao C9) e subconjunto D (itens D1 ao D8), tendo 

cada dois participantes realizado a validação semântica específica de 

apenas um subconjunto de itens. 

Os dados coletados foram organizados e analisados por meio de 

técnicas de estatística descritiva, através do programa estatístico SPSS 

versão 20.0, obtendo-se a média e desvio padrão. Considerou-se, para 

validação semântica, uma frequência > 80% nas respostas do 

Questionário de Impressões Gerais. Para o estudo qualitativo de validação 

semântica, foram calculadas as frequências das respostas obtidas no 

questionário de impressão geral e na entrevista cognitiva. Para a 

validação específica dos itens, foi considerada uma frequência mínima de 

três respostas negativas como indicadora de que o item poderia 

apresentar problemas e deveria ser sujeito a revisão adicional.  

Após a validação semântica optou-se por realizar uma correção léxica 

e gramatical por dois revisores, com qualificação para tal função, com 
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vistas a garantir a validade da avaliação. Nos casos de discordância entre 

os dois revisores, um terceiro deveria opinar. 

Seguiram-se os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Obteve-se aprovação 

para realização do estudo através do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (CAAE 

39639014.3.0000.5537), respeitando-se todas as normas nacionais e 

internacionais de pesquisas com seres humanos. 

 

RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo oito pessoas com graus variados de 

deficiência, média de idade de 42,7 (± 10,6 DP) anos. Quanto ao tipo de 

deficiência, quatro eram pessoas com deficiência visual (50%), duas eram 

pessoas com deficiência física (25%) e, duas eram pessoas com 

deficiência auditiva (25%). Quanto ao nível de instrução, dois 

participantes possuíam ensino superior completo (25%); um, ensino 

superior incompleto (12,5%); três, ensino médio completo (37,5%); um, 

ensino médio incompleto (12,5%); e um, ensino fundamental incompleto 

(12,5%). 

 

VALIDAÇÃO SEMÂNTICA GERAL 
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As pessoas com deficiência expressaram uma impressão geral 

positiva da versão do Instrumento de Avaliação das Necessidades de 

Saúde de Pessoas com Deficiência Física, Auditiva e Visual (IANS-

PcDFAV). A grande maioria das PcDs avaliaram os itens do questionário 

como fáceis de compreender e não demostraram dificuldades na utilização 

da escala de resposta. As questões foram avaliadas como muito 

importantes ou, por vezes, importantes pela maioria dos participantes. 

Apenas uma pequena percentagem de PcDs manifestaram vontade de 

alterar/acrescentar questões ao questionário e nenhum participante 

considerou as perguntas intrusivas, de tal forma que não quisesse 

responder, conforme a Tabela 1.  

Tabela 1 - Impressão geral/Validação semântica geral do 

Instrumento de Avaliação das Necessidades de Saúde de Pessoas com 

Deficiência (IANS-PcD). Natal/RN, 2016 

Questões 

 Pessoas 

com 

deficiência 

n=8 (%) 

1. De uma maneira 

geral, o que acha do nosso 

questionário? 

É muito bom ou bom 8 (100,0) 

Não é bom 0 (0,0) 

2. O que você achou das 

questões? 

Fáceis de compreender  8 (100,0) 

Todas são difíceis de 0 (0,0) 
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compreender          

3. E em relação às 

respostas, você teve 

alguma dificuldade de 

compreendê-las? 

Sem dificuldades ou com 

algumas dificuldades               

8 (100,0) 

Com muitas dificuldades 0 (0,0) 

4. As questões são 

importantes para avaliar 

as necessidades de saúde 

de pessoas com 

deficiência? 

São muito importantes 8 (100,0) 

Por vezes são importantes 0 (0,0) 

Não são nada importantes 0 (0,0) 

5. Gostaria de mudar 

alguma coisa no 

questionário? 

Sim      1 (12,5) 

Não  7 (87,5) 

6. Gostaria de 

acrescentar alguma coisa 

no questionário? 

Sim      1 (12,5) 

Não 7 (87,5) 

7. Houve alguma 

pergunta que não quisesse 

responder? 

Sim      0 (0,0 ) 

Não 8 (100,0) 

 

VALIDAÇÃO SEMÂNTICA ESPECÍFICA 

  

Na fase de validação semântica específica, todos os itens foram 

considerados importantes para a avaliação das necessidades de saúde de 
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pessoas com deficiência por pelo menos seis dos oito participantes. As 

perguntas foram consideradas compreensíveis por todas as PcDs, com 

exceção dos itens A3, A8, B4, B5, D1, D4, D5 e D6, conforme mostra o 

Quadro 1 abaixo. 

Quadro 1 - Itens do IANS-PcDFAV que apresentaram dificuldades de 

compreensão e sugestões para reformulação. Natal/RN, 2016 

Item 

Problema 

identificado 

Sugestão para 

reformulação 
Aceitação 

A3. Tem 

necessidades de 

conseguir órteses? 

(Palmilhas, 

coletes, talas 

plásticas, colar 

cervical para 

imobilização, 

joelheira, bengala, 

aparelho auditivo) 

e próteses? 

(próteses 

articulares, 

prótese mamária, 

lente intraocular, 

- Uso de 

termos não 

conhecidos (órtese 

e próteses); 

 

- Muitos 

exemplos de 

órteses e próteses 

que aparecem no 

item não são 

específicos para o 

seu tipo de 

deficiência, isto 

atrapalha o 

entendimento.  

- Colocar o 

significado dos 

termos entre 

parênteses; 

 

 

- Fazer 

diferenciação dos 

tipos de órteses e 

próteses para cada 

tipo de deficiência. 

 

 

 

 

 

 

Sim 
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prótese vascular) 

A8. Tem 

acesso a 

equipamentos 

médico-

hospitalares 

necessários para 

manutenção da 

sua sobrevivência? 

Como, por 

exemplo, tanques 

de oxigênio, 

camas adaptadas, 

cadeira de rodas, 

cateteres, 

coletores de urina, 

coxim para apoio 

de membros, 

curativos, entre 

outros. 

- Muitos 

exemplos de 

equipamentos 

médico-

hospitalares que 

aparecem no item 

não são específicos 

para o seu tipo de 

deficiência, isto 

atrapalha o 

entendimento. 

- Fazer 

diferenciação dos 

tipos de 

equipamentos 

médico-

hospitalares para 

cada tipo de 

deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

B4. Recebe 

acompanhamento 

por profissionais 

- A palavra 

“acompanhamento” 

dificulta a 

- Trocar a 

palavra 

acompanhamento 

       

 

Sim 
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que já conhecem 

suas necessidades 

e sua história de 

vida? 

compreensão do 

item. 

por atendimento. 

B6. Os 

profissionais que 

realizam seu 

atendimento 

possibilitam o 

acompanhamento 

domiciliar com 

qualidade? 

- O termo 

acompanhamento 

domiciliar não 

ficou 

compreensível. 

- Utilizar um 

termo semelhante 

que tenha o mesmo 

sentido: 

atendimento no 

domicílio. 

 

 

 

Sim 

D1. Necessita 

de apoio/ajuda 

para 

acessar/utilizar 

serviços de 

cuidadores, 

serviços sociais de 

programas de 

benefícios 

públicos, entre 

outros? 

- O uso das 

palavras “apoio” e 

“acessar” dificultam 

o entendimento do 

item. 

- Retirar as 

palavras que 

dificultam o 

entendimento do 

item. 

 

 

 

Sim 
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D4. Tem 

conhecimento 

sobre políticas 

públicas para as 

pessoas com 

deficiência? 

- Dificuldade 

de compreender o 

que é uma política 

pública. 

- Colocar entre 

parênteses 

exemplos de 

políticas públicas. 

 

Sim 

D5. As 

políticas públicas 

assistenciais 

atendem as suas 

necessidades 

individuais? 

- Dificuldade 

de compreender o 

que é uma política 

pública. 

- Colocar entre 

parênteses 

exemplos de 

políticas públicas. 

        

Sim 

D6. Tem 

facilidade de 

acessar os 

serviços dos 

direitos humanos 

para pessoas com 

deficiência? 

- Dificuldade 

de compreender o 

que são os direitos 

humanos. 

- Colocar entre 

parênteses o que 

significa direitos 

humanos. 

 

 

Sim 

 

Para os itens restantes, as entrevistas cognitivas confirmaram a 

equivalência entre os conceitos que se pretendia avaliar e a interpretação 

que os participantes fizeram dos itens. Apenas o item A3 (Tem 

necessidades de conseguir órteses (palmilhas, coletes, talas plásticas, 



131 

 

colar cervical para imobilização, joelheira, bengala, aparelho auditivo) e 

próteses (próteses articular, prótese mamária, lente intraocular, prótese 

vascular?) foi considerado problemático com base no critério de uma 

frequência mínima de três respostas negativas, o método de 

parafraseamento revelou que o significado atribuído pelas PcDs ao item 

era diferente do pretendido, em virtude do confundimento dos termos 

“órteses” e “próteses”.  

As sugestões dos entrevistados geraram mudanças em três 

categorias principais: substituição de alguns termos utilizados por outros 

de melhor compreensão, inclusão do significado de palavras não 

conhecidas, e uso de exemplos que possam ajudar a compreensão de 

palavras ou termos. A determinação da pertinência das sugestões 

fornecidas pelas PcDs e a escolha da melhor estratégia de ajuste foram 

utilizadas tendo como foco o objetivo do instrumento, que é o de avaliar 

as necessidades de saúde de pessoas com deficiência.  

As opções de resposta (0 – nada; 1 – muito pouco; 2 - mais ou 

menos; 3 – muito; 4 – completamente e 0 – nenhuma; 1 – pouca; 2 – 

mais ou menos; 3 – muito; 4 – extremamente) foram avaliadas 

adequadas por todos os participantes.  

Dos 32 itens originais, oito foram alterados com vistas a melhor 

compreensão e quatro foram negativados, um em cada dimensão, com 

vistas a não condicionar o entrevistado a responder somente de forma 

afirmativa, garantindo assim maior rigor metodológico ao instrumento. Os 
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itens e suas respectivas alterações e negativações são apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Alterações realizadas no instrumento de avaliação de 

necessidade de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual 

(IANS-PcDFAV). Natal/RN, 2016 

 Item Ação 

A

3 

Tem necessidades de conseguir órteses 

(aparelho destinado a suprir ou corrigir a alteração 

de um órgão, de um membro ou de um segmento 

de um membro, ou a deficiência de uma função. 

Exemplo: bengala, lupa, amplificador de som) e 

próteses (aparelho ou dispositivo destinado a 

substituir um órgão, um membro ou parte do 

membro destruído ou gravemente acometido. 

Exemplo: prótese ocular, prótese articular, prótese 

auditiva)? 

Alterado 

A

6 

Não recebo assistência de profissionais para 

atender as minhas necessidades de saúde, como, 

por exemplo, prescrição de medicamentos, 

solicitação de exames, acesso a cuidados médicos 

no posto de saúde, especialistas e cuidados de 

saúde mental. 

Forma 

positiva 

alterada para 

negativa 

A Tem acesso a equipamentos médico- Alterado 
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8 hospitalares necessários para manutenção da sua 

sobrevivência? Como, por exemplo, curativos, bolsas 

de colostomia, camas adaptadas. 

B

3 

Os profissionais que realizam meu atendimento 

não conhecem todas as minhas necessidades de 

cuidados. 

Forma 

positiva 

alterada para 

negativa 

B

4 

 Recebe atendimento por profissionais que já 

conhecem suas necessidades e sua história de vida? 

Alterado 

B

6 

 Você recebe algum tipo de atendimento de 

saúde em casa? 

Alterado 

C

5 

No geral, não tenho suporte adequado para me 

comunicar, ver, ouvir ou falar. 

Forma 

positiva 

alterada para 

negativa 

D

1 

Necessita de ajuda para conseguir serviços de 

cuidadores, serviços sociais de programas de 

benefícios públicos, entre outros? 

Alterado 

D

4 

Tem conhecimento sobre políticas públicas para 

as pessoas com deficiência? (Exemplo: políticas que 

garantam realização de exames, prioridade no 

atendimento, acessibilidade nos serviços de 

saúde...)  

Alterado 
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D

5 

As políticas públicas assistenciais atendem as 

suas necessidades individuais? (Exemplo: políticas 

que garantam realização de exames, prioridade no 

atendimento, acessibilidade nos serviços de 

saúde...) 

Alterado 

D

6 

Tem facilidade de acessar os serviços dos 

direitos humanos (serviços que atendem as 

demandas de igualdade perante a lei) para pessoas 

com deficiência? 

Alterado 

D

7 

No geral, não tenho prioridade no atendimento 

quando vou a hospitais, clínicas, postos de saúde e 

serviços de reabilitação. 

Forma 

positiva 

alterada para 

negativa 

 

 

Ressalta-se que as pessoas com deficiência visual solicitaram um 

ledor treinado e as pessoas com deficiência auditiva, mesmo que 

alfabetizadas, solicitaram a presença do interprete de Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) para a aplicação do instrumento. 

Salienta-se que, para garantir a qualidade dos itens validados, 

realizou-se a correção léxica e gramatical dos itens, garantindo melhor 

qualidade do instrumento. Dos itens avaliados três sofreram alterações, 

que se encontram sublinhados na tabela a seguir (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Alterações léxicas e gramaticais realizadas no instrumento 

de avaliação de necessidade de saúde de pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual (IANS-PcDFAV). Natal/RN, 2016 

 Item Ação 

A

2 

Tem necessidade de receber assistência de 

serviços de reabilitação? (fisioterapia, 

fonoaudiologia...) 

Alterado  

A

3  

Tem necessidade de conseguir órteses 

(aparelho destinado a suprir ou corrigir a alteração 

de um órgão, de um membro ou de um segmento de 

um membro, ou a deficiência de uma função. 

Exemplo: bengala, lupa, amplificador de som) e 

próteses (aparelho ou dispositivo destinado a 

substituir um órgão, um membro ou parte do 

membro destruído ou gravemente acometido. 

Exemplo: prótese ocular, prótese articular, prótese 

auditiva)? 

Alterado  

C

6  

Possui adaptações na sua casa que facilitem sua 

vida? Por exemplo, rampas, ampliação de portas de 

cozinha ou banheiro e acessórios especiais. 

Alterado  

aA versão final do instrumento pode ser obtida por demanda 

(sirdenia.dr@hotmail.com). 

 

DISCUSSÃO 
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Os participantes do estudo apresentaram características 

sociodemográficas que retratam a realidade brasileira para as PcDs, como, 

por exemplo, média de idade acima de 30 anos(11). Além disso, a 

necessidade de ledor treinado e de um intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais para realizar a comunicação implicam em fatores que podem levar 

à PcD pouca ou nenhuma informação em saúde(12). Tal fato revela a 

importância da utilização de uma tecnologia que seja compreensível e 

acessível para o público ao qual se destina, ratificando a necessidade de 

validar semanticamente o instrumento produzido para avaliação das 

necessidades de saúde das PcDs, como o IANS-PcDFAV.  

Face ao crescente interesse que se tem assistido nos últimos anos 

pelo protagonismo das PcDs nos assuntos que dizem respeito às suas 

vidas e à sociedade, guiadas pelos preceitos da Convenção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, torna-se premente que qualquer 

material/tecnologia produzidos para este segmento populacional seja 

também validado por eles, respeitando a indicação: nada para nós, sem 

nós(1).   

Quanto à impressão geral do IANS-PcDFAV, foi bastante positiva, 

confirmando a relevância dos itens para a avaliação das necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual, assim como a 

sua compreensibilidade e adequação da escala de resposta. Esse processo 

mostrou-se relevante, pois permitiu elucidar a importância dos elementos 
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contidos no instrumento e identificar os ajustes necessários para 

aumentar a confiabilidade do mesmo(13).  

A entrevista cognitiva revelou-se um procedimento essencial na 

identificação de problemas na compreensão dos itens, contribuindo para a 

reformulação destes. Um fator fortemente presente no processo de 

validação semântica foi a dificuldade dos participantes de identificar 

termos ou palavras que fazem parte da linguagem técnica em saúde 

referente à reabilitação da PcD, como órteses e próteses. No momento da 

entrevista observou-se que alguns deles utilizam órteses ou próteses, mas 

os mesmos não sabiam que do que se tratavam, revelando a falta de 

informações relativas às suas questões de saúde. 

Estudo sobre conhecimento em saúde realizado com pessoas surdas 

revelou que estas pessoas expuseram não conhecer sobre saúde, devido a 

fontes precárias e pouco eficientes. Acrescenta-se que as informações 

disponibilizadas são primárias, sem profundidade e conteúdos(14). Esta 

realidade não se restringe às pessoas surdas, as PcDs de todos os tipos 

sofrem diariamente com os processos excludentes em todas as áreas de 

sua vida, e a na área da saúde não é diferente. Observa-se que o 

processo comunicacional entre profissional de saúde e PcD mostra-se 

fragilizado e pouco efetivo(14). 

O conhecimento sobre saúde, mesmo que elementar, mostra-se 

imprescindível para que o sujeito possa contribuir de forma positiva no 

processo saúde/doença. Destaca-se que é a partir do empoderamento da 
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informação que as pessoas podem exercer, efetivamente o seu direito à 

cidadania, e, consequentemente, à saúde(15).     

Outro fato preocupante foi o desconhecimento dos termos: políticas 

públicas e direitos humanos. Chama-se a atenção para a circunstância de 

que todos os participantes deste estudo são vinculados a associações de 

pessoas com deficiência e alguns ainda são vinculados a movimentos 

sociais de luta pelas pessoas com deficiência e, mesmo assim, ainda 

constatam-se dificuldades de acesso a informações sobre direitos sociais e 

humanos(16).  

O resultado deste estudo difere daquele de pesquisa realizado em 

Fortaleza, capital cearense, em que as PcDs relataram o conhecimento e a 

repercussão de políticas públicas inclusivas para suas vidas(17). Esta 

diferenciação pode ser explicada pelo fato de que na realidade brasileira 

as políticas públicas para as PcDs, em sua maioria, não são efetivas e nem 

eficazes18, apresentando maior morosidade para chegar em centros 

urbanos de menor potencial de desenvolvimento. A própria Convenção 

sobre os direitos das pessoas com deficiência, ratificada no Brasil, tomou 

por base os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, 

mesmo assim, poucos avanços são observados nessa área(1).  

Em relação à alteração da forma positiva para a forma negativa das 

questões, levaram-se em consideração outros estudos, quando os 

respectivos instrumentos foram aplicados às populações-alvo(19-20). Mesmo 

sabendo da dificuldade dos entrevistados de compreender e, 

consequentemente, responder os itens de forma negativa, optou-se por 
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esta mudança por apresentar-se como uma estratégia utilizada no 

desenvolvimento de escalas, com intuito de garantir que os respondentes 

mantenham-se atentos aos itens(21).  

No que concerne à correção léxica e gramatical, observou-se que 

poucos itens sofreram alterações, apenas três dos 32 itens do 

instrumento, mostrando que as etapas anteriores de validação já 

permitiram realizar a maioria das correções necessárias.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados aqui apresentados indicam que o IANS-PcDFAV é em 

sua maioria compreensível, e que, além de mostrar-se apto para avaliar 

as necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e 

visual, pode identificar aspectos passíveis de intervenção por gestores 

para o aperfeiçoamento do planejamento em saúde para este segmento 

populacional.  

A amostra do presente estudo foi composta por PcDs que são 

associados em organizações não governamentais, ou seja, pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente em movimentos de lutas pelos direitos 

da PcD no Estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, esse fator pode ser 

uma limitação, visto que a amostra foi selecionada por conveniência, de 

modo a atender às considerações metodológicas do estudo. Destaca-se 

que o instrumento foi elaborado, validado o conteúdo e validado 
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semanticamente no Brasil, e, portanto, para utilizá-lo em outros países, 

deverá ser traduzido e adaptado.  

Conclui-se que foi possível descrever a validação semântica do IANS-

PcDFAV, que será futuramente aplicado à pessoa com deficiência física, 

auditiva e visual para avaliação de suas necessidades de saúde. 

Posteriormente, sugere-se realizar a validação de construto, por meio da 

aplicação do instrumento a uma amostra maior de PcDs, com o intuito de 

verificar, por meio de testes estatísticos, a acurácia e a pertinência de seu 

uso para avaliar as necessidades de saúde de pessoas com deficiência, 

que poderá subsidiar o planejamento em saúde.  
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9. CONCLUSÃO 

 

 Ao final desta investigação envolvendo a busca de evidências de validação de um 

instrumento de avaliação de necessidades de saúde de pessoas com deficiência física auditiva 

e visual (IANS-PcDFAV), pode-se concluir que: 

 O levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados CINAHL, LILACS, 

Pubmed/Medline e SCOPUS possibilitou a identificação de nove artigos, para elaborar as 

definições operacionais que subsidiaram a construção de quatro domínios (Necessidades de 

tecnologias que aumentem ou prologuem a vida, Necessidades de vínculo com um 

profissional ou equipe de saúde, Necessidades de resposta às más condições de vida e 

Autonomia e autocuidado na escolha do modo de “andar a vida” ) relacionados aos construto 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência física auditiva e visual, além de terem 

oportunizado a construção de 27 itens na primeira versão do instrumento. 

 Para a validação de conteúdo, esses 27 itens foram submetidos à análise de experts na 

área do construto, através de duas rodadas Delphi, verificando-se que, na primeira rodada 

Delphi, cinco itens da dimensão dados sociodemográficos e dois itens da dimensão condições 

de vida não alcançaram o índice da validade de conteúdo estabelecido. Nos demais itens 

ocorreu concordância, com índice de validade de conteúdo variando de 0,82 a 1.  

Antes do envio para a próxima rodada de avaliação buscou-se atender as sugestões 

apresentadas pelos juízes na primeira rodada Delphi, caracterizando-se pela melhoria na 

escrita dos itens, retirada de itens que não alcançaram o IVC estabelecido para o estudo e 

modificação de itens, apesar de não terem alcançando índice IVC satisfatórios, mas julgou-se 

relevante para o instrumento. Ainda acrescentaram-se quatro itens no IANS-PcDFAV, um em 

cada domínio, com vistas a ampliar o foco de necessidades a serem avaliadas.  

Na segunda rodada Delphi, depois de acatadas as sugestões dos juízes, houve o 

consenso dos juízes com IVC excelente. Apresentaram-se diferenças significativas nas 

dimensões dados sociodemográficos, condições de vida e no domínio 1 (p>0,05). O alpha de 

Cronbach foi de 0,884 na fase Delphi 1 e de 0,825 na fase Delphi 2.  Assim[,] o IANS-

PcDFAV manteve os quatro domínios e passou a ter 31 itens. 

Levando-se em consideração a análise de conteúdo realizada pelos juízes, procedeu-se 

à análise semântica dos 31 itens avaliados (segunda versão do instrumento), por meio de 

entrevistas com oito pessoas com deficiência da população-meta. O instrumento foi 

considerado importante ou muito importante, com itens de fácil compreensão. Acataram-se as 

sugestões dos entrevistados, alterando a redação de oito itens com vistas à melhor 
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compreensão. Para garantir um melhor aporte metodológico, optou-se por negativar quatro 

itens, um em cada dimensão.  

No final, o instrumento IANS-PcDFAV apresentou 31 itens e o Questionário 

sociodemográfico, 28 itens.  

A evidência de validação do IANS-PcDFAV, por meio da validação de conteúdo e de 

aparência, demonstrou que a hipótese alternativa foi comprovada: considerando que o 

instrumento elaborado com base na revisão de literatura, opinião de juízes e experiência dos 

pesquisadores apresenta validade de conteúdo com IVC maior 0,80, consistência interna 

maior que 0,80 e validade semântica e de aparência maior que 80%.  

Compreende-se a necessidade de continuidade desta pesquisa, com a realização das 

etapas do polo experimental e analítico propostos por Pasquali. Em que se poderá investigar a 

validade de construto do IANS-PcDFAV. Essa fase consolidará o instrumento para ser 

aplicado às pessoas com deficiência nos diversos espaços sociais. 

Quanto às dificuldades apresentadas neste estudo, apontam-se a quantidade reduzida 

de estudos selecionados na revisão integrativa da literatura que versem sobre as necessidades 

de saúde de pessoas com deficiência. Esta limitação pode revelar a necessidade de uma busca 

mais ampliada, como também possibilita refletir a importância da realização de mais estudos 

sobre a temática.  

Acrescentam-se as limitações referentes à operacionalização da pesquisa, no que se 

refere à comunicação com as pessoas com deficiência visual e auditiva, fazendo-se mister a 

presença de ledor treinado e de um intérprete de Língua Brasileira de Sinais. A coleta de 

dados exigirá um aporte financeiro no momento da aplicação do instrumento para um número 

maior de pessoas, visto que os serviços de ledor e intérprete são remunerados. No entanto, 

essa limitação possibilita refletir sobre a ampliação da oferta de cursos de Libras e de ledor 

nos espaços da universidade, das escolas e das organizações governamentais e não 

governamentais, garantindo a ampliação do acesso e inclusão social da pessoa com 

deficiência. 

Recomenda-se o uso do IANS-PcDFAV para a avaliação das necessidades de saúde 

das pessoas com deficiência física, auditiva e visual, no intuito de que os profissionais e 

gestores da saúde possam construir estratégias para atendimento das necessidades 

apresentadas, como recomendado pelos documentos legislativos referentes à saúde.  

Ressalta-se que este instrumento pode viabilizar o processo de avaliação contínua das 

ações realizadas para atender às necessidades das pessoas com deficiência física, auditiva e 
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visual, fomentando o processo de educação permanente dos profissionais e elaboração de 

políticas de atenção à pessoa com deficiência.  

Destaca-se o fato de o instrumento possibilitar a avaliação das necessidades a partir da 

opinião das próprias pessoas com deficiência, seguindo as recomendações da Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Este aspecto mostra-se 

inovador para o IANS-PcDFAV, pois garante a autonomia e visibilidade das pessoas com 

deficiência nos processos decisórios referentes às suas vidas. 

Conclui-se, portanto, que se obteve um instrumento com evidências de validação, 

capaz de contribuir para o planejamento e avaliação contínua das necessidades de saúde das 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE – A: FORMULÁRIO COM O INSTRUMENTO SUBMETIDO AOS JUÍZES 

NA FASE DELPHI 1. 
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APÊNDICE – B FORMULÁRIO COM O INSTRUMENTO SUBMETIDO AOS JUÍZES 

NA FASE DELPHI 2. 
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APÊNDICE – C TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) DOS 

JUÍZES/ESPECIALISTAS DA PESQUISA. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) juiz/especialista, 

O objetivo deste termo é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente  

do  projeto  de  pesquisa  intitulado:  “Necessidades de saúde de pessoas com deficiência”. 

Justificativa e objetivos da pesquisa: O qual tem como objetivo geral Analisar as 

necessidades de saúde das pessoas com deficiência no Município de Mossoró/RN. 

Trata-se de uma pesquisa relevante, considerando-se o seu desenvolvimento e 

aplicabilidade inerente ao planejamento da gestão em saúde.  Pretende analisar as 

necessidades de saúde das pessoas com deficiência que vivem em Mossoró, buscando 

identificar quem são essas pessoas, conhecer as necessidades de saúde que apresentam, haja 

vista a importância de elucidar aspectos pouco conhecidos ou explorados, que se constituem 

como ferramentas para a construção de estratégias para a resolução dos problemas de saúde. 

Esta etapa refere-se  a  validação  de  instrumentos  relativos  à  segurança  do paciente. 

Desconfortos e riscos: Os riscos associados à participação neste  estudo  são mínimos, 

uma vez que a participação dos profissionais será apenas no preenchimento do instrumento de 

coleta de dados e sem a realização de  procedimentos invasivos. Todos os dados que 

obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. Nós assumimos o compromisso de não 

disponibilizarmos esses dados para terceiros.  

As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão a privacidade do 

profissional, o sigilo absoluto acerca das informações recebidas e da sua identidade por parte 

do pesquisador. 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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Benefícios: A utilização do instrumento proporcionará a identificação das 

necessidades de saúde das pessoas com deficiência, compreendendo a identificação destas 

como partes integrantes do planejamento em saúde, bem como proporcionará uma assistência 

de qualidade que considere as reais necessidades dos usuários do sistema de saúde. 

Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, 

podendo recusar-se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem 

prejuízo para o andamento do trabalho de pesquisa. 

Confidencialidade do estudo: Os registros  da  sua  participação  neste  estudo serão  

mantidos  em  sigilo.  Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente  o pesquisador 

responsável e colaboradores terão acesso a estas informações. Se qualquer relatório ou 

publicação resultar deste trabalho, a identificação do profissional não será revelada.  

Resultados serão relatados de forma sumariada e a pessoa não será identificada.   

Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá 

toda assistência e  acompanhamento  por  parte  da  equipe  responsável  pela pesquisa,  

podendo  entrar  em  contato  com  o  coordenador  e  pesquisador  responsável professor  Dr.  

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda por  meio  do  telefone  (84)  98710-1851 no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa Nova. 

Se algum dano ocorrer, decorrente da pesquisa, toda assistência lhe será assegurada pelo 

pesquisador e pela instituição. 

Ressarcimento de despesas: Gastos  inerentes  à  sua  participação  na  pesquisa terá 

ressarcimento, caso solicite. 

Comitê de Ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte localizado na Praça  do  Campus Universitário,  

Lagoa  Nova.  Caixa Postal 1666, CEP 59072-970  Natal/RN Telefone/Fax (84) 3215-3135. 

Desde já agradecemos a sua atenção  e  colaboração  em  participar voluntariamente do 

estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. 

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Eu fui devidamente esclarecido (a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido(a) e os 

possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar voluntariamente no estudo, sendo 

que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos  

de  caráter  econômico,  social,  psicológico  ou  moral,  sendo  garantido  o anonimato e o 

sigilo dos dados referentes à minha identificação. 
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O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer  esclarecido adicional 

que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 

pessoa ou minha família. 

 

 

_________________________________________________ 

Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 

Compromisso do investigador: 

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com seus 

responsáveis legais.  É minha convicção que o (a) participante  entende  os  riscos, benefícios 

e obrigações relacionados com este projeto. 

 

Natal/RN, ______ de______________ de 201___. 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE – D TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) participante, 

O objetivo deste termo é solicitar o seu consentimento para  participar voluntariamente  

do  projeto  de  pesquisa  intitulado:  “Necessidades de saúde de pessoas com deficiência”. 

Justificativa e objetivos da pesquisa: O qual tem como objetivo geral Analisar as 

necessidades de saúde das pessoas com deficiência no Município de Mossoró/RN. 

Trata-se de uma pesquisa relevante, considerando-se o seu desenvolvimento e 

aplicabilidade inerente ao planejamento da gestão em saúde.  Pretende analisar as 

necessidades de saúde das pessoas com deficiência que vivem em Mossoró, buscando 

identificar quem são essas pessoas, conhecer as necessidades de saúde que apresentam, haja 

vista a importância de elucidar aspectos pouco conhecidos ou explorados, que se constituem 

como ferramentas para a construção de estratégias para a resolução dos problemas de saúde.  

A coleta das informações será efetivada pelo pesquisador e colaboradores da pesquisa 

por meio de um instrumento, cujos conteúdos serão utilizados especificamente no estudo. 

Desconfortos e riscos: Os procedimentos de coleta de dados, durante a sua 

participação no projeto, poderão oferecer pequenos desconfortos e riscos, como nervosismo, 

insegurança e apreensão durante o preenchimento do instrumento.  

As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão a manutenção de sua 

privacidade, o sigilo absoluto acerca das informações recebidas e da sua identidade por parte 

do pesquisador. 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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 Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. Nós 

assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros.  

Benefícios: A sua participação proporcionará a análise das necessidades de saúde das 

pessoas com deficiência, compreendendo a identificação destas como partes integrantes do 

planejamento em saúde, bem como proporcionará uma assistência de qualidade que considere 

as reais necessidades dos usuários do sistema de saúde. 

Participação voluntária: Ressaltamos ainda que sua participação neste estudo é 

totalmente voluntária, portanto poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que 

lhe seja imputada penalidades ou prejuízos. A equipe da pesquisa se responsabilizará por 

possíveis custos, bem como indenizações de danos ou ressarcimentos decorrentes de sua 

participação na pesquisa, desde que fique comprovada legalmente a necessidade da 

indenização ou ressarcimento. 

Confidencialidade do estudo: Os registros  da  sua  participação  neste  estudo serão  

mantidos  em  sigilo.  Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente  o pesquisador 

responsável e colaboradores terão acesso a estas informações. Se qualquer relatório ou 

publicação resultar deste trabalho, a identificação do profissional não será revelada.  

Resultados serão relatados de forma sumariada e a pessoa não será identificada.   

Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá 

toda assistência e acompanhamento por  parte  da  equipe  responsável  pela pesquisa,  

podendo  entrar  em  contato  com  o  coordenador  e  pesquisador  responsável professor  Dr.  

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda por  meio  do  telefone  (84)  98710-1851 no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa Nova. 

Se algum dano ocorrer, decorrente da pesquisa, toda assistência lhe será assegurada pelo 

pesquisador e pela instituição. 

Ressarcimento de despesas: Gastos inerentes  à  sua  participação  na  pesquisa terá 

ressarcimento, caso solicite. 

Comitê de Ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte localizado na Praça  do  Campus Universitário,  

Lagoa  Nova.  Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN Telefone/Fax (84) 3215-3135. 

Desde já agradecemos a sua atenção e  colaboração  em  participar voluntariamente do 

estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. 

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Eu fui devidamente esclarecido (a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido(a) e os 
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possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar voluntariamente no estudo, sendo 

que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos 

de caráter econômico, social, psicológico  ou  moral,  sendo  garantido  o anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. 

O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional 

que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 

pessoa ou minha família. 

 

 

_________________________________________________ 

Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 

 

Compromisso do investigador: 

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com seus 

responsáveis legais.  É minha convicção que o (a) participante entende  os  riscos, benefícios e 

obrigações relacionados com este projeto. 

 

Natal/RN, ______ de______________ de 201___. 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE – E  CARTA CONVITE ENVIADA AOS JUÍZES NA FASE DELPHI 1.  

 

Prezado(a) pesquisador(a), 

É com muita satisfação que convidamos o Sr.(a) para participar da primeira rodada da 

Pesquisa Delphi para validação de instrumento sobre: Identificação das necessidades de saúde 

de pessoas com deficiência. Neste primeiro momento, o grupo compõe-se de 60 especialistas 

representantes de todas as regiões do Brasil. 

Este estudo trata-se de uma pesquisa de Doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem como 

objetivo analisar as necessidades de saúde de pessoas adultas com deficiência física, visual e 

auditiva. Desta forma, solicitamos a sua contribuição para validação do instrumento.  

 

Orientações gerais: 

 

O prazo para preenchimento do questionário é até o dia 30 de setembro de 2015. 

 

O tempo de preenchimento do questionário é em torno de 15 minutos. 

 

Para acessar o questionário da primeira rodada da pesquisa clique no link abaixo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PAJWDpaGn5OThCegD1tL4_nyx8QoIEG41OXI7mVi3y

Q/viewform?usp=send_form 

Agradecemos a colaboração! 

Atenciosamente, 

 

Doutoranda Sâmara Sirdênia Duarte do Rosário Belmiro - PPGENF - Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

Orientador Professor Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda - PPGENF - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

https://docs.google.com/forms/d/1PAJWDpaGn5OThCegD1tL4_nyx8QoIEG41OXI7mVi3yQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1PAJWDpaGn5OThCegD1tL4_nyx8QoIEG41OXI7mVi3yQ/viewform?usp=send_form
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APÊNDICE – F CARTA CONVITE ENVIADA AOS JUÍZES NA FASE DELPHI 2.  

 

 

Prezados(as), bom dia! 

Na data do dia 08 de setembro de 2015 encaminhamos aos senhores (as) um e-mail convite 

para participação da pesquisa sobre: necessidades de saúde de pessoas adultas com deficiência 

física, visual e auditiva.  

Este e-mail tem a finalidade de enviar a "Segunda rodada da pesquisa Delphi para validação 

de conteúdo por especialistas de instrumento sobre a 'identificação das necessidades de saúde 

de pessoas com deficiência'. Nesta rodada, foram realizadas as alterações sugeridas pelos 

senhores (as) para o aperfeiçoamento do instrumento, mantendo-se os itens que obtiveram 

concordância estatística (Índice de Validade de Conteúdo - CVI e Concordância 

interavaliadores - IRA  > 0,80).   

Neste segundo momento, o grupo continua a ser composto por 60 especialistas representantes 

de todas as regiões do Brasil. Relembramos que este estudo trata-se de uma pesquisa de 

Doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem como objetivo geral analisar as necessidades 

de saúde de pessoas adultas com deficiência física, visual e auditiva. Desta forma, solicitamos 

a sua contribuição para validação de conteúdo do instrumento.  

Mais uma vez, ressaltamos a importância de sua participação e contribuição neste estudo.  

Orientações gerais: 

O prazo para preenchimento do questionário é até o dia 30 de novembro  de 2015. 

O tempo de preenchimento do questionário é em torno de 15 minutos. 

Clique no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1900LX-

mmlwqyUO5PW0xWQU0aSFTmpFvokxeZYzpTCkU/viewform?usp=send_form 

 

Agradecemos a colaboração! 

Atenciosamente, 

Doutoranda Sâmara Sirdênia Duarte do Rosário Belmiro - PPGENF - Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

https://docs.google.com/forms/d/1900LX-mmlwqyUO5PW0xWQU0aSFTmpFvokxeZYzpTCkU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1900LX-mmlwqyUO5PW0xWQU0aSFTmpFvokxeZYzpTCkU/viewform?usp=send_form


182 

 

Orientador Professor Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda - PPGENF - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  



183 

 

APÊNDICE G -  INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE SAÚDE 

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA E VISUAL (IANS-PCDFAV) 

APLICADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA ETAPA DE VALIDAÇÃO 

SEMÂNTICA. 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE SAÚDE DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA E VISUAL (IANS-PcDFAV) 

 

Número de identificação: ______    Data: ____/____/____  Hora de início:_________ 

Hora do término: _______  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE RESPONDER O 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário é sobre as necessidades de saúde que você pode apresentar. Por favor, 

responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma 

questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas 

vezes, poderá ser sua primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus anseios, direitos e necessidades. Nós estamos perguntando 

quais as suas necessidades de saúde, tomando como referência os últimos cinco anos. 

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você necessita e circule no número que lhe 

parece a melhor resposta. 

 

Domínio 1 – Necessidade de garantias de acesso a todas as tecnologias que melhoram e prolonguem a vida. 

 

 Nada  Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito  Completamente  

A1 Recebe atendimento de profissionais de saúde? 

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos, entre outros)  

0 1 2 3 4 

 Nenhuma Pouca  Mais 

ou 

menos 

Muito  Extremamente 

A2 Tem necessidades de receber assistência de 

serviços de reabilitação? (fisioterapia, 

fonoaudiologia...) 

0 1 2 3 4 

A3 Tem necessidades de conseguir órteses? 

(palmilhas, coletes, talas plásticas, colar cervical 

para imobilização, joelheira, bengala, aparelho 

auditivo...) e Próteses? (próteses articular, 

prótese mamaria, lente intra ocular, prótese 

vascular...) 

0 1 2 3 4 

A4 Precisa de informações sobre serviços de 

reabilitação? Por exemplo, serviço de 

fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, 

além de disponibilidade dos serviços, 

proximidade, acessibilidade. 

0 1 2 3 4 

 Nada  Muito Mais Muito  Completamente  
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pouco ou 

menos 

A5 Realiza exames necessários? Isto inclui 

profissionais capacitados para te ajudar, 

aparelhos e equipamentos acessíveis, acesso a 

informação e locomoção adequados. 

0 1 2 3 4 

A6 Recebe assistência de profissionais para atender 

as suas necessidades de saúde? Por exemplo, 

prescrição de medicamentos, solicitação de 

exames, acesso a cuidados médicos no posto de 

saúde, especialistas e cuidados de saúde mental. 

0 1 2 3 4 

A7  Tem facilidade de entrar e se locomover em 

hospitais, postos de saúde e clínicas? 

0 1 2 3 4 

A8 Tem acesso a equipamentos médico-hospitalares 

necessários para manutenção da sua 

sobrevivência? Como, por exemplo, tanques de 

oxigênio, camas adaptadas, cadeira de rodas 

cateteres, coletores de urina, coxim para apoio de 

membros, curativos, entre outros. 

0 1 2 3 4 

A9  Tem acesso a atividades e materiais educativos 

sobre saúde, doenças e qualidade de vida? 

0 1 2 3 4 

 

Domínio 2 - Necessidade de ter vínculo com um profissional ou equipe de saúde. 

 

 Nada  Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito  Completamente  

B1 Consegue se comunicar com os profissionais de 

saúde e trabalhadores das instituições de saúde? 

0 1 2 3 4 

B2 Os profissionais que realizam seu atendimento 

são capacitados e sensibilizados para atender as 

suas necessidades? 

0 1 2 3 4 

B3 Os profissionais que realizam seu atendimento 

conhecem todas as suas necessidades de 

cuidados? 

0 1 2 3 4 

B4  Recebe acompanhamento por profissionais que 

já conhecem suas necessidades e sua história de 

vida? 

0 1 2 3 4 

B5  Os profissionais que realizam seu atendimento 

respeitam sua privacidade, crenças, cultura, 

religiosidade, sexualidade, saberes e habilidades 

de comunicação? 

0 1 2 3 4 

B6 Os profissionais que realizam seu atendimento 

possibilitam o acompanhamento domiciliar com 

qualidade? 

0 1 2 3 4 

 

Domínio 3 - Necessidade de resposta às más condições de vida. 

 

 Nada  Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito  Completamente  

C1 Tem suporte adequado para realizar seus 

cuidados diários? Por exemplo, comer, banhar-

se, vestir-se, aparar pêlos, urinar, defecar, usar o 

banheiro. 

0 1 2 3 4 

C2 Tem suporte adequado para mover-se em casa, 

na rua ou no trabalho? Por exemplo, 

transferências entre ambientes, andar no interior 

de casa, andar na rua, locomoção em cadeira de 

0 1 2 3 4 
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rodas, usar escadas, usar órteses e próteses. 

C3 Tem suporte adequado para cuidar de sua casa? 

Como, por exemplo, limpar a casa, preparar 

refeições, fazer compras, lavar roupas, usar o 

telefone, tomar medicamentos, organizar o 

orçamento. 

0 1 2 3 4 

C4  Tem suporte adequado para lembrar tarefas ou 

compromissos, para se orientar em relação ao 

tempo e espaço, para compreender e julgar 

situações, e de como se comportar diante de 

situações? 

0 1 2 3 4 

C5 Tem suporte adequado para se comunicar, ver, 

ouvir ou falar? 

0 1 2 3 4 

C6 Possui adaptações na sua casa que facilite sua 

vida? Por exemplo, rampas, ampliação de portas 

de cozinha ou banheiro e acessórios especiais. 

0 1 2 3 4 

C7  Tem dificuldades para conseguir e ter acesso a 

transportes para chegar aos serviços de saúde, 

segurança, lazer. 

0 1 2 3 4 

C8  É tratada com respeito quando necessita de 

ajuda? 

0 1 2 3 4 

C9 Tem suporte adequado para se comunicar, ver, 

ouvir ou falar? 

0 1 2 3 4 

 

Domínio 4 - Necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do modo de “andar a vida”. 

 

 Nada  Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito  Completamente  

D1 Necessita de apoio/ajuda para acessar/utilizar 

serviços de cuidadores, serviços sociais de 

programas de benefícios públicos, entre outros. 

0 1 2 3 4 

D2 Tem acesso a informações de saúde suficientes, 

claras e fáceis de encontrar? Por exemplo, 

informações sobre a deficiência, tratamentos, 

remédios, sobre direitos legais e os serviços 

relacionados com a deficiência. 

0 1 2 3 4 

D3  Consegue ter acesso aos direitos e benefícios 

sociais garantidos por lei? Como, por exemplo, a 

isenção na tarifa do transporte coletivo e o 

benefício de um salário mínimo da Previdência 

Social. 

0 1 2 3 4 

D4 Necessita de apoio/ajuda para acessar/utilizar 

serviços de cuidadores, serviços sociais de 

programas de benefícios públicos, entre outros. 

0 1 2 3 4 

D5 As políticas públicas assistenciais atendem as 

suas necessidades individuais? 

0 1 2 3 4 

D6 Tem facilidade de acessar os serviços dos 

direitos humanos para pessoas com deficiência? 

0 1 2 3 4 

D7 Tem prioridade no atendimento quando vai a 

hospitais, clínicas, postos de saúde e serviços de 

reabilitação? 

0 1 2 3 4 

D8 Necessita de ajuda para acessar espaços de lazer 

e convivência com outras pessoas? Como, por 

exemplo, teatros, campos de futebol, ginásios, 

igreja, cinema, shoppings centers...). 

0 1 2 3 4 
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APÊNDICE H - CARTA DE ANUÊNCIA DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES VISUAIS DE MOSSORÓ (ADVM).  
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APÊNDICE I - CARTA DE ANUÊNCIA DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 

SURDOS DE MOSSORÓ (ASMO). 
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APÊNDICE J - CARTA DE ANUÊNCIA DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES FÍSICOS DE MOSSORÓ (ADEFIM). 
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APENDICE L - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE SAÚDE DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA E VISUAL (IANS-PcDFAV) – 

INSTRUMENTO PILOTO. 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE SAÚDE DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA E VISUAL (IANS-PcDFAV) 

 

Nº de identificação:_______  

Data:____/____/____  

Hora de início e término: ____h: ____min às ____h: _____min  

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE RESPONDER O QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário é sobre as necessidades de saúde que você pode apresentar. Por favor, responda a todas as 

questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a 

que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus anseios, direitos e necessidades. Nós estamos perguntando quais as suas 

necessidades de saúde, tomando como referência os últimos cinco anos. 

Domínio 1 – Necessidade de garantias de acesso a todas as tecnologias que melhoram e prolonguem a vida. 

 

 Nada Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Comple- 

tamente 

Recebe atendimento de profissionais de saúde? (médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros).  

0 1 2 3 4 

 Nenhuma Pouca  Mais 

ou 

menos 

Muito  Extrema-

mente 

Tem necessidade de receber assistência de serviços de 

reabilitação? (fisioterapia, fonoaudiologia...) 

0 1 2 3 4 

Tem necessidade de conseguir órteses e próteses? (Órtese 

- aparelho destinado a suprir ou corrigir a alteração de um 

órgão, de um membro ou de um segmento de um membro, 

ou a deficiência de uma função. Exemplo: bengala, lupa, 

amplificador de som. Prótese - aparelho ou dispositivo 

destinado a substituir um órgão, um membro ou parte do 

membro destruído ou gravemente acometido. Exemplo: 

prótese ocular, prótese articular, prótese auditiva). 

0 1 2 3 4 

Precisa de informações sobre serviços de reabilitação? 

Por exemplo, serviço de fonoaudiologia, fisioterapia, 

terapia ocupacional, além de disponibilidade dos serviços, 

proximidade, acessibilidade. 

0 1 2 3 4 

 Nada Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Comple- 

tamente 

Realiza exames necessários? Isto inclui profissionais 

capacitados para te ajudar, aparelhos e equipamentos 

acessíveis, acesso a informação e locomoção adequados. 

0 1 2 3 4 
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Não recebo assistência de profissionais para atender as 

minhas necessidades de saúde, como, por exemplo, 

prescrição de medicamentos, solicitação de exames, 

acesso a cuidados médicos no posto de saúde, 

especialistas e cuidados de saúde mental. 

0 1 2 3 4 

Tem facilidade de entrar e se locomover em hospitais, 

postos de saúde e clínicas? 

0 1 2 3 4 

Tem acesso a equipamentos médico-hospitalares 

necessários para manutenção da sua sobrevivência? 

Como, por exemplo, curativos, bolsas de colostomia, 

camas adaptadas. 

0 1 2 3 4 

 Tem acesso a atividades e materiais educativos sobre 

saúde, doenças e qualidade de vida? 

0 1 2 3 4 

 Pontuação Global do Domínio: ___________ 

Domínio 2 - Necessidade de ter vínculo com um profissional ou equipe de saúde. 

 

 Nada Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Comple- 

tamente 

Consegue se comunicar com os profissionais de saúde e 

trabalhadores das instituições de saúde? 

0 1 2 3 4 

Os profissionais que realizam seu atendimento são 

capacitados e sensibilizados para atender as suas 

necessidades? 

0 1 2 3 4 

Os profissionais que realizam meu atendimento não 

conhecem todas as minhas necessidades de cuidados. 

0 1 2 3 4 

Recebe atendimento por profissionais que já conhecem 

suas necessidades e sua história de vida? 

0 1 2 3 4 

Os profissionais que realizam seu atendimento respeitam 

sua privacidade, crenças, cultura, religiosidade, 

sexualidade, saberes e habilidades de comunicação? 

0 1 2 3 4 

Você recebe algum tipo de atendimento de saúde em casa? 0 1 2 3 4 

 Pontuação Global do Domínio: ___________ 

Domínio 3 - Necessidade de resposta às más condições de vida. 

 

 Nada Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Comple- 

tamente 

Tem suporte adequado para realizar seus cuidados diários? 

Por exemplo, comer, banhar-se, vestir-se, aparar pelos, 

urinar, defecar, usar o banheiro. 

0 1 2 3 4 

Tem suporte adequado para mover-se em casa, na rua ou 

no trabalho? Por exemplo, transferências entre ambientes, 

andar no interior de casa, andar na rua, locomoção em 

cadeira de rodas, usar escadas, usar órteses e próteses. 

0 1 2 3 4 

Tem suporte adequado para cuidar de sua casa? Como, por 

exemplo, limpar a casa, preparar refeições, fazer compras, 

lavar roupas, usar o telefone, tomar medicamentos, 

organizar o orçamento. 

0 1 2 3 4 

 Tem suporte adequado para lembrar tarefas ou 

compromissos, para se orientar em relação ao tempo e 

espaço, para compreender e julgar situações, e de como se 

comportar diante de situações? 

0 1 2 3 4 

No geral, não tenho suporte adequado para me comunicar, 

ver, ouvir ou falar. 

0 1 2 3 4 

Possui adaptações na sua casa que facilitem sua vida? Por 

exemplo, rampas, ampliação de portas de cozinha ou 

banheiro e acessórios especiais. 

0 1 2 3 4 



191 

 

Tem dificuldades para conseguir e ter acesso a transportes 

para chegar aos serviços de saúde, segurança, lazer? 

0 1 2 3 4 

É tratada com respeito quando necessita de ajuda? 0 1 2 3 4 

Tem suporte adequado para se comunicar, ver, ouvir ou 

falar? 

0 1 2 3 4 

 Pontuação Global do Domínio: ___________ 

Domínio 4 - Necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do modo de “andar a vida”. 

 

 Nada Muito 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Comple- 

tamente 

Necessita de ajuda para conseguir serviços de cuidadores, 

serviços sociais de programas de benefícios públicos, 

entre outros? 

0 1 2 3 4 

Tem acesso a informações de saúde suficientes, claras e 

fáceis de encontrar? Por exemplo, informações sobre a 

deficiência, tratamentos, remédios, sobre direitos legais e 

os serviços relacionados com a deficiência. 

0 1 2 3 4 

 Consegue ter acesso aos direitos e benefícios sociais 

garantidos por lei? Como, por exemplo, a isenção na tarifa 

do transporte coletivo e o benefício de um salário mínimo 

da Previdência Social. 

0 1 2 3 4 

Tem conhecimento sobre políticas públicas para as 

pessoas com deficiência? (Exemplo: políticas que 

garantam realização de exames, prioridade no 

atendimento, acessibilidade nos serviços de saúde...) 

0 1 2 3 4 

As políticas públicas assistenciais atendem as suas 

necessidades individuais? (Exemplo: políticas que 

garantam realização de exames, prioridade no 

atendimento, acessibilidade nos serviços de saúde...) 

0 1 2 3 4 

Tem facilidade de acessar os serviços dos direitos 

humanos para pessoas com deficiência? (Direitos 

Humanos - serviços que atendem as demandas de 

igualdade perante a lei). 

0 1 2 3 4 

No geral, não tenho prioridade no atendimento quando 

vou a hospitais, clínicas, postos de saúde e serviços de 

reabilitação. 

0 1 2 3 4 

Necessita de ajuda para acessar espaços de lazer e 

convivência com outras pessoas? Como, por exemplo, 

teatros, campos de futebol, ginásios, igreja, cinema, 

shoppings centers... 

0 1 2 3 4 

 Pontuação Global do Domínio: ___________ 

 Pontuação Global do IANS-PcDFAV:___________ 

 

Instruções gerais de interpretação do IANS-PcDFAV 

O IANS-PcDFAV inclui 32 itens aos quais as pessoas com deficiência física ou 

auditiva ou visual atribuem valor em uma escala Likert, que vai de zero a quatro pontos. As 

opções de escolha são: nada ( =0), muito pouco ( =1), mais ou menos ( =2), muito ( =3) e 

completamente ( =4); nenhuma ( =0), pouca ( =1), mais ou menos  ( =2), muito ( =3) e 

extremamente ( =4). As respostas tomam um valor mínimo de zero e máximo de 128 pontos, 

cuidando-se para inverter os valores dos itens A6 e D3 (0= 4, 1= 3, 2= 2, 3= 1, 4= 0). Quanto 
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mais altos os escores, maiores serão as necessidades de saúde apresentadas pelas Pessoas 

com Deficiência Física ou Auditiva ou Visual que respondem ao IANS-PcDFAV.  

Em relação aos domínios do IANS-PcDFAV tem-se: 

 Domínio 1: as respostas tomam um valor mínimo de zero e máximo de 36 pontos 

(inverter os valores do item A6). 

 Domínio 2: As respostas tomam um valor mínimo de zero e máximo de 24 pontos. 

 Domínio 3: As respostas tomam um valor mínimo de zero e máximo de 36 pontos. 

 Domínio 4: As respostas tomam um valor mínimo de zero e máximo de 32 pontos 

(inverter os valores do item D3). 

A forma utilizada para a sua administração deverá ser questionário sob a modalidade 

aplicação assistida. Para a aplicação do IANS-PcDFAV para pessoas com deficiência visual 

é indispensável a presença de um ledor treinado e para pessoas com deficiência auditiva um 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais. 

 

Pontuação Global do Domínio: média aritmética dos valores dos itens assinalados em cada 

domínio. 

Pontuação Global do IANS-PcDFAV: média aritmética da pontuação global dos domínios 

que compõem o IANS-PcDFAV. 

 

Avaliação Global do Domínio 

1 - Alto grau de necessidades de saúde – se média aritmética > nos valores 

assinalados 0 e 1. 

2 - Médio grau de necessidades de saúde – se média aritmética > nos valores 

assinalados 2 e 3.  

3 - Baixo grau de necessidades de saúde – se média aritmética > no valor assinalado  

 

Avaliação Global do IANS-PcDFAV 

1 - Alto grau de necessidades de saúde – se média aritmética > nos valores 

assinalados 0 e 1. 

2 - Médio grau de necessidades de saúde – se média aritmética > nos valores 

assinalados 2 e 3.  

3 - Baixo grau de necessidades de saúde – se média aritmética > no valor assinalado  
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ANEXOS  

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DISABKIDS® ADAPTADO - IMPRESSÃO GERAL./ 

VALIDAÇÃO SEMÂNTICA GERAL DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE 

NECESSIDADES DE SAÚDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA E 

VISUAL (IANS-PcDFAV) 

 

 

Questionário DISABKIDS® - Impressão geral./ Validação semântica geral do instrumento 

de Avaliação de Necessidades de Saúde de Pessoas com Deficiência (IANS-PcD) 

                                        Data ___/___/___            Nº de identificação: _________ 

 Por favor, marque uma opção 

1. De uma maneira geral, o que acha do 

nosso questionário? 

É muito bom ou bom       (   ) 

 Não é bom            (   ) 

2. O que você achou das questões? Fáceis de compreender                           (   ) 

Todas são difíceis de compreender         (   )  

3. E em relação às respostas, você teve 

alguma dificuldade de compreendê-las? 

Sem dificuldades ou com algumas 

dificuldades                       (   ) 

Com muitas dificuldades       (   ) 

4. As questões são importantes para 

avaliar as necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência? 

São muito importantes           (   ) 

Por vezes são importantes       (   ) 

Não são nada importantes       (   ) 

5. Gostaria de mudar alguma coisa no 

questionário? 

Sim     (  ) 

Não     (  ) 

6. Gostaria de acrescentar alguma coisa no 

questionário? 

Sim     (  ) 

Não     (  ) 

7. Houve alguma pergunta que não 

quisesse responder? 

Sim     (  ) 

Não     (  ) 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DISABKIDS® ADAPTADO - IMPRESSÕES 

ESPECÍFICAS./ VALIDAÇÃO SEMÂNTICA ESPECÍFICA DO INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE SAÚDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA, AUDITIVA E VISUAL (IANS-PcDFAV) 

 

 

Questionário DISABKIDS® adaptado- Impressões específicas./ Validação semântica 

específica do instrumento de Avaliação de Necessidades de Saúde de Pessoas com 

Deficiência Física, Auditiva e Visual (IANS-PcDFAV) 

Data ___/___/___            Nº de identificação: _________ 

Domínio 1 – Necessidade de 

garantia de acesso a todas 

as tecnologias que 

melhoram e prolonguem a 

vida. 

Você 

poderia me 

dizer como 

faria esta 

questão 

com as suas 

próprias 

palavras? 

A questão 

foi difícil 

para 

entender 

ou 

responder? 

As opções 

de 

respostas 

são fáceis 

de 

entender e 

possíveis 

para esta 

questão? 

Qual a importância da questão 

para você? 

Você mudaria 

a questão? 

Como? 

 Significado Sim Não Sim Não Pequena Moderada Grande Reformulação 

A 1 Recebe atendimento 

de profissionais de 

saúde? (médicos, 

enfermeiros, 

fisioterapeutas, 

psicólogos, entre 

outros)  

         

A 2 Tem necessidades 

de receber 

assistência de 

serviços de 

reabilitação? 

(fisioterapia, 

fonoaudiologia...) 

         

A 3 Tem necessidades 

de conseguir 

órteses? (palmilhas, 

coletes, talas 

plásticas, colar 

cervical para 

imobilização, 

joelheira, bengala, 

aparelho auditivo...) 

e Próteses? (próteses 

articular, prótese 

mamaria, lente intra 

ocular, prótese 

vascular...) 

         

A 4 Precisa de 

informações sobre 

serviços de 

reabilitação? Por 

exemplo, serviço de 

fonoaudiologia, 

fisioterapia, terapia 

ocupacional, além 

de disponibilidade 

dos serviços, 

proximidade, 
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acessibilidade. 

A 5 Realiza exames 

necessários? Isto 

inclui profissionais 

capacitados para te 

ajudar, aparelhos e 

equipamentos 

acessíveis, acesso a 

informação e 

locomoção 

adequados. 

         

A 6 Recebe assistência 

de profissionais para 

atender as suas 

necessidades de 

saúde? Por exemplo, 

prescrição de 

medicamentos, 

solicitação de 

exames, acesso a 

cuidados médicos 

no posto de saúde, 

especialistas e 

cuidados de saúde 

mental. 

         

A 7  Tem facilidade de 

entrar e se 

locomover em 

hospitais, postos de 

saúde e clínicas? 

         

A 8 Tem acesso a 

equipamentos 

médico-hospitalares 

necessários para 

manutenção da sua 

sobrevivência? 

Como, por exemplo, 

tanques de oxigênio, 

camas adaptadas, 

cadeira de rodas 

cateteres, coletores 

de urina, coxim para 

apoio de membros, 

curativos, entre 

outros. 

         

A 9  Tem acesso a 

atividades e 

materiais educativos 

sobre saúde, 

doenças e qualidade 

de vida 

         

Domínio 2 - Necessidade de 

ter vínculo com um 

profissional ou equipe de 

saúde. 

Você 

poderia me 

dizer como 

faria esta 

questão 

com as suas 

próprias 

palavras? 

A questão 

foi difícil 

para 

entender 

ou 

responder? 

As opções 

de 

respostas 

são fáceis 

de 

entender e 

possíveis 

para esta 

questão? 

Qual a importância da questão 

para você? 

Você mudaria 

a questão? 

Como? 

 Significado Sim Não Sim Não Pequena Moderada Grande Reformulação 

B 1 Consegue se 

comunicar com os 

profissionais de 

saúde e 

trabalhadores das 

instituições de 
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saúde? 

B 2 Os profissionais que 

realizam seu 

atendimento são 

capacitados e 

sensibilizados para 

atender as suas 

necessidades? 

         

B 3  Os profissionais 

que realizam seu 

atendimento 

conhecem todas as 

suas necessidades de 

cuidados? 

         

B 4  Recebe 

acompanhamento 

por profissionais 

que já conhecem 

suas necessidades e 

sua história de vida? 

         

B 5  Os profissionais 

que realizam seu 

atendimento 

respeitam sua 

privacidade, 

crenças, cultura, 

religiosidade, 

sexualidade, saberes 

e habilidades de 

comunicação? 

         

B 6 Os profissionais que 

realizam seu 

atendimento 

possibilitam o 

acompanhamento 

domiciliar com 

qualidade? 

         

Domínio 3 - Necessidade de 

resposta às más condições 

de vida. 

Você 

poderia me 

dizer como 

faria esta 

questão 

com as suas 

próprias 

palavras? 

A questão 

foi difícil 

para 

entender 

ou 

responder? 

As opções 

de 

respostas 

são fáceis 

de 

entender e 

possíveis 

para esta 

questão? 

Qual a importância da questão 

para você? 

Você mudaria 

a questão? 

Como? 

 Significado Sim Não Sim Não Pequena Moderada Grande Reformulação 

C 1  Tem suporte 

adequado para 

realizar seus 

cuidados diários? 

Por exemplo, comer, 

banhar-se, vestir-se, 

aparar pêlos, urinar, 

defecar, usar o 

banheiro. 

         

C 2 Tem suporte 

adequado para 

mover-se em casa, 

na rua ou no 

trabalho? Por 

exemplo, 

transferências entre 

ambientes, andar no 

interior de casa, 

andar na rua, 
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locomoção em 

cadeira de rodas, 

usar escadas, usar 

órteses e próteses. 

C 3  Tem suporte 

adequado para 

cuidar de sua casa? 

Como, por exemplo, 

limpar a casa, 

preparar refeições, 

fazer compras, lavar 

roupas, usar o 

telefone, tomar 

medicamentos, 

organizar o 

orçamento. 

         

C 4  Tem suporte 

adequado para 

lembrar tarefas ou 

compromissos, para 

se orientar em 

relação ao tempo e 

espaço, para 

compreender e 

julgar situações, e 

de como se 

comportar diante de 

situações? 

         

C 5 Tem suporte 

adequado para se 

comunicar, ver, 

ouvir ou falar? 

         

C 6 Possui adaptações 

na sua casa que 

facilite sua vida? 

Por exemplo, 

rampas, ampliação 

de portas de cozinha 

ou banheiro e 

acessórios especiais. 

         

C 7  Tem dificuldades 

para conseguir e ter 

acesso a transportes 

para chegar aos 

serviços de saúde, 

segurança, lazer. 

         

C 8  É tratada com 

respeito quando 

necessita de ajuda? 

         

Domínio 4 - Necessidade de 

autonomia e autocuidado 

na escolha do modo de 

“andar a vida”. 

Você 

poderia me 

dizer como 

faria esta 

questão 

com as suas 

próprias 

palavras? 

A questão 

foi difícil 

para 

entender 

ou 

responder? 

As opções 

de 

respostas 

são fáceis 

de 

entender e 

possíveis 

para esta 

questão? 

Qual a importância da questão 

para você? 

Você mudaria 

a questão? 

Como? 

 Significado Sim Não Sim Não Pequena Moderada Grande Reformulação 

D 1 Necessita de 

apoio/ajuda para 

acessar/utilizar 

serviços de 

cuidadores, serviços 

sociais de 

programas de 
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benefícios públicos, 

entre outros. 

D 2 D2. Tem acesso a 

informações de 

saúde suficientes, 

claras e fáceis de 

encontrar? Por 

exemplo, 

informações sobre a 

deficiência, 

tratamentos, 

remédios, sobre 

direitos legais e os 

serviços 

relacionados com a 

deficiência. 

         

D 3  Consegue ter 

acesso aos direitos e 

benefícios sociais 

garantidos por lei? 

Como, por exemplo, 

a isenção na tarifa 

do transporte 

coletivo e o 

benefício de um 

salário mínimo da 

Previdência Social. 

         

D 4 Tem conhecimento 

sobre políticas 

públicas para as 

pessoas com 

deficiência? 

         

D 5 As políticas públicas 

assistenciais 

atendem as suas 

necessidades 

individuais? 

         

D 6 Tem facilidade de 

acessar os serviços 

dos direitos 

humanos para 

pessoas com 

deficiência? 

         

D 7 Tem prioridade no 

atendimento quando 

vai a hospitais, 

clínicas, postos de 

saúde e serviços de 

reabilitação? 

         

D 8 Necessita de ajuda 

para acessar espaços 

de lazer e 

convivência com 

outras pessoas? 

Como, por exemplo, 

teatros, campos de 

futebol, ginásios, 

igreja, cinema, 

shoppings 

centers...). 
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ANEXO C – PARECER CEP/UFRN 
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