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RESUMO

Introdução: O trabalho proposto traz informações que embasam a importância de um
instrumento de pesquisa para fundamentar uma coleta de dados e, além disso, discorre sobre o
processo de validação do instrumento desenvolvido para ser usado no estudo sobre riscos e
desastres. Objeto de pesquisa: instrumento de coleta de dados. Objetivo: Analisar o processo de
aplicação e validação do instrumento de pesquisa, classificando o mesmo como eficaz ou
ineficaz. Método: A metodologia escolhida para tal análise é conhecida como revisão por pares,
onde é realizada a aplicação do instrumento a profissionais da área da saúde, áreas afins e
pesquisadores, que não fazem parte do processo de desenvolvimento do estudo. Entretanto, tendo
em vista a pandemia causada em decorrência do Covid-19, visando a segurança dos participantes
e a praticidade para realização da pesquisa, foi escolhido como método de aplicação do
instrumento a utilização de um formulário online, onde o mesmo foi fielmente transcrito, na
plataforma Google Forms. Resultados: A aplicação do instrumento em modelo de formulário
evidenciou a importância de um instrumento capaz de fazer com que a equipe conheça e defina o
perfil do público que usufrui de seus serviços, sendo possível melhorar a gestão e o cuidado à
comunidade, assim como também identificar em quais aspectos os próprios profissionais se
encontram com dificuldades, necessitando de medidas para ajudá-los, como treinamentos mais
específicos e orientações. Conclusão: O formulário mostrou-se eficaz para auxílio no
diagnóstico situacional do conhecimento dos profissionais acerca da vulnerabilidade
socioambiental, tendo como objetivo aprimorar o serviço prestado à comunidade.
Palavras-chave: Gestão de Riscos, Gestão de Riscos em Desastres, Gestão do Cuidado.



ABSTRACT

Introduction: The proposed article provides information that underlies the importance of
research instrument to support data collection and, in addition, it discusses the validation process
of the instrument developed to be used in the study of risks and disasters. Research object: data
collection tool. Objective: Analyze the process of application and validation of the research
instrument, classifying it as effective or ineffective. Methodology: The methodology chosen for
such analysis is known as peer review, where the instrument is applied to health professionals,
related areas and researchers, which are not part of the development process of the study.
Between everything, in view of the pandemic caused by Covid-19, aiming at the safety of the
participants and the practicality for the research, was chosen as the method of application of the
instrument to use an online form, where it was faithfully transcribed, on the Google Forms
platform. Result: The application of the instrument in a form model showed the importance of an
instrument capable of making the team know and define the profile of the public that enjoys its
services, being possible to improve the management and care to the community, as well as
identifying in which aspects the professionals themselves are in difficulty, needing measures to
help them, such as more specific training and guidance. Conclusion: the form proved to be
effective in assisting in the situational diagnosis of professionals’ knowledge about
socio-environmental vulnerability, aiming to improve the service provided to the community.
Keywords: Risk Management, Disaster Risk Management, Care Management.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Tendo em vista a importância da prevenção e promoção à saúde da população que

utiliza o sistema de que lhes é oferecido, observa-se a necessidade de garantir que os

profissionais de saúde possuem conhecimento a respeito das necessidades e vulnerabilidades de

seu público alvo. Segundo Padoveze et al (2018, p. 312), como ferramenta para estratégias de

prevenção, a vulnerabilidade entende o problema-alvo do ponto de vista de susceptibilidades

populacionais e o resultado esperado é a resposta social capaz de apresentar a maior potência

para a minimização ou resolução do problema-alvo.

Por esta motivação, o presente trabalho baseia-se na aplicação do objeto de pesquisa,

construção de instrumento de pesquisa de coleta de dados, que possui como finalidade explicitar

se os profissionais que trabalham nas unidades de saúde conseguem ou não, através dele,

identificar as demandas das populações que acolhem.

1.2 CONTEXTO

Elemento crucial para o desenvolvimento de um estudo, o instrumento de pesquisa

desempenha o papel de fornecer informações para embasar a análise da coleta de dados. Através

dele, são coletados os dados necessários para reflexão e divulgação dos resultados procurados.

Pelo motivo exposto, a escolha de um instrumento confiável é de extrema importância por parte

dos pesquisadores.

“Para responder alguma questão, o pesquisador pode decidir por utilizar

um instrumento de medida existente ou construir um novo instrumento. Do ponto

de vista do custo-benefício, sempre é preferível e prático para o pesquisador

utilizar um instrumento de medida já pronto, que seja comprovadamente válido e

confiável, do que começar um longo e dispendioso processo de construção e

validação psicométrica” (CUNHA et al, 2016, p. 81).

De acordo com Alexandre e Coluci (2009, p. 3062), cada vez mais a comunidade

acadêmica tem ressaltado aos pesquisadores sobre correta avaliação da qualidade dos

instrumentos de coleta de dados. Segundo os autores, os atributos mais importantes desses



instrumentos são: validade (validity), confiabilidade (reliability), praticabilidade (usability),

sensibilidade (sensitivity) e responsividade (responsiveness).

Visando a melhor maneira de avaliar a eficácia de um instrumento de pesquisa para o

seu estudo, o pesquisador precisa estar atento à proposta e possuir domínio e conhecimento dos

referenciais de avaliação, compreendendo seus parâmetros a fim de escolher o método que seja

capaz de satisfazer seu objetivo (ECHEVARRÍA-GUANILO; GONÇALVES; ROMANOSKI,

2017, p.9).

O trabalho aqui apresentado pode ser definido como a continuação de um projeto de

pesquisa institucional, onde foi realizado um levantamento nas bases de dados sobre

instrumentos de pesquisa para avaliação de riscos em desastres u. De acordo com Dimenstein e

Neto (2020, p. 13), acredita-se que a reflexão em torno do conceito de vulnerabilidade pode

promover a renovação das práticas de cuidado, produzindo integralidade e equidade. Através

deste estudo, o instrumento passará por uma avaliação adequada, visando sua validação para que

possa ser utilizado de maneira confiável.

Em relação ao projeto de pesquisa ao qual pertence o instrumento, ele foi denominado

“Gerência do cuidado em saúde: Uma cartografia da vulnerabilidade de comunidades e os

processos para a redução do risco em desastres”, e possui como objetivos averiguar a

vulnerabilidade de comunidades em relação ao risco de desastres e investigar, através do

instrumento de pesquisa, o conhecimento da equipe multidisciplinar das unidades de Atenção

Básica, os indicadores socioeconômicos e ambientais a respeito de sua população residente que

usufrui do sistema de saúde oferecido na unidade básica do local selecionado.

Diante do exposto e considerando o instrumento já desenvolvido, identifica-se a

pergunta de pesquisa: o instrumento de pesquisa elaborado para a coleta de dados do projeto

“Gerência do cuidado em saúde: Uma cartografia da vulnerabilidade de comunidades e os

processos para a redução do risco em desastres” mostra-se eficaz para ser empregado?

1.2 HIPÓTESE

Espera-se que, de acordo com a finalização da pesquisa e com os resultados do estudo

proposto, seja possível encontrar alguma das seguintes hipóteses:



Hipótese 1: O instrumento de pesquisa é eficaz e palpável para utilização em coleta de

dados no estudo sobre o conhecimento da equipe de saúde em relação às comunidades do local

em que trabalham, acerca da vulnerabilidade e riscos de desastres.

Hipótese 2: instrumento de pesquisa sem funcionalidade para aplicação em estudos

sobre o conhecimento da equipe de saúde em relação as tais comunidades, necessitando de

ajustes.

1.3 OBJETIVOS

O presente projeto tem como objetivo geral explicitar a relevância de um instrumento

de pesquisa de qualidade no desenvolvimento de um estudo de coleta de dados e como objetivo

específico analisar a proposta de validação da aplicabilidade do instrumento construído pelos

pares, que possui como finalidade a avaliação do conhecimento da equipe de saúde sobre os

riscos e desastres em locais que apresentam populações vulneráveis.

Através deste instrumento, será possível mapear o conhecimento da equipe

multiprofissional da Atenção Primária à Saúde sobre a vulnerabilidade socioambiental,

populacionais e de saúde relacionadas às pessoas que usufruem do sistema de saúde (unidade

básica) oferecido na região estudada.

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Este estudo justifica-se pela importância da sua aplicabilidade no cenário de redução de

riscos em desastres e sua interface com a APS, sendo viável para utilização e auxiliando no

processo de desenvolvimento das pesquisas. A validação de instrumentos, como tema de

pesquisas, cresce a cada dia, visto que se percebeu que a existência de instrumentos validados

sistematiza e direciona o cuidado (VIANA e PIRES, 2014, p. 71 apud HINO et al, 2009).

No que diz respeito ao resultado produzido pelo instrumento de pesquisa, o estudo

também justifica-se pela relevância do conhecimento dos profissionais de saúde sobre as

populações que usufruem das unidades, sendo possível aprimorar o serviço oferecido uma vez

que fica entendido o grau de vulnerabilidade e riscos que o público alvo possui. Com o elemento

da vulnerabilidade sob perspectiva, o estudo dos conflitos ambientais passou a reconhecer que o



aspecto social deve estar presente quando se trata de riscos, visto que a propensão de uma

população ao risco sofre determinações da estrutura desigual de concentração de poder na

sociedade (DO CARMO e GUIZARDI, 2018, p. 6 apud FERNANDES, 2011 e BRONZO,

2009).

2. REVISÃO DE LITERATURA

Para ilustrar melhor o contexto do estudo, faz-se necessário elucidar o conceito de

alguns dos termos considerados essenciais para o desenvolvimento do instrumento de pesquisa.

De acordo com Moura; Moura; Vieira (2019, p. 3) apud Narvaéz; Lavell; Ortega (2009), quando

se fala em fatores de risco de desastre natural está se apontando para um risco particular (um

dentre tantos outros) constituído pela existência de condições físicas e sociais que se distribuem

de maneira complexa e desigual sobre o território e a sociedade.

No que diz respeito aos desastres, que é o que busca averiguar o instrumento

desenvolvido, deve-se considerar os riscos e a vulnerabilidade que envolvem a população

atendida pela unidade de saúde. O risco caracteriza-se pela probabilidade ou pela iminência de

um desastre; já a vulnerabilidade caracteriza-se pelas condições de uma comunidade,

provenientes de fatores socioeconômicos, ambiental, cultural, físico, que a tornam propensa à

incidência de desastres (SANTOS; DIAS; ALVES, 2019, p. 2 apud COELHO, 2007).

No decorrer do século XX, o Brasil sofreu um processo de crescimento significativo das

cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, resultando na concentração da

população nas áreas urbanas, associada a incapacidade de prover as necessidades do novo perfil

populacional. A ocupação de regiões periféricas da cidade, locais carentes de infraestrutura e

ambientalmente frágeis, pela população de baixo nível de poder aquisitivo é uma das

consequências desse processo histórico vivenciado pelo país (FREITAS, et al., 2014).

A exposição aos perigos naturais e tecnológicos está associada à vulnerabilidade social,

havendo uma relação de dependência com a capacidade de resiliência dos indivíduos e

comunidades afetadas (MENDES, et al., 2011). Assim, segundo Cutter (2011), o conceito de



exposição ao risco é definido como “as circunstâncias que colocam as pessoas e as localidades

em risco perante um determinado perigo”.

Nesse contexto, a utilização de locais inapropriados e perigosos para ocupação, como

encostas de morros e margens de rios, para fins de moradia, torna o indivíduo exposto a

condições de riscos. Dessa maneira, é por meio desta exposição às condições de risco e

vulnerabilidades sociais, ambientais, econômicas, dentre outras, que se estabelece as possíveis

relações entre a população ou grupo populacional presente em determinado local, sendo possível,

dessa maneira, determinar as condições de vulnerabilidade resultantes dos processos ambientais

e das condições de vida (FREITAS, et al., 2014).

É de suma importância, que os gestores, tenham em mente a vulnerabilidade existente

aos desastres “naturais”, reconhecendo que as ameaças naturais são eventos possíveis de serem

prevenidos e, portanto, deve-se incrementar políticas envolvendo o planejamento do uso dos

recursos naturais, das habitações, dos locais de ocupação pelas instituições, assim como tornar a

sociedade capaz de responder aos desastres, por meio de ações de preparação. Dessa forma, seria

extremamente relevante a padronização de um instrumento para o auxílio na compreensão dos

gestores e profissionais sobre medidas de prevenção e os cuidados emergenciais diante da

vulnerabilidade a desastres ou à estes propriamente ditos. Tais iniciativas atuando em conjunto,

podem reduzir a vulnerabilidade socioambiental, marcada por estruturas sociais que podem

resultar em condições ambientais precárias, diminuindo a capacidade de resiliência do grupo em

questão (FREITAS, et al., 2012).

As ameaças se caracterizam por eventos físicos que podem ser gerados pela dinâmica da

natureza, cujas consequências dependerão da localização, magnitude, intensidade e frequência.

No contexto do desastre, estas ameaças atingirão a população ou indivíduo exposto, nos quais as

consequências desta exposição irão variar de acordo com as condições maiores ou menores de

vulnerabilidade socioambiental de cada grupo em questão, como relatado acima (FREITAS, et

al., 2014).



Há um consenso entre os autores que a vulnerabilidade é um produto de determinados

contextos e um processo multifatorial. Assim, o conceito de vulnerabilidade é definido como um

processo constituído por componentes que envolvem condições sociais, políticas, econômicas,

ambientais e de exposição desigual ao risco, sendo produto de contextos espaciais,

socioeconômicos, demográficos, culturais e institucionais (MENDES, et al., 2011).

Da mesma forma, o conceito de vulnerabilidade social tem sido discutido entre os autores

com definições próximas, mas com diferentes ideias de relevância. Nesse cenário, o termo é

associado à capacidade de recuperação à um impacto de desastre; ao nível de propensão para ser

afetado pelos riscos, e à capacidade de resiliência e resistência dos indivíduos e comunidade

frente à exposição de perigo (MENDES, et al., 2011).

De acordo com Alexander (2011), a mitigação de desastres deve englobar a investigação

dos perigos, preparação e planejamento de recursos, proteção da população e gestão dos

incidentes, sendo a organização, a comunicação e o conhecimento os principais recursos

utilizados. Segundo o estudo de Cutter (2011) corrobora esta afirmação incluindo a premissa que

para medir a propensão de risco a desastres, deve-se analisar a vulnerabilidade social a qual

identifica o nível de preparação, resposta e recuperação da população ao perigo.

Em relação ao aprimoramento do serviço oferecido à população, mostra-se nítida a

importância do profissional buscar melhorar a qualidade do atendimento. A Política Nacional de

Promoção de Saúde (PNPS), expressada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 687/2006

aponta para a importância do engajamento dos profissionais da saúde e da comunidade em

processos que buscam melhorar a qualidade de vida da população. A PNPS também contempla a

construção de estratégias que reduzam os fatores de riscos à saúde pública (MOURA; MOURA;

VIEIRA, 2019 p. 5 apud MALTA; CASTRO, 2009). Dentre as diretrizes que norteiam a PNAB,

destaca-se universalidade dos serviços de saúde, o que hoje possibilita por meio da atenção

primária (SUS) um vínculo importante dos profissionais de saúde com comunidades submetidas

aos riscos de desastres naturais (MOURA; MOURA; VIEIRA, 2019 p. 6).

A aplicação do instrumento de pesquisa para coleta de dados, que é o objeto de pesquisa

do presente estudo, possui como intuito testá-lo para que seja considerado eficaz ou não em sua



funcionalidade. Em relação aos atributos usados nos testes de qualidade dos instrumentos, tem-se

conhecimento que a validade analisa se o instrumento mede com precisão o que promete, a

confiabilidade se o resultado se mostra consistente no tempo e espaço, a praticabilidade leva em

conta os aspectos práticos propriamente ditos como a facilidade de realização, a sensibilidade

engloba a maneira com que o instrumento atinge o grupo alvo e a responsividade analisa se é

capaz de avaliar a necessidade de mudança, para melhor ou pior (ALEXANDRE E COLUCI,

2009).

Outro aspecto importante para a validação dos instrumentos de pesquisa é a tradução dos

mesmos, visto que alguns são desenvolvidos em outros idiomas e precisam de uma adaptação

fidedigna na hora de serem traduzidos, para que possam contemplar seu objetivo original sem

nenhuma mudança, mesmo que mínima (NORA; ZOBOLI; VIEIRA, 2017). Além disso,

segundo Coster e Mancini (2015, p. 55), o uso de instrumentos traduzidos auxilia a estabelecer

diálogos entre os achados de pesquisa de diferentes países e a identificação das similaridades ou

diferenças entre os resultados em várias regiões do mundo.

A construção de instrumentos de validação ou sua readequação estão diretamente ligadas

às necessidades ambientais e socioeconômicas do público que será alvo do estudo planejado.

Dentre os aspectos avaliados por esses instrumentos são frequentes as temáticas que envolvem

promoção, prevenção e recuperação da saúde, como qualidade de vida, vitalidade e limitações,

adesão ao tratamento e fatores emocionais e psicossociais (LEITE et al, 2018, p. 1733 apud

RATTRAY, JONES, 2005).

Durante a elaboração de cada instrumento, feita a partir da necessidade da população

como visto acima, aprimorar a qualidade de vida da do público-alvo deve ser mantido como o

objetivo principal, fazendo com que as questões levantadas para seu desenvolvimento estejam

sempre voltadas a este propósito. A adoção de instrumentos com potência para o reconhecimento

das necessidades dos diferentes grupos sociais pode contribuir para a reorganização das práticas

de saúde, para que sejam operacionalizadas em respostas às necessidades que as originaram,

numa circularidade entre necessidades em saúde e trabalho em saúde (HINO et al, 2009).



3. METODOLOGIA

O estudo tem como propósito o desenvolvimento, e avaliação da aplicabilidade do

instrumento de pesquisa elaborado que visa a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que

são alvos do projeto. Através do tipo de análise adequada que foi selecionada para a avaliação da

validação da aplicabilidade do instrumento, o objetivo é torná-lo aplicável e válido. Nesse

contexto, tornam-se necessárias a construção e a validação de instrumento confiável, por meio de

embasamento científico, que consiga validar diversos conteúdos em saúde (LEITE et al, 2018, p.

1733).

No que diz respeito ao tipo de avaliação escolhida para apurar a eficácia do instrumento,

a validação será analisada e revisada por pares, sendo realizada por pessoas qualificadas da área

em pauta, que serão profissionais gestores da rede de atenção primária à saúde, docentes de

enfermagem e profissionais da defesa civil. O processo de revisão por pares é realizado por

especialistas na área em questão e que não fazem parte do estudo. Sendo assim, pode ser

considerado uma extensão importante do processo da ciência (JENAL et al, 2012, p. 803 apud

ALBUQUERQUE, 2004 e BEJARANO, 2008). De acordo com Nassi-Calò (2015), a revisão por

pares é tida pela grande maioria dos pesquisadores como o mecanismo mais efetivo e eficaz para

garantir a qualidade, confiabilidade, integridade e consistência da literatura acadêmica.

Deste modo, os profissionais das áreas citadas acima, assumiram função de juízes ou

experts no decorrer do projeto, foram selecionados para participarem e contactados através de

uma carta-convite. A seguinte etapa, após a carta, se dá pela assinatura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que é necessário para qualquer tipo de participação

de um indivíduo em um estudo. Além disso, o projeto conta com a aprovação do Comitê de Ética

e Pesquisa sob o número de CAAE 36203920.9.0000.5238.

A seleção dos juízes experts foi através do método Bola de Neve, está a formação da

amostra, a qual se dá ao longo do processo e não é determinada previamente. Inicialmente, foi

especificado pelo pesquisador as características que os membros da amostra deveriam ter,

depois identificou-se uma pessoa ou um grupo de pessoas congruentes aos dados necessários,

na sequência, foi apresentado a proposta do estudo e, após obter/registrar tais dados, solicitamos



que o(s) participante(s) da pesquisa indicasse(m) outra(s) pessoa(s) pertencente(s) à mesma

população-alvo (COSTA, 2018.)

Dessa forma, a estratégia utilizada, permite que a amostra é autogerada, contando com

a colaboração voluntária do(s) membro(s) inicial(is) e dos subsequentes, sendo, assim, uma

amostragem não probabilística, pois, mesmo que seja definida matematicamente a quantidade de

pessoas a participarem da pesquisa, nem todos os elementos da população-alvo têm a mesma

possibilidade de serem atingidos pelas indicações e “aqueles com maior visibilidade social

têm maior probabilidade de serem selecionados” (COSTA, 2018 apud AAKER; KUMAR;

DAY, 2007, p. 393).

Em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, a solução encontrada para

finalizar o estudo de maneira segura e dentro do prazo foi o desenvolvimento de um formulário

online, executado pela plataforma do Google Forms, onde todo o instrumento foi transcrito de

forma clara e acessível para todos os participantes dispostos a respondê-lo. Além do instrumento

em si, no formulário encontram-se o TCLE e sugestões sobre as perguntas realizadas.

4. RESULTADOS

A pesquisa, realizada através de um formulário online, contou com as respostas de 10

participantes sendo destes, profissionais da área de enfermagem atuantes na gestão de unidades

de atenção básica (3), pesquisadores na área de desastres e saúde pública - ciências biológicas,

geografia e história (2), pesquisadores na área de gerenciamento em enfermagem (3), e

profissionais da defesa civil (2). Dentre os participantes, o indivíduo mais jovem possui 26 anos

e o mais velho 59 e, além disso, 50% são mulheres e 50% são homens. Em relação ao tempo de

formação, o mais recente se formou há 3 anos e a pessoa com mais tempo de formada se formou

há 36 anos. Dentre os diferentes títulos, 2 possuem pós-doutorado, 3 doutorado, 7 mestrado, 7

especialização/residência e 7 graduação.

No que se refere às questões do instrumento de pesquisa em si, 60% dos juízes afirmaram

ter recebido treinamento sobre os processos, protocolos e fluxos em situações de desastre e 100%

dos profissionais consideram que a localidade/área em que exerce seu trabalho possui riscos para

desastres. Dentre os desastres mencionados no formulário em relação à pergunta anterior, dos



juízes que responderam 44,4% assinalou risco de enchentes/inundações/alagamentos, 33,3%

desastres biológicos/sanitários, 11,1% deslizamento de terra, 11,1% desmoronamento de

estruturas e ninguém assinalou risco de rompimento de barragens.

No que diz respeito ao fator de maior risco para desastres, 80% apontou construção

desordenada, 10% falta de saneamento básico e 10% aspectos geológicos. Em relação ao público

alvo que usufrui dos serviços das unidades onde os profissionais trabalham, 75% apontou dos 18

aos 59 anos e 25% assinalou até os 03 anos. Quanto à existência de deficientes atendidos na área

da unidade, 80% afirmou atender a este público. Sobre preparação para com situações de riscos,

90% disse não ter recebido treinamento sobre como agir com os pacientes em cuidados

domiciliar e deficientes, e em uma situação de desastre 50% disse saber para onde encaminhar

indivíduos desabrigados.

Além disso, 70% afirmou existir rota de fuga em situações de emergência em desastres na

comunidade abrangida pela área da unidade de saúde e no que diz respeito às doenças mais

prevalente na área da unidade, dos juízes que responderam 88,9% assinalaram hipertensão

arterial e diabetes mellitus 77,8%, tuberculose, 66,7% cardiopatias, 44,4% HIV/AIDS e 22,2%

DPOC, neoplasias e hanseníase.

Vale ressaltar também que, como mencionado acima, para cada questão inserida no

formulário, logo abaixo o participante que estava respondendo tinha a oportunidade de deixar a

sua sugestão acerca da questão. Este mecanismo de avaliação pode ser considerado o ponto

chave dos resultados do estudo, visto que através dele é possível observar o feedback dos

profissionais, sendo viável chegar à conclusão final da pesquisa

Foram observadas e consideradas algumas opiniões construtivas sobre, por exemplo, a

estrutura das perguntas, a quantidade de respostas a serem assinaladas e opções que poderiam ser

acrescentadas juntamente às respostas existentes.

A seguir encontra-se uma tabela com as sugestões citadas que podem ser consideradas

as mais pertinentes.



Tabela 1 - Sugestões dadas pelos profissionais que responderam o instrumento

1 Incluir cursos de qualificação na formação profissional

2 Contemplar também gestores e agentes comunitários de saúde

3 Perguntar se o profissional gostaria de receber treinamento para casos de
desastres

4 Assinalar mais de uma opção em algumas questões

5 Acrescentar para tipos de desastres: seca, acidentes radiológicos e nucleares

6 Incluir opção de ordenar prioridades de riscos

7 Especificar o risco para melhor definir a faixa etária mais vulnerável

8 Incluir opção “não sei informar” na questão sobre presença de rotas de fuga

9 Incluir viroses gripais em doenças mais prevalentes

10 Sugestões sobre elaboração e escrita das perguntas
Fonte: Produzida pelos autores com base na coleta de dados da pesquisa

Todavia, em sua maioria, os participantes não possuíam sugestões acerca das perguntas

realizadas e o instrumento de pesquisa mostrou-se eficaz no auxílio aos profissionais nas análises

de vulnerabilidade e riscos de desastres das populações. As sugestões expostas acima serão

utilizadas em aprimoramento futuro do instrumento de pesquisa, se for o caso.

5. CONCLUSÃO

Mediante o exposto, observa-se que através do instrumento de pesquisa que foi

desenvolvido e aplicado os profissionais puderam especificar diferentes aspectos a cerca da

população a qual oferecem seus serviços, tais como faixa etária, doenças mais prevalentes e

presença de indivíduos com deficiência. Além disso, constata-se o conhecimento sobre os

principais fatores de risco de desastres e as possíveis rotas de fuga e locais de abrigo em caso de

eventuais imprevistos ou acidentes.



Faz-se assim visível, também, em quais pontos os profissionais necessitam de orientação

e treinamento, visando o aprimoramento contínuo do serviço prestado para com a população que

usufrui do mesmo. Deste modo, pode-se considerar que o instrumento de pesquisa desenvolvido

e aplicado no presente estudo se mostra capaz de auxiliar no diagnóstico situacional do

conhecimento dos profissionais acerca da vulnerabilidade socioambiental, buscando não só o

conhecimento da população alvo, mas também o melhoramento do trabalho apresentado pelas

equipes presentes nas unidades em questão.



ANEXO 1 – Instrumento de pesquisa base para o formulário





ANEXO 2 – Exemplo de como o formulário foi desenvolvido, junto com o campo de

sugestões de cada questão
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