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RESUMO 

 

Os atributos da Atenção Primária em Saúde (APS) são eixos estruturantes do 

processo de atenção, associados à qualidade dos serviços, à efetividade e à eficiência das 

intervenções em saúde. A maioria dos estudos sobre avaliação da APS foram realizados 

em países desenvolvidos e existe pouca evidência sobre o impacto positivo da APS em 

países em desenvolvimento, especialmente na América Latina. No Brasil, o processo de 

avaliação da APS encontra-se em fase de implantação, ainda incipiente. Foi realizada uma 

busca bibliográfica em bases de dados nacionais e internacionais, a fim de identificar 

quais são os instrumentos validados de avaliação da APS utilizados atualmente no Brasil, 

o escopo de avaliação de cada instrumento e seus resultados. Não houve restrição de 

idiomas nem de período de publicação. Foram incluídos estudos que utilizaram 

instrumentos validados para avaliação da APS no Brasil. Foram excluídos artigos que 

avaliaram a qualidade de vida dos usuários da APS, que se direcionaram para um evento 

específico de saúde e que realizaram a validação dos instrumentos. Foram encontrados 

3.575 artigos no total da busca eletrônica. Após leitura dos resumos, foram selecionados 

55 estudos para análise sendo 53 sobre PCATool, 1 sobre EUROPEP e 1 sobre CCAENA. 

Foi concluído que todos os atributos são capazes de avaliar a APS no Brasil, porém há 

um destaque para o PCATool devido à sua capacidade de avaliar todos os atributos deste 

nível de atenção e por sua maior adaptação à realidade das unidades públicas de saúde 

brasileiras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Atenção Primária à Saúde, Avaliação em Saúde, Serviços de Saúde, Saúde Pública, 

Questionário, Instrumento. 
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ABSTRACT 

 

  The attributes of Primary Health Care (PHC) are structuring axes of the care 

process, associated with the quality of services, effectiveness and efficiency of health 

interventions. Most studies on PHC assessment have been conducted in developed 

countries and there is little evidence on the positive impact of PHC in developing 

countries, especially in Latin America. In Brazil, the APS evaluation process is still in its 

infancy. A bibliographic search was carried out in national and international databases, 

in order to identify the validated APS evaluation instruments currently used in Brazil, the 

evaluation scope of each instrument and its results. There was no restriction of languages 

or period of publication. We included studies that used validated instruments for the 

evaluation of PHC in Brazil. We excluded articles that assessed the quality of life of PHC 

users, who were directed to a specific health event and who performed the validation of 

the instruments. 3,575 articles were found in total search. After reading the abstracts, 55 

studies were selected for analysis, being 53 on PCATool, 1 on EUROPEP and 1 on 

CCAENA. It was concluded that all attributes are capable of assessing PHC in Brazil, but 

there is a prominence for PCATool due to its ability to evaluate all the attributes of this 

level of attention and its greater adaptation to the reality of Brazilian public health units. 

 

KEY-WORDS: 

Primary Health Care, Health Evaluation, Health Services, Public Health, Questionnaire, 

Assessment. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1980, sob influência do Movimento Sanitário Brasileiro, a 

saúde foi constituída como um direito de todos e um dever do Estado. Nesse sentido 

surgiu um novo modelo de organização da saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), 

apoiado em um conceito ampliado de saúde, em que esta deixa de ser sinônimo da mera 

ausência de doenças, e passa a ser considerada, sobretudo, como qualidade de vida, 

decorrente de políticas públicas que promovem a redução de desigualdades regionais e 

desenvolvimentos econômico e social. (BRASIL, 2000).  

Através da Lei Orgânica 8080/90, com a regulamentação do SUS em 1990, se 

iniciava no Brasil um processo de reestruturação dos serviços de saúde. O SUS é o 

conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pelos órgãos e instituições 

públicas e privadas nacionais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público, onde a iniciativa privada pode participar de forma complementar 

(BRASIL, 1990). 

O modelo atual de prestação de serviços de saúde do Brasil é o resultado de um 

processo histórico de lutas que se tornou mais forte a partir dos anos 1970, 

simultaneamente à luta pelo processo de redemocratização da sociedade brasileira 

(RONCALLI, 2003).  

O SUS tem como princípios a universalidade, a equidade e a integralidade, e 

preconiza que os serviços de saúde se organizem por meio de ações inseridas numa rede 

descentralizada, regionalizada e hierarquizada, valorizando a participação social e as 

atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços assistenciais (BRASIL, 2000 e 

BRASIL, 2012). 

O primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde é a Atenção Primária a Saúde 

(APS), que considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade e 

inserção sociocultural, busca a promoção, a prevenção de saúde e tratamento de doenças, 

e a redução de danos e/ou de sofrimentos que possam comprometer as possibilidades do 

indivíduo viver de modo saudável (BRASIL, 2006). 

Nesse nível de atenção à saúde são usadas tecnologias de elevada complexidade e 

baixa densidade que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e 
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relevância em seu território. A APS orienta-se pelos princípios do SUS: universalidade, 

acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social. Deve ser, 

preferencialmente, o contato inicial dos usuários ao sistema público de saúde (BRASIL, 

2006). 

No Brasil, o Programa Saúde da Família (PSF) foi introduzido em 1994 visando 

a reorientação do modelo assistencial a partir da Atenção Básica. O Programa foi 

reformulado para Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2008, com o objetivo de 

reorganizar a APS no país priorizando as ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde dos indivíduos e suas famílias, em um contexto biopsicossocial, de forma integral 

e contínua (BRASIL, 2008), respeitando os princípios do SUS - a universalidade, a 

integralidade e a equidade. 

Os atributos da APS são acesso, longitudinalidade, integralidade, coordenação, 

orientação familiar e comunitária e competência cultural. Estes são reconhecidos na 

literatura internacional como eixos estruturantes de processo de atenção, associados à 

qualidade dos serviços, à efetividade e a eficiência de suas intervenções (STARFIELD, 

2002). 

Por tanta diversidade entre os modelos e intensidade com que a APS tem se 

apresentado em diversos locais, inúmeros estudos e conceitos sobre os métodos de 

avaliação estão sendo desenvolvidos mundialmente, procurando construir ferramentas 

que auxiliem a gestão e o planejamento (BROWN, LINFORD, 2006; DASSOW, 2007; 

GENÉ-BADIA, et al, 2007; HARTZ, SILVA, 2005; RAJMIL, et al, 2003). 

O presente trabalho tem como objetivo verificar nas bases de dados nacionais e 

internacionais quais são os instrumentos validados de avaliação da APS utilizados 

atualmente no Brasil. Além disso, foi realizada uma comparação entre o escopo de 

avaliação de cada instrumento e os resultados dos estudos realizados.  

A análise dos estudos propiciará a obtenção de conhecimento sobre o que vem 

sendo realizado no campo da avaliação da APS.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Atualmente, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção 

Primária” e “Atenção Primária à Saúde” como sinônimos (BRASIL, 2003; BRASIL, 

2012 E AGUIAR, 2003). Nesse trabalho optamos por usar o termo “Atenção Primária à 

Saúde”. 

Atenção Primária à Saúde 

Em 1920, foi divulgado um texto oficial acerca da organização dos serviços de 

saúde que se dividia em três níveis distintos: centros de saúde primários, secundários e 

hospitais-escola. As funções dos níveis de saúde foram descritas e foram pospostos 

vínculo entre os mesmos (LORD DAWSON OF PENN, 1920). Essa organização 

proposta foi base para o conceito de regionalização e o arranjo teórico direcionou a 

reorganização dos serviços de saúde em vários países (STARFIELD, 2002). 

Durante a Assembleia Mundial de Saúde, em 1977, foi decidido que a meta 

principal dos governos participantes deveria ser a obtenção de um nível de saúde que 

permitisse uma vida social e economicamente produtiva no ano 2000 por parte de toda a 

população mundial – conhecida atualmente como Saúde para Todos no Ano 2000. Os 

princípios a respeito da APS foram enunciados durante a Conferência em Alma Ata no 

ano 1978 (OMS, 1978), porém o consenso foi confirmado um uma reunião da Assembleia 

Mundial de Saúde em maio de 1979 (KAPRIO, 1979). 

No Brasil em 1991, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACs) visava 

realizar o trabalho com as famílias de forma contínua, com a criação de vínculo entre 

profissionais e indivíduos assistidos. Os resultados foram tão satisfatórios que, a partir de 

1994, o PSF foi introduzido no Brasil em meio ao debate sobre a necessidade de se 

combinar os meios técnico-científicos de se resolver problemas de saúde, individuais e 

coletivos e, simultaneamente, promover saúde de qualidade, através da estruturação de 

modelos assistenciais (SCHERER, 2006). 

O PSF teve como objetivo geral reorganizar a prática de atenção em saúde em 

novas bases substituindo o modelo tradicional, cuidando das famílias e, dessa forma, 

melhorando a qualidade de vida da população (BRASIL, 1994). 
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O modelo biomédico, predominante até então, já dava sinais de desgaste, 

explicitados pela não melhoria dos níveis de saúde da maior parte da população, pela falta 

de eficiência do setor e pela desqualificação profissional (FRANCO e MERHY, 2003; 

MARINS, 2003; AMORETTI, 2005; BUCHABQUI e PETUCO, 2006). 

Após receber muitas críticas em seus primeiros anos de implantação, a partir de 

1998, o PSF passou a ser caracterizado pelos documentos do Ministério da Saúde como 

uma estratégia com potencial de estruturar os sistemas municipais de saúde, passando 

então a ser o pilar de sustentação do SUS no plano assistencial (BRASIL, 2012). 

A ênfase dada à implantação da ESF é justificada pelo Ministério da Saúde pela 

possibilidade de desenvolver ações humanizadas, com competência técnica, articuladas 

intersetorialmente e socialmente apropriadas, passando o indivíduo a ser tratado de forma 

integral, num contexto social e familiar (BRASIL, 2000). No Brasil, é considerada um 

eixo central da APS e tem potencial de interferir nos indicadores de saúde da população, 

por exemplo, reduzindo o número de internações por condições sensíveis ao cuidado 

primário (MACINKO et al, 2006 E FERNANDES et al, 2009). 

Constituem-se como eixos fundamentais da concepção da ESF: o território e a 

população adscrita, o trabalho em equipe e a intersetorialidade, e as visitas domiciliares, 

uma de suas principais estratégias. A compreensão desses aspectos é fundamental para a 

discussão do processo de trabalho em saúde, dos processos de gestão, de educação 

permanente/continuada e de avaliação de serviços em saúde (BRASIL, 2012). 

Na ESF, a visita domiciliar deve ser um procedimento de rotina realizado 

preferencialmente pelo Agente Comunitário de Saúde que informará a necessidade da 

visita de outro profissional à equipe. Através da organização de visitas da equipe de saúde 

às pessoas sinalizadas, também é realizada a ampliação e a qualificação das ações de 

saúde, visando à identificação dos riscos e propiciando o acompanhamento e tratamento 

necessário aos mais necessitados (BRASIL, 2012). 

Mundialmente, a APS é caracterizada por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, desenvolvido por meio do exercício de práticas gerenciais, 

sanitárias, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe. As ações são 

dirigidas às populações de territórios bem delimitados pelas quais as equipes assumem a 
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responsabilidade sanitária, considerando a dinâmica existente no território em que vivem 

(BRASIL, 2012).   

Seus atributos foram formulados em 1978 a partir de uma abordagem proposta 

pelo Comitê do Institute of Medicine para avaliar a APS estabelecendo um marco 

importante na tentativa de delinear um método normativo para medir a incorporação da 

Atenção Básica (STARFIELD, 2002; STARFIELD, et al, 2005). 

Os atributos são divididos em essenciais e derivados. Sendo, o acesso, a 

longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado, os essenciais e, a 

orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural, os derivados. 

(STARFIELD, 2002). 

O acesso é caracterizado como o primeiro contato do paciente com o serviço ou 

uso do serviço a cada novo problema ou episódio do problema, com exceção das 

urgências e emergências médicas (STARFIELD, 2002). 

O estabelecimento do acesso ao sistema de saúde, articulação de cuidados 

preventivos e curativos no primeiro nível de atenção e a integração das redes de cuidado 

primário e especializado são descritos como elementos fundamentais para organização do 

SUS de forma integrada gerando maior qualidade da atenção prestada e redução dos 

custos (GIOVANELLA, ECOREL E MENDONÇA, 2003). 

Acessibilidade refere-se às características que possibilitam que os usuários 

cheguem ao serviço, pode ser conceituada como o paciente obter os cuidados sempre que 

necessitar, de maneira fácil e conveniente. Esta dimensão considera os aspectos 

geográficos, socioculturais e econômicos. O estudo da acessibilidade geográfica é 

importante na identificação dos obstáculos na busca pelo atendimento. O aspecto 

organizacional abrange as características ligadas à organização do serviço de saúde 

(tempo para obter uma consulta, tempo para fazer exames e continuidade do tratamento), 

já os aspectos socioculturais e econômicos incluem o conhecimento do usuário sobre 

sinais e sintomas da sua enfermidade, risco de gravidade, conhecimentos sobre o próprio 

corpo, renda etc. (TRAVASSOS & MARTINS, 2004). 

A longitudinalidade é a existência de uma forma continuada de atenção, utilização 

ao longo do tempo. A relação entre a população e sua fonte de atenção deve refletir uma 
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relação interpessoal intensa que expresse confiança mútua entre os usuários e os 

profissionais de saúde (STARFIELD, 2002). 

O conceito de continuidade de cuidados proposto por Reid et al. 2002 define como 

o grau de coerência e união das experiências na atenção que o usuário recebe ao longo do 

tempo. Eles descrevem três tipos de continuidade assistência, sendo: 

1. Continuidade informativa – informação sobre eventos anteriores é usada para 

que seja realizado o cuidado apropriado às necessidades atuais do usuário. As 

dimensões da continuidade da informação são: 

1.1. Transferência de informação clínica que é a percepção do usuário de que 

a transferência de informações de um profissional para outro, de modo que 

estejam vinculados os diferentes elementos da atenção ao longo do tempo 

1.2.Conhecimento acumulado que envolve a percepção do usuário sobre os 

seus valores, preferências, contexto pessoal, mecanismos de apoio e 

necessidades de saúde; 

2. Continuidade de relacionamento -  importância de reconhecer o paciente como 

pessoa, relação contínua entre usuário e profissionais ao longo do tempo. Suas 

dimensões são: 

2.1.Estabilidade da equipe profissional que implica em ser atendido pelos 

mesmos profissionais, mesmo que hajam poucas chances de estabelecer 

um relacionamento a longo prazo, como ocorre em casos de atenção aos 

episódios agudos; 

2.2. Vínculo paciente-profissional que é a relação que se estabelece entre os 

usuários e profissionais, desde a perspectiva do primeiro e depende, entre 

outros fatores, duração e tipo de cuidados envolvidos (episódios agudos 

ou doença crônica de longo prazo); 

3. Continuidade da gestão – garantia de que o atendimento recebido pelo usuário 

em diferentes níveis assistenciais seja coordenado, complementar e sem 

duplicação. Esta continuidade está relacionada, geralmente, aos problemas de 

saúde crônicos. Suas dimensões são: 

3.1.Consistência do cuidado significa que o usuário percebe que existe 

consistência nos objetos e tratamentos indicados pelos diferentes 

profissionais dos diferentes níveis de atenção; 
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3.2.Flexibilidade e acessibilidade entre níveis: flexibilidade – refere-se à 

percepção dos usuários de que as mudanças necessárias são feitas no plano 

de tratamento de acordo com suas necessidades e eventos que você pode 

apresentar, seus ciclos de vida e evolução da sua doença; acessibilidade 

entre níveis implica a percepção dos usuários de que eles acessem 

continuamente aos serviços de acordo com as suas necessidades (REID et 

al., 2002). 

A presença deste atributo tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais 

precisos, reduzindo desta forma o número de encaminhamentos desnecessários aos 

especialistas e a realização de procedimentos de maior complexidade. Quando a formação 

dos profissionais não está vinculada à realidade de vida e saúde da população, resulta na 

falta de preparo para lidar com as características distintas da demanda, constituindo mais 

um obstáculo no alcance da Longitudinalidade na ESF (OLIVEIRA & PEREIRA, 2013). 

O Acolhimento consiste na busca ininterrupta sobre as necessidades de saúde da 

população e de formas distintas para satisfazê-las resultando assim em encaminhamentos, 

deslocamentos pelas redes de atenção. Essa dimensão constitui um elemento da mudança 

no processo de trabalho e no relacionamento entre profissionais e usuários (atos de fala, 

escuta, vínculo e negociação). Está relacionada com a boa comunicação e favorece a 

continuidade do cuidado (TAKEMOTO & SILVA, 2007).  

A Integralidade desde a sua implementação é alvo de inúmeras discussões e, ao 

longo do tempo, adquiriu sentidos mais amplos e outras formas de operacionalização. Na 

década de 80, foi descrita num trecho da Constituição de 88 como “atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” 

(BRASIL, 1988, art. 198). Inicialmente o conceito se referia aos serviços prestados pelo 

SUS que defendia uma organização administrativa dos serviços de forma hierarquizada e 

descentralizada. 

Em 2002, Starfield define o atributo como as ações que as unidades de Atenção 

Primária devem fazer para que os pacientes recebam todos os tipos de serviços de atenção 

(mesmo que alguns não possam ser executados com eficiência dentro da unidade), 

incluindo o encaminhamento a serviços secundários para consultas, serviços 

especializados entre outros. 
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Poucos anos depois, Hartz e Contandriopoulos relatam que o conceito de 

integralidade se remete ao de interação de serviços por meio das redes assistenciais, onde 

a interdependência dos atores e organizações é reconhecida e, também, é constatado que 

nenhuma destas é totalmente competente ou possui os recursos necessários para 

solucionar os agravos de saúde de uma determinada população em seus diferentes ciclos 

de vida.   (HARTZ E CONTANDRIOPOULOS, 2004). 

Em 2005, Mattos amplia o conceito, fazendo observações sobre os sentidos da 

integralidade onde são destacadas três dimensões de compreensão da prática: 

A primeiro diz respeito às práticas profissionais, onde é desejada a superação da 

racionalidade médica – boa prática diante do sofrimento humano. Compreensão acerca 

das necessidades dos usuários que procuram os serviços. Não se restringindo apenas à 

prevenção e controle da enfermidades.  

A segunda dimensão está relacionada com a organização dos serviços. São 

ressaltados:  o aperfeiçoamento contínuo do processo de trabalho nas unidade de saúde, 

a articlação entre a saúde pública e práticas assistenciais, as ações programáticas 

horizontalizadas, a ampliação das possibilidades de apreensão das necessidades das 

populações específicas e a articulação  entre a demanda espontânea e a programada. 

A terceira dimensão fala sobre as respostas governamentais aos problemas de 

saúde como configuração das políticas: ampliação do horizontes de problemas a serem 

tratados de acordo com estratégias e intervenções, transgredindo os espaços das políticas 

setoriais (MATTOS, 2005). 

Em 2013, Silva Jr. e Mascarenhas definem integralidade como atributo das 

práticas profissionais de saúde e da organização do serviço, o articulando com três 

conceitos, acolhimento, vínculo/responsabilização e qualidade da atenção. Eles relatam 

que a qualidade da atenção faz referência a um modelo que considera a percepção dos 

usuários atendendo suas expectativas por um conjunto de articulações numa relação 

humanizada entre ele e a equipe de saúde, pautada nos novos sentidos propostos. O 

vínculo diz respeito às responsabilidades da equipe com o usuário, o acolhimento se 

relaciona com o acesso, referenciamento, capacidade de escuta e coordenação do trabalho 

em equipe. 
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A Coordenação do Cuidado pressupõe alguma forma de continuidade, seja por 

parte do atendimento prestado pelo mesmo profissional, pelo acesso aos prontuários 

médicos, ou ambos, sendo que o serviço de atenção primária deve ser capaz de integrar 

todo o cuidado que o paciente recebe nos diferentes pontos de atenção do SUS 

(STARFIELD, 2002). 

Ela pode ser definida como articulação entre diferentes serviços e ações de saúde 

de forma sincronizada e voltada para o mesmo objetivo, independentemente do local onde 

o atendimento esteja sendo prestado. Este tipo de atendimento é justificado pelo número 

crescente de usuários que sofrem de múltiplas enfermidades e recebem cuidados de 

profissionais de diversas especialidades (OLIVEIRA & PEREIRA, 2013).  

Os atributos derivados são caracterizados por Starfield em 2002 como: 

 Orientação familiar: refere-se ao conhecimento sobre os fatores familiares 

relacionados à origem e ao cuidado das enfermidades; 

 Orientação comunitária: refere-se ao conhecimento do provedor sobre as 

necessidades da comunidade por meio de dados epidemiológicos e do contato 

direto com a comunidade, sua relação com a mesma, assim como planejamento e 

avaliação conjunta dos serviços prestados; e  

 Competência cultural: engloba o conhecimento das necessidades especiais das 

subpopulações que podem não estar em evidência pelas características étnicas, 

raciais ou outras características culturais especiais. 

A satisfação é um processo dinâmico e pode ser influenciado por inúmeros fatores, 

por exemplo, conhecimento do estado de saúde e da doença, crenças, características 

demográficas e, por consequência deste conceito multidirecional, a satisfação com os 

cuidados de saúde pode ser caracterizada como uma avaliação individual de várias 

dimensões dos cuidados de saúde, desde aspectos relacionados ao acesso, infra-estrutura, 

até a relação entre o profissional e o usuário, e dos resultados em saúde. (ESPERDIÃO 

& TRAD, 2005; CROW et al., 2002; WARE, 1981; FERREIRA E RAPOSO, 2006; 

FITZPATRICK, 1991).  

APS é o nível de um sistema de saúde que permite acesso para todas as novas 

necessidades e problemas, fornece atenção a pessoa no decorrer do tempo, fornece 

atenção a todas as situações de saúde e coordena ou integra a atenção fornecida em algum 
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outro lugar ou por terceiros. Organiza e racionaliza o uso dos recursos 

(básicos/especializados), direcionados para a promoção, manutenção e melhora da saúde 

(STARFIELD, 2002 E VUORI, 1984). Se desenvolve com alto grau de descentralização 

e capilaridade, próxima do cotidiano da população, e deve ser o contato preferencial dos 

usuários, principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) (BRASIL, 2012). 

A avaliação tem como principal objetivo dar subsídios aos processos de decisão 

dentro do sistema de saúde. Deveria auxiliar na identificação de obstáculos e na 

reorientação de ações e serviços, além de incentivar novas práticas nas rotinas de cuidado, 

por exemplo, aferir o impacto das ações implementadas na saúde da população (MS, 

2005). 

Maior importância foi dada a esse processo a partir do momento em que a 

organização e a gestão dos serviços foram vistas de forma diferente, principalmente em 

relação à atenção prestada aos usuários (RONCALLI & LIMA, 2006; RIBEIRO et al., 

2010). 

Inúmeros estudos defendem a posição da APS como porta de entrada preferencial 

e coordenadora do cuidado (STARFIELD; SHI; MACINKO, 2005; GÉRVAS; PEREZ 

FERNANDEZ, 2005). Dessa forma, a atuação dos profissionais com capacidade para 

resolver os problemas nas unidades e encaminhar os usuários adequadamente aos serviços 

de referência, somente após serem esgotadas as possibilidades terapêuticas por meio do 

controle de acesso (gatekeeping), sinaliza a qualidade e adequa a APS na rede de atenção, 

principalmente quando este tipo de atuação permite a coordenação do cuidado entre os 

níveis de atenção, busca a resolução do problema com continuidade e não se caracteriza 

como uma barreira de acesso oportuno (STARFIELD; SHI; MACINKO, 2005; 

GÉRVAS; FERNÁNDEZ, 2005). 

A literatura científica apresenta evidências sobre a associação entre o maior grau 

de orientação da APS e o aumento da efetividade dos sistemas de saúde, da satisfação dos 

usuários e da eficiência (STARFIELD et al., 2005). Quanto mais orientado para a 

presença dos atributos é o serviço de saúde, mais capaz de desenvolver atenção integral 

à sua comunidade (STARFIELD, 2002) 
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A maioria dos estudos foram realizados em países desenvolvidos, existe pouca 

evidência sobre o impacto positivo da APS em países em desenvolvimento, especialmente 

na América Latina (MACINKO et al., 2009 & MOORE et al., 2003).  

 

Avaliação em Saúde 

 

Atenção Primária em Saúde é uma estratégia eficaz na melhoria dos indicadores 

de saúde, interfere no aumento do acesso aos serviços básicos, pelo impacto resultante 

sob a justiça social e no processo de incremento da participação das comunidades 

(CAMPOS, 2010). 

A avaliação em saúde tem como propósito fundamental dar suporte aos processos 

decisórios no âmbito do sistema, e não ter caráter prescritivo ou punitivo; deve facilitar a 

identificação de problemas, avaliar a incorporação de novas práticas e também medir o 

impacto das ações sobre o estado de saúde da população (BRASIL, 2006) . 

Para definir quem é responsável por fazê-la, é necessário pensar o conceito de 

institucionalização da avaliação, desafio atual dos sistemas de saúde. Para Hartz (2002, 

pág. 419), “institucionalizar a avaliação deve ter o sentido de integrá-la em um sistema 

organizacional no qual esta seja capaz de influenciar o seu comportamento, ou seja, um 

modelo orientado para a ação ligando necessariamente as atividades analíticas às de 

gestão das intervenções programáticas”. Institucionalizar a avaliação em saúde significa 

organizar um conjunto de ferramentas que sejam capazes de qualificar a saúde de forma 

coerente com o Sistema Único de Saúde e abrangente nas suas esferas de gestão, do 

cuidado e do impacto epidemiológico. 

Desde a década de 60, Donabedian vem desenvolvendo pesquisas sobre a 

avaliação da qualidade dos serviços de saúde. A Qualidade da atenção é definida como o 

tratamento capaz de alcançar melhor equilíbrio entre os benefícios de saúde e os riscos. 

Os custos monetários, expectativas e valores do paciente são considerados facilitadores 

ou obstáculos para alcançar o padrão de qualidade. Os atributos da atenção prestada 

influenciam na qualidade: acesso, continuidade, coordenação e satisfação do paciente 

(DONABEDIAN,1988). 
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O Ministério da Saúde (MS) tem desenvolvido ações de avaliação e 

monitoramento da APS desde 1988, associado às secretarias e com auxílio das 

instituições de ensino e pesquisa através do Pacto pela Atenção Básica e, hoje, da 

Avaliação para Melhoria da Qualidade (FIGUEIREDO, 2013).  

A qualidade da atenção se baseia na conduta do profissional (processo saúde-

doença, aos cuidados técnicos, sócio-ambientais e psicológicos) na sua relação com o 

paciente (congruência de expectativas entre ambos, a adaptação e a flexibilidade, o trato 

eqüitativo e a manutenção da autonomia do paciente, bem como a participação ativa do 

mesmo). Tais cuidados se integralizam com a coordenação e em continuidade 

(DONABEDIAN,1988). 

Donabedian (1988), leva em conta que, para a avaliação da qualidade dos serviços, 

podem ser englobados todos ou alguns dos componentes que conformam um programa: 

a estrutura, o processo e os resultados.  

Hartz (1997, pág. 32) diz que “não podemos falar de uma intervenção sem levar 

em conta os diferentes atores que ela envolve”. Sendo assim, o processo de avaliação 

deve ser pensado de maneira a abranger desde o profissional de saúde da unidade local 

até o Ministério da Saúde. Para isso, é necessário que se invista na criação de instrumentos 

e estratégias de integração das iniciativas de avaliação já existentes nas diversas esferas 

do SUS, no desenvolvimento de capacidade técnica e, também, na construção de 

parcerias. Pode-se depreender, então, que cabe ao gestor federal ser indutor da 

institucionalização da avaliação em saúde no Brasil, como já foi feito em países como 

Inglaterra e Estados Unidos. Isso significa que a avaliação em saúde é uma avaliação 

normativa, porque é feita por quem é responsável pelo funcionamento e pela gestão da 

intervenção.  A avalição feita por pesquisadores exteriores à intervenção configura uma 

pesquisa avaliativa.  

 Quando se fala em institucionalização da avaliação da atenção básica, 

especificamente, esse processo ganha um valor ainda maior, já que o objeto de estudo 

está em íntimo contato com a população. Sendo assim, os resultados das avaliações 

permitem que os gestores prestem contas à sociedade sobre suas escolhas e por que elas 

foram feitas.  
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Contandriopoulos (1997) relata que “Avaliar é uma responsabilidade”, e diz 

também que as instituições não deveriam se eximir de exercê-la. A avaliação deve ser 

incorporada ao sistema, o que possibilita o monitoramento da capacidade dos serviços em 

responder às necessidades em saúde; acompanhar os efeitos das intervenções; identificar 

e corrigir problemas. 

Para Takeda & Talbot (2006, pág. 569), citando Giandomenico Majone, 1988 “O 

verdadeiro desafio em avaliação é o desenvolvimento de um processo que enfatiza 

aprendizado e mudanças, em vez de um sintético julgamento de valor, bom ou mau.” 

Estudiosos apontam o desafio no desenvolvimento de ações de saúde embasadas 

pelos resultados das pesquisas de avaliação (MS, 2005; MATTOS, 2003; ALMEIDA & 

MACINKO, 2006; ILBAÑEZ et al., 2006), apesar da escassez de estudos deste tipo, o 

mesmo tem potencial de demonstrar insatisfações e dificuldades relacionadas à 

observância de alguns princípio e diretrizes do SUS e da APS (PEREIRA et al., 2011). 

No Brasil, a abrangência das avaliações é limitada devido ao perfil nacional onde 

a cultura de avaliação não institucionalizada. Existem, também, dificuldades para se obter 

um consenso sobre o propósito dos resultados das pesquisas e sua utilização nos processos 

decisórios ou pelos desafios no estabelecimento de parâmetros mensuráveis na avaliação 

da APS (BRASIL, 2010 e RIBEIRO, 2009). 

Os estudos de avaliação da APS devem certificar da presença e extensão dos 

atributos já descritos. O grau de comprometimento do sistema e das ações respeitando os 

princípios da APS asseguram uma maior efetividade da atenção prestada, segundo alguns 

autores (MACINKO & HARZHEIM, 2007). 

Um sistema de saúde baseado nos princípios da APS é considerado mais efetivo e 

satisfatório para a população, seus custos são reduzidos e é mais equitativo (HARZHEIM, 

STEIN & ÁLVAREZ-DARDET, 2004). 

Atualmente, a Política Nacional de Atenção Básica define a Saúde da Família 

como estratégia prioritária para sua organização então, torna-se importante avaliar o grau 

de orientação à APS dos diferentes modelos e, também, conhecer o grau de orientação à 

APS nos diferentes serviços (BRASIL, 2006). 
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Adotar a ESF parte do princípio de que são reconhecidos os poucos resultados em 

relação à introdução de mudanças substantivas no setor saúde a partir da implantação do 

SUS (SENNA, 2002). Esta implementação, apesar da mesma orientação macropolítica, 

vem produzindo experiencias qualitativamente diferentes e, em muitos casos, reproduz o 

modelo tradicional em novas roupagens (SILVA JR, 1998; MERHY & FRANCO, 2002). 

De acordo com Silva Jr (1998) e Cruz et al (2005), para se conseguir uma percepção de 

mudança do quadro falado são necessárias avaliações no que se refere, principalmente, 

ao processo de trabalho das equipes com relação aos usuários e à integralidade da atenção. 

Afirmam também que este tipo de pesquisa, além de ser uma intervenção pontual, irá 

acrescentar instrumentos para que o cotidiano dos serviços, das práticas dos profissionais 

e da relação com a população sejam pensados numa visão autocrítica e estimulando do 

protagonismo dos atores. Através da avaliação dos resultados, será possível efetuar 

programas direcionados para mudança. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

 Identificar quais são os instrumentos validados que estão sendo 

utilizados para avaliação da APS no Brasil 

Objetivos específicos: 

 Comparar o escopo da avaliação de cada instrumento e; 

 Comparar os resultados dos estudos realizados. 
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MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão de literatura seguida de metassíntese. A pergunta que 

norteou essa busca foi: “Quais são os instrumentos validados utilizados para avaliação 

da Atenção Primária à Saúde no Brasil?” 

Foram pesquisadas as bases de dados MEDLINE, LILACS, CidSaúde, BDENF e 

Cochrane e a biblioteca eletrônica SciELO. Não houve restrição de idioma e nem de 

período de publicação durante a realização da busca pelos artigos. 

Após a busca nas bases, foi realizada, adicionalmente, uma busca de artigos na 

literatura cinza, que consiste na busca de novos estudos dentro das referências dos 

artigos já encontrados. 

Para realização da pesquisa foram seguidas as etapas de identificação e seleção 

dos artigos proposta por Sandelowski e Barroso em 2007: 

1. Identificação do tema;  

2. Formulação da questão de pesquisa; 

3. Definição das fontes de buscas de dados; 

4. Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; 

5. Seleção e análise crítica dos artigos; 

O critério de inclusão deste estudo parte do princípio que os artigos selecionados 

devem utilizar para coleta de dados, instrumentos validados para avaliação da APS no 

Brasil. Foram excluídos os: artigos que avaliaram a qualidade de vida dos usuários da 

APS, que se direcionaram para um evento específico de saúde e que se propuseram a 

validar os instrumentos. 

Os descritores selecionados, indexados, foram utilizados na etapa de busca, de 

acordo com a especificidade de cada base de dados e de cada base eletrônica de artigos 

científicos (QUADRO 1). 

 

 

 



32 
 

 

QUADRO 1: Descritores utilizados na etapa de busca, 2017. 

BASE DE DADOS/ BIBLIOTECA 

ELETRÔNICA 

DESCRITORES INDEXADOS 

LILACS 

Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde 

“Avaliação em Saúde” e “Avaliação 

Primária em Saúde” e “Saúde Pública” e 

“Serviço de Saúde” 

CidSaúde 

Literatura sobre Cidades/Municípios 

Saudáveis 

“Avaliação em Saúde” e “Avaliação 

Primária” e “Serviço de Saúde” 

BDENF 

Base de Dados de Enfermagem 

“Avaliação em Saúde” e “Atenção 

Primária” 

MEDLINE 

Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online 

“health evaluation”, “primary health 

care” AND “health services”, “public 

health” AND “questionnaire OR 

assessment” AND “Brazil”. 

 

Cochrane 

Library Cochrane 

“Evaluation” AND “Primary Health 

Care”. 

SciELO 

Scientific Electronic Library Online 

“Avaliação em Saúde” e “Atenção 

Primária em Saúde” e “Avaliação 

Primária em Saúde “e “Saúde Pública” e 

“Serviços de Saúde” 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Elaborou-se formulário próprio para extração de dados. As seguintes variáveis 

foram coletadas: instrumento utilizado, local de estudo, atores entrevistados, modelo de 

atenção e escopo de avaliação – atributos e resultados referentes à avaliação. O valor 

considerado satisfatório para os atributos foi maior ou igual a 6,6. 

Os resultados dos estudos foram agrupados por escopo de avaliação e resultados 

e apresentados em forma de quadros e tabelas.  

Por se tratar de uma revisão bibliográfica, não foi necessário submeter o trabalho à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa local. 



33 
 

RESULTADOS 

Foi realizada uma busca criteriosa em seis bases de dados. (TABELA 1) 

TABELA 1. Distribuição dos estudos nas bases de dados. 

Base de 
dados 

N° total estudos 
encontrados 

Estudos com 
instrumentos de 

avaliação validados 

Estudos 
selecionados 

Data da 
pesquisa 

Lilacs 53 4 1 Nov 2017 

CidSaúde 1 1 1 Nov 2017 

BDENF 16 0 0 Nov 2017 

Cochrane 8 0 0 Nov 2017 

SciELO 151 36 29 Nov 2017 

Medline 3346 39 22 Dez 2017 

Lit. Cinza 2 2 2 Dez 2017 

TOTAL 3575 82 55 
 

 

Foram encontrados 3.575 artigos, publicados nos idiomas Inglês, Espanhol e 

Português entre o período de 1979 e 2017. Após a leitura dos resumos, foram selecionados 

82 artigos para leitura minuciosa na íntegra. Vinte e sete estudos foram excluídos na 

seleção dos estudos, pois eram: estudos repetidos (4), estudos que utilizaram versões 

adaptadas do PCATool (2), porém não validadas; manuais de uso do instrumento (3); 

estudos de revisão (3), estudos que adaptaram o PCATool para avaliação de Tuberculose 

(4), mas não é um instrumento validado e estudos de validação (11). 

Identificaram-se, então, 55 artigos que abordaram a utilização de instrumentos já 

validados na APS, sendo: CidSaúde (1), LILACS (1), MEDLINE (22), SciELO (29) e 

literatura cinza (2). 
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FIGURA 1. Seleção e identificação dos estudos para elaboração da pesquisa. 

 

Como resultado da busca nas bases de dados e bibliotecas eletrônicas foram 53 

artigos foi utilizado o instrumento de avaliação Primary Care Assessment Tool 

(ANEXO I). Já EUROPEP (ANEXO II) e CCANES (ANEXO III) foram utilizados em 

1 estudo cada e foram encontrados na literatura cinza. 

  

BUSCA ELETRÔNICA:

(MEDLINE, LILACS, CidSaúde, SciELO, BDENF e Cochrane)

Identificação de 3.575 artigos

82 artigos selecionados 
para leitura na íntegra

55 artigos selecionados 
para análise dos dados

Versões adaptadas: 2

Estudos Repetidos: 4

Manuais: 3

Adaptação Tuberculose: 4

Revisão: 3

Validação: 11

Critério de inclusão:

Instrumentos validados para avaliação da APS 

Critérios de exclusão:

Avaliação de acomentimento específico,

Validaçào do instrumento

Literatura cinza: 
2 artigos 
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Primary Care Assessment Tool 

O Instrumento de Avaliação da Atenção (PCATool - Primary Care Assessment 

Tool) é um instrumento que pretende mensurar a presença e a extensão dos atributos 

essenciais e derivados da APS em diferentes serviços de saúde e já foi adaptado e validado 

para a realidade brasileira. O mesmo é composto por 55 itens divididos em 10 

componentes relacionados aos atributos da APS (BRASIL, 2010).  

QUADRO 2: Escopo de avaliação do PCATool 

Grau de afiliação Perguntas acerca do conhecimento do 
profissional que mantém maior vínculo com o 
usuário  

Acesso de Primeiro Contato  Utilização Consulta de revisão 
Novo problema de saúde 
Encaminhamento  

Acessibiilidade Agilidade no 
atendimento 
Dificuldades para 
agendamento 
Atendimento telefônico 
na unidade 

Coordenação Integração dos 
Serviços 

Quem encaminhou? 
O profissional que 
acompanha, sabe sobre a 
consulta com 
especialista? 
Quem acompanha tem 
acesso aos resultados da 
consulta? 
Interesse no cuidado 
prestado pelo 
especialista 

Sistemas de 
Informação 

Manutenção dos 
registros de 
atendimentos anteriores 
Acesso ao prontuário 

 
Integralidade Serviços Disponíveis Vacinas, assistência 

social, planejamento 
familiar, 
aconselhamento, suturas 

Serviços Prestados Orientação sobre 
manutenção de saúde 
Segurança no lar 
Problemas de 
comportamento 



36 
 

Longitudinalidade É sempre o mesmo profissional que atende ao 
usuário 
Contato com o profissional 
Entendimento sobre o que é perguntado 
Escuta do profissional 
Vínculo  

Orientação Familiar Ideias e opiniões acerca do tratamento 
Histórico de doenças comuns na família  
Reunião com outros membros da família, caso 
necessário 

Orientação Comunitária Visita domiciliar 
Problemas de saúde da vizinhança 
Pesquisas sobre problemas de saúde  
Conselho Local de Saúde (reuniões) 

 

O PCATool apresenta originalmente versões autoaplicáveis destinadas a crianças, 

a adultos maiores de 18 anos, a profissionais de saúde e ao coordenador do serviço de 

saúde. Foi elaborado por Barbara Starfield e colaboradores no ano 2000, na Johns 

Hopkins Primary Care Policy Center (PCPC) (STARFIELD et al, 2000; STARFIELD, 

XU e SHI, 2001). 

O instrumento permite, por meio de entrevistas aplicadas por entrevistadores 

treinados, identificar aspectos de estrutura e processo dos serviços que exigem 

reafirmação ou reformulação na busca da qualidade tanto para o planejamento, como para 

a execução das ações de APS (BRASIL, 2010). 

O Primary Care Assesment Tool é um instrumento validado no Brasil e, desde 

2010, é considerado pelo Ministério da Saúde como uma das estratégias para avaliação e 

aprimoramento dos serviços de Atenção Básica no país (HARZHEIM, et al., 2013). 

 Nos 53 artigos encontrados, foi realizada avaliação da APS utilizando PCATool 

em 14 estados brasileiros, sendo eles: Minas Gerais (13 estudos), São Paulo (9), Rio 

Grande do Sul (7), Paraná (6), Rio de Janeiro (4), Maranhão, Bahia e Paraíba com 2 

estudos cada e, Rio Grande do Norte, Alagoas, Tocantins, Ceará, Espírito Santo e Distrito 

Federal com 1 artigo cada. Destes estudos encontrados apenas 2 avaliaram a população 

da zona rural (QUADRO 3).  

 A população mais estudada foi a de usuários sendo: crianças e adolescentes a 

mais avaliada (20 avaliações) (ALMEIDA et al., 2017, PINTO et al., 2017, FERRER & 
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GRISI, 2016, SILVA et al., 2016, HARZHEIM et al., 2016, SILVA & FRACOLLI, 2016, 

SILVA, BAITELO & FRACOLLI, 2015, OLIVEIRA & VERISSÍMO, 2015, 

MARQUES et al., 2014, FURTADO, et al., 2013, ARAÚJO, et al., 2014, RIBEIRO, 

ROCHA & NASSAR, 2010, QUARESMA & STEIN, 2015, MESQUITA FILHO, et al., 

2014, LEÃO, CALDEIRA & OLIVEIRA, 2011, LEÃO & CADEIRA, 2011, FERRER, 

et al., 2014, FRANK, et al., 2015, VAZ, et al., 2015, NASSAR, et al., 2014, RIBEIRO, 

ROCHA & RAMOS-JORGE, 2010, DASCHEVI, et al., 2015, OLIVEIRA, 2012), 

seguida pelos adultos (17 avaliações) (PINTO et al., 2017, HARZHEIM et al., 2016, SÁ 

et al., 2016, SILVA, BAITELO & FRACOLLI, 2015, GONÇÃLVES et al.,2016, 

OLIVEIRA E SILVA et al., 2014, ALENCAR et al., 2014, REIS, et al., 2013, PEREIRA, 

et al., 2011, SALA, et al., 2011, MACINKO, ALMEIDA & SÁ, 2007, PAULA, et al., 

2015, SOARES, 2014, CARNEIRO, et al., 2014, LIMA, et al., 2015, ARAÚJO, 

MENDONÇA & SOUSA, 2015) e idosos (3 avaliações) (ARAÚJO et al., 2014, 

OLIVEIRA, et al., 2010, CARVALHO, el al., 2013).  

 Os profissionais foram avaliados em 17 estudos (FERRER & GRISI, 2016, 

FERREIRA et al., 2016, TURCI, et al., 2015, SILVA, BAITELO & FRACOLLI, 2015, 

SILVA et al., 2014, ALENCAR et al., 2014, BARBARO, LETTIERE & NAKANO, 

2014, REIS, et al., 2013, CASTRO et al., 2012, SANTOS, J.G., 2008, LINS, SOARES 

& COELHO, 2016, CESAR, et al., 2014, KOOLING, 2008, CHOMATAS, 2009, 

HARZHEIM, LIMA & HAUSER, 2013, CARNEIRO, et al., 2014, ARAÚJO, 

MENDONÇA & SOUSA, 2015) e os gestores em 5 (TURCI, et al., 2015, ALENCAR et 

al., 2014, REIS, et al., 2013, SANTOS, J.G., 2008, CESAR, et al., 2014). 

Acerca dos atributos avaliados, 26 estudos avaliaram todos os atributos, 8 artigos 

avaliaram os atributos essenciais e derivados simultaneamente, 4 avaliaram apenas os 

derivados e 11 avaliaram os essenciais (QUADRO 3). 

Os atributos que apresentaram os melhores desempenhos nas avaliações foram 

Longitudinalidade e Coordenação do Cuidado (TABELA 2). A Orientação familiar e o 

Acesso obtiveram os piores resultados. Nas avaliações feitas com os gestores, os 

resultados dos escores percentuais foram, em todos os casos, mais altos em todos os 

indicadores comparados com as avaliações com profissionais e usuários. Nos estudos de 

comparação dos modelos de atenção, a ESF apresentou escores mais altos comparados 

com os outros modelos em todos os estudos.  
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TABELA 2: Desempenho dos atributos da APS conforme estudos que utilizaram o 

instrumento PCATool, 2017. 

ATRIBUTOS N° 

AVALIAÇÕES 

DESEMPENHO 

SATISFATÓRIO 

PERCENTUAL 

Grau de afiliação 33 8 24,2% 

ESSENCIAIS    

Acesso 38 9 23,7% 

Longitudinalidade 38 14 36% 

Coordenação 36 12 33,3% 

Integralidade 40 12 30% 

DERIVADOS    

Orientação familiar 38 6 15,8% 

Orientação comunitária 40 8 20% 

Competência cultural 28 1 3,5% 

Adaptado de Prates ML et al., 2017 

 

De acordo com Castro, et al. (2012) o instrumento ainda apresenta algumas 

limitações: 

 considerar para o cálculo dos Escores Essencial e Geral que os atributos 

tenham a mesma importância na medida de orientação da APS; 

 utilizar apenas a experiência dos atores envolvidos na atenção como 

critério avaliador, não avaliando, por exemplo, a avaliação técnica do 

serviço prestado e, 

 por se tratar de uma pesquisa avaliativa e transversal está sujeita às 

limitações próprias deste tipo de delineamento, por exemplo, validade 

externa, pois os resultados consideram apenas a realidade local dos 

serviços. 
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QUADRO 3: Levantamento bibliográfico sobre PCATool no Brasil, 2017. 

AUTOR/ANO ATORES/ 

LOCAL 

ATRIBUTOS MODELO DE 

ATENÇÃO 

RESULTADOS 

ALMEIDA et 

al., 2017 

Usuários com/ 

sem 

deficiências  

SÃO PAULO  

Todos 5 UBS Grau de Afiliação, Acesso – utilização, 

Longitudinalidade e Coodenação da 

Atenção – Integralidade foram bem 

avaliados 

PINTO et al., 

2017 

Cuidadores de 

crianças e 

usuários 

adultos 

RIO DE 

JANEIRO  

Todos ESF Acesso e coordenação do cuidado 

(crianças) e “acesso”, “integralidade – 

serviços disponíveis”, “integralidade – 

serviços prestados” (adultos) foram mal 

avaliados. 

Orientação comunitária foi o atributo 

melhor avaliado nas duas faixar etárias 

 

FERRER & 

GRISI, 2016 

Crianças e 

adolescentes 

hospitalizados 

(501 

cuidadores) e 

42 

profissionais 

de saúde  

SÃO PAULO 

 

Acesso UBS  

 ESF 

O atributo e seus componentes avaliados 

obtiveram resultados não satisfatórios. 

FERREIRA et 

al., 2016 

527 

profissionais 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Todos UBS 

ESF 

As unidades ESF apresentaram maior 

presença e extensão dos atributos em 

comparação com as UBS. 
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SILVA et al., 

2016 

71 

familiares/cuid

adores de 

crianças e 

adolescentes 

com HIV 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Todos UBS  

Serviço 

especializado 

Grau de afiliação; Acesso de Primeiro 

Contato 

– utilização; Acesso de Primeiro Contato – 

acessibilidade; Longitudinalidade; 

Coordenação – integração dos cuidados; 

Coordenação – sistema de informações; 

Integralidade – serviços disponíveis – 

satisfatórios sem diferença significativa 

entre os serviços. 

 

HARZHEIM 

et al., 2016 

3.145 

cuidadores de 

crianças e 

3.530 adultos 

RIO DE 

JANEIRO 

Todos Clínicas da 

Família, 

Centros de 

Saúde e 

Centros de 

Saúde Mistos 

 “acessibilidade”, “orientação 

comunitária” e “integralidade – serviços 

prestados” foram avaliados com não 

satisfatórios “afiliação”, “utilização”, 

“coordenação – sistema de informação”, e 

“coordenação do cuidado” se apresentaram 

satisfatórios 

SILVA & 

FRACOLLI, 

2016 

586 adultos – 

responsáveis 

pelas crianças 

menores de 2 

anos de idade 

MINAS 

GERAIS 

acesso, 

longitudinalida

de, 

coordenação, 

integralidade, 

orientação 

familiar e 

orientação 

comunitária 

ESF avaliação foi positiva para os atributos 

longitudinalidade e coordenação, e 

negativa para o acesso, a integralidade, a 

orientação familiar e orientação 

comunitária. 

SÁ et al., 2016 314 usuários 

hospitalizados 

MINAS 

GERAIS 

Todos ESF 

UBS  

Entre os dois tipos de serviço houve 

diferença significativa nas dimensões 

longitudinalidade, 
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abrangência, enfoque familiar e orientação 

comunitária. 

abrangência foi avaliada melhor por 

pacientes com UBS, enquanto a 

longitudinalidade, enfoque familiar e 

orientação comunitária foram melhor 

avaliados por pacientes com ESF. 

As dimensões melhores avaliadas foram: 

controle de acesso e abrangência 

Os atributos pior avaliados foram: acesso, 

enfoque familiar e orientação comunitária 

 

 

TURCI, et al., 

2015 

138 gerentes e 

463 

enfermeiros 

ESF 

MINAS 

GERAIS 

Acesso, 

Primeiro 

Contato, 

Integralidade, 

Coordenação, 

Longitudinalid

ade, Enfoque 

familiar, 

Orientação 

comunitária e 

Competência 

cultural 

ESF  

 O primeiro contato, a longitudinalidade, a 

integralidade e a coordenação 

apresentaram melhor desempenho. O 

enfoque familiar, a orientação comunitária 

e o acesso foram os atributos piores 

avaliados 

SILVA, 

BAITELO & 

FRACOLLI, 

2015 

 

527 usuários 

adultos 

34 

profissionais 

Acesso, 

longitudinalida

de, 

integralidade, 

coordenação, 

ESF  

UBS 

Acesso de primeiro contato foi o pior 

avaliado nos 3 grupos 

Profissionais avaliaram melhor todos os 

atributos em comparação com os outros 
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330 resp. por 

crianças de até 

2 anos 

MINAS 

GERAIS 

orientação 

familiar e 

orientação 

comunitária 

 

Orientação comunitária, orientação 

familiar, integralidade (serviços prestados 

e serviços disponíveis) foram as dimensões 

que os usuários avaliaram como piores. 

GONÇÃLVES 

et al.,2016 

3014 usuários 

adultos 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Todos ESF  

UBS 

As diferenças na qualidade dos serviços de 

saúde com orientação fraca, treinamento e 

estrutura para lidar com condições 

crônicas, parece não ter impacto 

na diminuição das internações evitáveis. 

Os fatores sociodemográficos, 

especialmente etnia e educação, têm papel 

determinante nessas situações. 

 

OLIVEIRA & 

VERISSÍMO, 

2015 

482 crianças 

PARANÁ 

Todos ESF 

UBS 

Grau de afiliação foi o atributo que apresento a 
maior diferença entre ESF e UBS – melhor 
avaliado na ESF. 

Acessibilidade (acesso e utilização dos 

serviços), longitudinalidade, coordenação 

(sistemas de informação), integralidade 

(serviços disponíveis) e orientação 

comunitária foram os atributos foram 

avaliados como não satisfatórios nos dois 

modelos de atenção. Todos os atributos 

foram mal avaliados nas UBS.  
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SILVA et al., 

2014 

34 

profissionais 

MINAS 

GERAIS 

Acesso de 

Primeiro 

Contato, 

Integralidade, 

Coordenação, 

Longitudinalid

ade, 

Orientação Fa-

miliar, 

Orientação 

Comunitária 

ESF Baixo percentual de profissionais médicos 

especialistas em Atenção Primária à Saúde. 

Os profissionais avaliaram bem todos os 

atributos, exceto acesso de primeiro 

contato. 

OLIVEIRA E 

SILVA et al., 

2014 

373  

Usuários 

MINAS 

GERAIS 

 

Todos ESF  

OUTROS  

Os usuários das unidades ESF avaliaram 

melhor integralidade que os dos outros 

serviços. Primeiro contato, acessibilidade e 

longitudinalidade obtiveram escores mais 

elevados na modalidade de ESF em 

comparação com outros serviços. 

ARAÚJO et 

al., 

2014 

100 

Idosos 

RIO GRANDE 

DO NORTE 

(zona rural) 

Todos UBS A Longitudinalidade do cuidado foi um 

ponto forte, mas a Integralidade, a 

Orientação Familiar e a Acessibilidade são 

fragilidades na perspectiva do idoso. 

MARQUES et 

al., 2014 

Crianças 

menores de 5 

anos 

MINAS 

GERAIS 

(zona rural) 

Todos ESF Acesso-Utilização e Coordenação-Sistema 

de informação apresentaram valores 

satisfatórios. 

Os piores atributos avaliados foram 

Orientação Familiar e Acesso-

acessibilidade. 
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Num quadro geral, quase todos os atributos 

não estão adequadamente presentes no 

serviço. 

ALENCAR et 

al., 2014 

52 Gestores, 

156 

profissionais e 

usuários 

MARANHÃO 

Enfoque 

familiar e 

orientação 

comunitária 

ESF Os gestores atribuíram percentuais mais 

altos em todos os indicadores, depois os 

profissionais e por último os usuários. Os 

dois atributos tiveram avaliação 

insatisfatória na percepção dos usuários. 

BARBARO, 

LETTIERE & 

NAKANO, 

2014 

36 

Profissionais 

SÃO PAULO 

(interior) 

Atributos 

essenciais 

UBS  

ESF 

O atributo Acesso obteve avaliação 

insatisfatória e os demais atributos foram 

avaliados como satisfatórios tanto nas EBS 

quanto nas ESF. Porém no escore 

essencial, as unidades ESF foram melhores 

classificadas em comparação com as UBS. 

REIS, et al., 

2013 

30 gestores, 80 

profissionais e 

882 usuários 

MARANHÃO 

Acesso 

Utilização dos 

serviços 

ESF Os dois foram avaliados como 

insatisfatórios pelos participantes, porém a 

avaliação feita pelos profissionais e 

gestores obtiveram índices mais altos 

comparados com os usuários. 

FURTADO, et 

al., 2013 

 

44 mães de 

crianças com 

menos de 1 

ano de idade 

SÃO PAULO 

Todos ESF O único atributo que foi avaliado como não 

satisfatório foi Integralidade- serviços 

disponíveis. 

CASTRO et 

al., 2012 

340 

profissionais 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Todos ESF 

UBS 

CSEM 

SSC 

Os SSC apresentaram o maior número de 

avaliações positivas com relação aos 

atributos. O segundo melhor serviço 

avaliado foi a ESF, seguido dos CSEM e, 

por último, as UBS. 
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PEREIRA, et 

al., 2011 

55 usuários 

SÃO PAULO 

Acesso 

Porta de 

Entrada 

Vínculo 

Elenco dos 

serviços 

Enfoque 

familiar 

Coordenação 

Orientação 

para 

comunidade 

Formação 

profissional 

 

UBS  Acesso, enfoque familiar e orientação para 

comunidade foram avaliados como 

insatisfatórios. 

Porta de Entrada foi o atributo avaliado 

com melhor desempenho. 

 

SALA, et al., 

2011 

184 usuários 

SÃO PAULO 

Acessibilidade 

Porta de 

Entrada 

Vínculo 

Elenco dos 

serviços 

Enfoque 

familiar 

Coordenação 

Orientação 

para 

comunidade 

Formação 

profissional 

 

PSF 

Mod. Da 

Programação 

em Saúde  

(MISTO) 

Avaliação das dimensões da Integralidade 

a partir das respostas dos usuários acerca 

dos atributos. A avaliação se mostrou 

favorável nas questões de porta de entrada, 

elenco de serviços e coordenação, porém 

as questões acerca do enfoque familiar, 

orientação comunitária e acessibilidade 

estavam insatisfatórias. 

O modelo de atenção nos moldes do PSF 

apresenta melhores condições para 

efetivação dos princípios da Integralidade. 
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SANTOS, 

J.G., 2008 

 

Profissionais e 

gestores 

BAHIA 

Acessibilidade 

Porta de 

Entrada 

Vínculo 

Elenco dos 

serviços 

Enfoque 

familiar 

Coordenação 

Orientação 

para 

comunidade 

Formação 

profissional 

 

UBS 

USF 

As USF obtiveram valores mais 

significativos que as UBS -  Acesso, 

elenco de serviços, coordenação, formação 

profissional e gestão, porta de entrada, 

enfoque familiar e orientação comunitária. 

O vínculo apresentou índice elevado nos 

dois modelos de atenção; 

ARAÚJO, et 

al., 2014 

548 

cuidadores/fam

iliares de 

crianças < 12 

anos 

PARANÁ 

Orientação 

familiar e 

Orientação 

comunitária 

ESF 

UBS 

Os dois atributos foram avaliados como 

insatisfatórios pelos usuários. 

RIBEIRO, 

ROCHA & 

NASSAR, 

2010 

384 

responsáveis 

por crianças 

MINAS 

GERAIS 

Acolhimento USF Resultado foi satisfatório (70% dos 

responsáveis) 

 

MACINKO, 

ALMEIDA & 

SÁ, 2007 

468 usuários 

RIO DE 

JANEIRO 

Acesso 

Primeiro 

contato 

PSF 

U. Tradicional 

Os resultados se igualaram nas dimensões 

de acesso, coordenação e formação 

profissional. As unidades PSF superaram 
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 Longitudinalid

ade 

Integralidade 

Coordenação 

Enfoque 

familiar 

Orientação 

para 

comunidade 

Formação 

profissional 

as tradicionais nos atributos: primeiro 

contato, enfoque familiar e orientação 

comunitária. 

 

LINS, 

SOARES & 

COELHO, 

2016 

Preceptores e 

discentes 

ALAGOAS 

Acesso 

Longitudinalid

ade 

Coordenação 

Integralidade 

Orientação 

familiar 

Orientação 

Comunitária 

UBSF Acesso de primeiro contato – 

acessibilidade, coordenação do cuidado e 

Integralidade – serviços complementares 

disponíveis foram avaliados como 

insatisfatórios. 

QUARESMA 

& STEIN, 

2015 

469 Crianças e 

adolescentes 

com e sem 

deficiência. 

TOCANTINS  

Todos ESF Nos dois grupos avaliados os resultados 

mostraram que as unidades não apresentam 

os atributos no processo de cuidado.  

MESQUITA 

FILHO, et al., 

2014 

419 

Cuidadoras de 

crianças  

MINAS 

GERAIS 

Todos ESF 

UBS 

Apenas o atributo Longitudinalidade 

estava presente de forma satisfatória nas 

unidades. 
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LEÃO, 

CALDEIRA & 

OLIVEIRA, 

2011 

Cuidadores de 

crianças 

MINAS 

GERAIS 

Todos ESF 

Outros 

Ambos os serviços apresentaram 

resultados satisfatórios para os atributos 

longitudinalidade e integralidade (ações de 

promoção e prevenção). Os atributos foram 

melhores avaliados as unidades ESF. Na 

ESF o atributo avaliado como pior foi 

Orientação familiar, já nos outros serviços 

foi Orientação comunitária. 

CESAR, et al.,  

2014 

Profissionais e 

gestores 

SÃO PAULO 

Todos ESF 

UBS 

As unidades ESF apresentaram resultados 

maiores que as UBS para vínculo, elenco 

de serviços, enfoque familiar e orientação 

comunitária. 

O atributo Acesso recebeu um valor maior 

na avaliação dos gestores em comparação 

com as respostas dos profissionais. 

PAULA, et al., 

2015 

615 Usuários 

MINAS 

GERAIS 

Todos ESF No geral, as unidades do município 

avaliado apresentaram valores abaixo do 

considerado satisfatório. Os atributos 

acesso de primeiro contato – utilização e 

Sistemas de informação foram avaliados 

como satisfatórios. 

LEÃO & 

CADEIRA, 

2011 

Cuidadores de 

crianças 

MINAS 

GERAIS 

Todos ESF 

OUTROS 

Os atributos estavam mais presentes nas 

unidades onde os profissionais tinha 

residência em saúde da família/ medicina 

de família e comunidade. Sendo a 

Longitudinalidade o atributo avaliado 

como melhor e Orientação familiar o pior. 

KOOLING, 

2008 

Profissionais 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Todos ESF 

UBS 

Os atributos Integralidade e Orientação 

familiar apresentaram os melhores 

resultados. Coordenação, 
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Longitudinalidade e Orientação 

comunitária apresentaram resultados 

médios e Acesso foi o atributo com o pior 

resultado. 

FERRER, et 

al., 2014 

Crianças e 

adolescentes 

em condições 

sensíveis 

SÃO PAULO 

 

 

 

Longitudinalid

ade  

ESF 

Outros 

O atributo foi avaliado como regular. 

SALA, et al., 

2011 

Usuários 

SÃO PAULO 

Acessibilidade 

Porta de 

entrada 

Vínculo 

Elenco de 

serviços 

Coordenação 

Enfoque 

familiar 

Orientação 

comunitária 

PSF 

Mistos 

As categorias de porta de entrada, elenco 

de serviços e coordenação foram os que 

apresentaram as piores avaliações. As 

unidades no modelo PSF receberam os 

melhores resultados. 

FRANK, et al., 

2015  

Crianças 

PARANÁ 

Longitudinalid

ade 

UBS 

ESF 

O atributo foi melhor avaliado nas UBS. 

VAZ, et al., 

2015 

Crianças 

PARAÍBA 

Longitudinalid

ade 

ESF O atributo está sendo estabelecido de 

forma satisfatória. 

NASSAR, et 

al., 2014 

Crianças 

PARANÁ 

Orientação 

familiar e 

ESF 

UBS 

Os dois atributos foram avaliados como 

insatisfatórios nas unidades avaliadas. 
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Orientação 

comunitária 

OLIVEIRA, et 

al., 2010 

Idosos 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Acesso SESC 

C. Particular 

Hospital 

UBS 

ESF 

O atributo foi avaliado com satisfatório de 

acordo com os idosos. 

CARVALHO, 

el al., 2013 

Idoso 

BAHIA 

Todos UBS 

ESF 

As unidades ESF apresentados melhores 

resultados quando comparadas com as 

UBS. 

RIBEIRO, 

ROCHA & 

RAMOS-

JORGE, 2010 

Crianças 

MINAS 

GERAIS 

Acolhimento/ 

postura dos 

profissionais 

ESF Os responsáveis pelas crianças 

consideraram a postura dos profissionais 

satisfatória. 

CHOMATAS, 

2009 

Profissionais 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Todos ESF 

Tradicional 

Os atributos acessibilidade, 

longitudinalidade, integralidade – serviços 

disponíveis e serviços prestados, 

orientação familiar e orientação 

comunitária apresentaram resultados mais 

altos comparando com as unidades do 

modelo tradicional estando satisfatórios. 

SOARES, 

2014 

Usuários 

PARAÍBA 

Integralidade ESF As dimensões relacionadas ao atributo 

foram avaliadas como insatisfatórias. 

DASCHEVI, 

et al., 2015 

Crianças 

PARANÁ 

Orientação 

familiar 

Orientação 

comunitária 

ESF Os dois atributos foram avaliados como 

insatisfatórios 

OLIVEIRA, 

2012 

Crianças 

PARANÁ 

Todos 

 

ESF 

UBS 

Os atributos orientação familiar, 

integralidade – serviços prestados, 

coordenação – integração dos cuidados e 
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grau de afiliação foram considerados 

satisfatórios na ESF. Os atributos 

acessibilidade, longitudinalidade, 

coordenação – sistemas de informação, 

integralidade – serviços disponíveis e 

orientação comunitária foram avaliados 

como insatisfatórios, No geral, os atributos 

estavam mais presentes nas unidades da 

ESF do que nas UBS. 

HARZHEIM, 

LIMA & 

HAUSER, 

2013 

Profissionais 

RIO DE 

JANEIRO 

Todos ESF 

Misto 

UBS 

Os resultados foram mais altos nas 

unidades da ESF. O atributo Acesso foi 

que que apresentou os piores resultados em 

todos os modelos de atenção. 

CARNEIRO, 

et al., 2014 

Usuário e 

profissionais 

CEARÁ  

Coordenação ESF No que diz respeito à integração dos 

cuidados, as avaliações se mostraram 

abaixo do necessário na opinião dos 

profissionais. Já os sistemas de 

informações foram avaliados como 

satisfatórios. 

LIMA, et al., 

2015 

Usuárias 

ESPÍRITO 

SANTO 

Todos ESF Acessibilidade foi a dimensão avaliada 

como pior. Apenas Acesso foi avaliado 

como satisfatório. Todos os outros 

atributos estavam abaixo do ideal. 

ARAÚJO, 

MENDONÇA 

& SOUSA, 

2015 

Usuários e 

profissionais 

DISTRITO 

FEDERAL 

Todos UBS 

ESF 

Usuários: ESF grau de afiliação, acesso de 

primeiro contato, coordenação e orientação 

comunitária foram avaliados como 

satisfatórios. UBS Acesso de primeiro 

contato e coordenação (satisfatórios) 

Profissionais: Acessibilidade e 

integralidade- serviços disponíveis foram 



52 
 

avaliados como insatisfatórios nos dois 

tipos de unidades.  

Fonte: dados da busca.
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European Task Force on Patient Evaluation of General Practice Care (EUROPEP) 

 Foram encontrados 3 artigos sobre o European Task Force on Patient Evaluation 

of General Practice Care, pórem 1 foi excluído por ser um estudo de validação, logo não 

se enquadrava nos critérios de inclusão da pesquisa.  

Os estudos para desenvolvimento do EUROPEP se iniciaram em 1995 com 

objetivo de obtenção de um instrumento validado e padronizado internacionalmente para 

comparar as avaliações centrada nos pacientes sobre os cuidados da Atenção Primária em 

diversos países da Europa. Uma série de estudos foram realizados no decorrer dos anos 

seguintes em oito países com o propósito de se confeccionar e testar o novo instrumento, 

sendo: 

 1995 – O desenvolvimento do instrumento; 

 1996 – Dois estudos pilotos: um no Reino Unido, instrumento com 47 itens e 

amostra de 30 paciente e 5 outros países, instrumento com 47 itens e amostra 

de 239 pacientes; 

 1997 – Tradução formal do instrumento e validação do mesmo: 8 países, 

instrumento com 44 itens e amostra de 1008 pacientes; 

 1998 – Seleção final dos itens e a validação final com estudos psicométricos 

realizados em 16 países, instrumento com 23 itens e amostra total dos estudos 

de 23,892 indivíduos (GROL & WENSING, 2000). 

O EUROPEP foi desenvolvido para fornecer um retorno para a melhoria da 

prática, do desempenho e da organização dos cuidados dos profissionais de saúde de 

família da Atenção Primária à Saúde (BRANDÃO, GIOVANELLA, e CAMPOS, 2013). 

O questionário é composto por 53 questões fechadas e uma aberta, organizadas 

em três partes que se subdividem: 

1. Indicadores-chave: 

1.1.Reação e comunicação – tempo durante as consultas, interesse do 

profissional em ouvir os problemas dos pacientes, usuários à vontade para 

contarem sobre seus problemas com os profissionais, participação dos 

usuários nas decisões do cuidado e sigilo sobre as informações passadas.  
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1.2.Cuidados médicos – agilidade no alívio dos sintomas, melhora no 

desempenho das atividades diárias dos pacientes, qualidade do exame 

físico e indicação de serviços de prevenção de doenças.  

1.3.Informação e apoio – explicação sobre os exames e tratamentos prescritos, 

informações sobre o que os usuários gostariam de saber sobre seus 

problemas de saúde e sintomas, os profissionais abordam questões 

emocionais relacionados aos problemas de saúde e o incentivo fornecido 

pelos profissionais para compreensão da importância de se respeitar as 

orientações e tratamentos propostos. 

1.4.Continuidade e cooperação - conhecimento dos profissionais acerca dos 

usuários e seus casos e preparação sobre o que esperar dos especialistas e 

dos cuidados a nível hospitalar quando se faz necessário. 

1.5.Organização dos serviços – apoio dos outros profissionais do 

centro/unidade de saúde (fora o que o atende), facilidade no agendamento 

das consultas, tempo de espera para o atendimento, velocidade com que as 

urgências foram resolvidas. 

 

2. Indicadores de áreas específicas de satisfação: 

2.1.Consulta 

2.2.Marcação e acessibilidade 

2.3.Profissionais 

2.4.Condições do Centro de Saúde 

 

3. Dados dos usuários: 

3.1.Dados de saúde  

3.2.Atitude após a experiência (BRANDÃO, 2011).  

O primeiro estudo avaliou a satisfação dos usuários da ESF e no Centro de Saúde 

Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF) de Manguinhos no Rio de Janeiro e foi realizado 

em 2010. A amostra da pesquisa foi de 289 usuários, a maior parte da amostra era 

composta por mulheres, a idade média foi de 41 anos e a escolaridade, baixa. Mais da 

metade dos entrevistados avaliaram sua própria saúde como ótima, muito boa e boa (54%) 

e 35,6% relataram apresentar hipertensão arterial nos últimos 3 meses (BRANDÃO, 

2011). 
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Acerca do agendamento das consultas e pontualidade, 52,6% dos usuários 

relataram que marcaram consultas para uma data próxima, 58,8% precisaram ir até o 

centro de saúde para realizar esta marcação e 57,2% relataram que foram atendidos na 

hora marcada. Dos que não foram atendidos na hora marcada, 89% consideram que 

esperaram muito para serem atendidos. A grande maioria dos usuários (76,8%) relatou 

que nunca recebeu visita domiciliar dos médicos de família (organização dos serviços) 

(BRANDÃO, 2011). 

Na avaliação dos indicadores-chave, o que mais se destacou de forma positiva foi 

o interesse do profissional em ouvir sobre os problemas dos usuários e os mesmos 

também relataram sentir-se à vontade com os médicos (importância do vínculo). O único 

aspecto que foi avaliado como regular foi o tempo das consultas, pois os pacientes 

gostariam de que o mesmo fosse maior (BRANDÃO, 2011). 

Nos quesitos Cuidados médicos, o item que melhor foi avaliado foi a qualidade 

do exame físico realizado (“muito bom”) e o pior avaliado foi a avaliação de melhorar 

para o desempenho das tarefas diárias. Sobre informação e apoio, os que se destacaram 

positivamente foram explicação do profissional sobre os exames e as informações sobre 

os sintomas, já a pior foi para o critério de abordagem dos profissionais sobre as questões 

emocionais (questionamento sobre a qualidade do atendimento) (BRANDÃO, 2011). 

Sobre o indicador continuidade e cooperação 48% dos usuários avaliaram o 

conhecimento do médico acerca dos pacientes e dos seus casos como “bom” 

(BRANDÃO, 2011).  

Os resultados mostraram que usuários da ESF e CSEGSF de Manguinhos no Rio 

de Janeiro estão satisfeitos com o atendimento realizado (BRANDÃO, 2011). 

O segundo estudo selecionado foi realizado em cinco Unidades de Pronto-

Atendimento no município de Ribeirão Preto em São Paulo, a amostra total do estudo foi 

de 481 usuários, sendo composta por 80,5% de mulheres, a idade média foi de 43 anos, a 

maior parte da amostra tinha o Ensino Médio completo ou Superior incompleto (33,4%) 

e a doença crônica mais autorreferida foi a hipertensão arterial sistêmica (32%) 

(GOMIDE, 2015). 
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Sobre a organização dos serviços, 70,3% dos usuários relataram que precisavam 

ir até a unidade de saúde para realizarem a marcação da consulta, 87,3% relataram que o 

tempo de espera entre o agendamento e o dia da consulta era em média de 58 dias, sendo 

um ano o tempo máximo de espera referido e todos os usuários disseram nunca terem 

recebido visita domiciliar (GOMIDE, 2015). 

No que diz respeito aos Indicadores-chave, a Relação e Comunicação foi bem 

avaliado, já sobre os cuidados médicos, 32,2% dos usuários relataram que não obtiveram 

a resolução dos problemas devido à demora na realização dos exames, retorno do 

profissional para avaliar os resultados e /ou então conduzir com os cuidados frente à 

avaliação realizada, devido a este fato 32,6% não viam melhora na realização das 

atividades diárias (GOMIDE, 2015).  

O quesito Informação e Apoio os usuários relataram que as questões emocionais 

não foram abordadas pelos profissionais que os atenderam durante a consulta e por ainda 

estarem aguardando os resultados dos exames e tratamentos prescritos, não haviam 

recebido explicações (GOMIDE, 2015). 

A Organização dos serviços foi o indicador com os piores resultados, mostrando 

que os pacientes não tinham facilidade para marcação de consultas posteriores, que os 

problemas de saúde demoravam muito para serem resolvidos, que os mesmos esperavam 

muito para serem atendidos e que não tinha apoio dos outros profissionais da APS 

(GOMIDE, 2015). 

Como resultados geral, foi visto que duas unidades obtiveram avaliações 

satisfatórias e as outras três, não (GOMIDE, 2015). 
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TABELA 3: Comparação dos resultados dos indicadores-chave entre estudo EUROPEP 

Manguinhos-RJ e Ribeirão Preto-SP 
Indicadores-chave Manguinhos-RJ 

(%) 

Ribeirão Preto-SP 

(%) 

Relação e Comunicação 88,9 69,9 

Cuidados Médicos 79,5 72,8 

Informação e apoio 82,2 69,2 

Continuidade e cooperação 61,1 65,3 

Organização dos serviços 60,4 38,5 

Índice global de satisfação 76,6 57,0 

Fonte: BRANDÃO, 2011 & GOMIDE, 2015. 
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Cuestionario de Continuidad Asistencial Entre Niveles de Atención (CCAENA©) 

 Foram encontrados 5 artigos sobre CCAENA©, porém 2 foram excluídos por se 

tratarem de estudos de validação do instrumento e (1) manual de uso do instrumento. Dois 

estudos foram avaliados nesta pesquisa. 

O Questionário de Continuidade Assistencial entre Níveis de Atenção 

(CCAENA©) adapta quadro conceitual de Reid et al. (2002) e é o primeiro a avaliar de 

forma integral a continuidade dos cuidados focando na transição entre os níveis de 

atenção e centrada nas experiências dos usuários dos serviços de saúde (LETELIER et al, 

2010). 

O instrumento foi desenvolvido com base em uma extensa revisão da literatura e 

foi validado através de especialistas, dois pré-testes e um estudo piloto com amostra de 

200 usuários, sendo essa a escala da primeira versão (LETELIER et al, 2010).  

Seu desenvolvimento foi realizado no contexto do sistema de saúde pública 

catalão (Espanha) e é dividido em duas seções: a primeira, reconstrói a trajetória do 

paciente nos serviços de saúde para um episódio específico e, a segunda, consiste numa 

escala do tipo Likert que mede a percepção dos três tipos de continuidade dos cuidados.  

(ALLER et al., 2013a). 

Uma nova versão foi validada por uma pesquisa com uma amostra de 1500 

usuários, na Espanha em 2013, e foram excluídos 8 itens do questionário.  (ALLER et al., 

2013b). 

Em 2014, após estudo sobre os efeitos da fragmentação dos serviços de saúde na 

América Latina, o CCAENA© foi adaptado e validado no contexto dos sistemas de saúde 

da Colômbia e do Brasil (GARCIA-SOBIRATS et al., 2015). 

Os dois países reformaram seus sistemas de saúde há mais de duas décadas com 

objetivo de melhorar a equidade de acesso GARCIA SUBIRATS et al., 2014a, porém 

possuem sistemas de saúde diferentes, sendo o SUS e o sistema privado (sistema 

complementar) os do Brasil. Já a Colômbia é regida pelo Sistema Geral de Segurança 

Social na Saúde (SGSSS) que se divide em dois regimes de seguro: 
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 Regime contributivo – destinado aos funcionários do setor formal (Plano 

de Saúde Obrigatório) e; 

 Regime subsidiado – para os usuários que não possuem recursos 

suficientes para pagar (Plano de Saúde Obrigatório e Subsidiado) 

(REPÚBLICA DA COLÔMBIA, 1993). 

Nos dois países o cuidado em saúde é organizado por níveis de complexidade, 

tendo a APS como porta de entrada, o cuidado do paciente é coordenado e o nível 

secundário funciona como apoio (MORALES, 1997 & MESA-LAGO, 2007). 

Nesse modelo de sistema há concorrência por contratos entre as seguradoras e a 

Instituições de Promoção à Saúde e, também, entre os prestadores de saúde públicos e 

privados. Os pacientes segurados pagam uma co-participação de acordo com a renda e o 

não segurado paga uma porcentagem do serviço de acordo com uma classificação no 

sistema de rendimentos. Também coexistem outros esquemas de seguro para 

trabalhadores de setores selecionados (GUERRERO et al., 2011). 

Os dois estudos selecionados foram realizados na região nordeste do Brasil – 

Recife e Caruaru - e na Colômbia – Kennedy e Soacha. A amostra total dos estudos foi 

de 4318 pessoas (GARCIA SUBIRATS et al., 2014a & GARCIA SUBIRATS et al., 

2014b). Mostraremos os resultados obtidos nos dois países, porém discutiremos apenas 

acerca dos resultados encontrados no Brasil. 

As características sociodemográficas mostraram que, nos dois países a maior parte 

da amostra foi composta de mulheres. Na Colômbia a faixa etária central foi de 18 a 40 

anos de idades, já no Brasil a distribuição foi semelhante em todos os grupos. No Brasil 

foi observado uma porcentagem maior de indivíduos com alta renda, já na Colômbia o 

nível educacional foi maior (GARCIA SUBIRATS et al., 2014a& GARCIA SUBIRATS 

et al., 2014b). 

Sobre as matrículas no SGSSS, na Colômbia a porcentagem de indivíduos no 

regime subsidiado foi 38,8% e no regime contributivo foi 13,8%. Já em Kennedy os 

valores foram 17,0% e 8,8% respectivamente (GARCIA SUBIRATS et al., 2014a & 

GARCIA SUBIRATS et al., 2014b).  



60 
 

A respeito da auto-avaliação da saúde, na Colômbia 62,3% dos usuários relataram 

gozar de boa ou muito boa saúde, já os brasileiros foram 44,7%. Nos dois países, a grande 

maioria dos pacientes procurou uma unidade de saúde quando percebeu alguma 

necessidade. Destes que procuraram, mais da metade recorreu à atenção primária, sendo 

69,9% dos colombianos e 53,9% dos brasileiros. Outros 23,8% seguiram para o 

atendimento à nível secundário na Colômbia e 34,3% procuraram os serviços de 

emergência no Brasil (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

O motivo principal para não procurar os serviços de saúde nos dois países foram 

os longos tempos de espera para o atendimento (Brasil 21,6% e Colômbia 21,2%). Dos 

motivos relacionados à população, a falta de tempo foi o mais relatado (4,1% no Brasil E 

15,2% na Colômbia), já a falta de dinheiro foi mais comum na Colômbia, sendo 8,8% 

(GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

No Brasil, também foi encontrado outro obstáculo acerca do acesso aos serviços 

de saúde - escassez de recursos – indisponibilidade de médicos (18,2%), falta de horários 

para marcação (9,4%) e dificuldade com relação ao atendimento (4,1%) (GARCIA 

SUBIRATS et al., 2014b). 

Na Colômbia os usuários, principalmente os do regime subsidiado e os não 

segurados, relataram problemas relacionados com as inscrições no seguro – multi-

afiliado, sem seguro e sistemas de informação das Instituições de Promoção à Saúde e, 

também, foi relatada a falta de resolução do problema de saúde (17,5%) (GARCIA 

SUBIRATS et al., 2014b). 

Sobre o uso dos serviços de saúde, os resultados mostraram que mais da metade 

dos colombianos (52,2%) da amostra usou a APS, já no Brasil o resultado mostrou uma 

menor proporção (44,5%) (GARCIA SUBIRATS et al., 2014a). 

Foi observada diferença estatisticamente significante entre os países acerca do 

esquema de saúde, na Colômbia há maior proporção de uso dos serviços privados entre 

os não segurados (32,1% dos episódios de problema de saúde), já no Brasil foi 26,4%. As 

razões relatadas pelos indivíduos que se utilizam deste esquema são: problemas com os 

serviços SGSSS ou SUS, como experiência anterior negativa, no Brasil, os longos tempos 

de espera e, nos dois países, a menor qualidade nos serviços disponibilizados (Brasil 

26,6% e na Colômbia 29,6%) (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 
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Em relação aos custos nos serviços de saúde, a proporção de usuários que 

efetivamente pagaram por consultas, medicamentos e exames foram maiores na 

Colômbia do que no Brasil em todos os níveis de atenção, exceto os medicamentos 

utilizados em casos de emergência (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

Na Colômbia, os resultados mostraram que os usuários consideram o preço das 

consultas, medicamentos e exames elevado em todos os níveis de cuidado. O valor destes 

pagamentos varia de acordo com o regime: no subsidiado 40,2% e no contributivo 13,4% 

são pagos devido à falta de cobertura (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

 Já no Brasil, apenas os medicamentos e exames são pagos, pois as consultas e as 

hospitalizações não são cobradas. A maioria dos que pagam pelas drogas, o fazem por 

que as mesmas não estavam disponíveis no SUS. Os pagamentos por exames acontecem 

para que não haja atrasos no atendimento (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

Em relação à acessibilidade geográfica, na Colômbia foram relatados longos 

tempos de viagem para todos os tipos de atendimento, exceto hospitais. Já no Brasil o 

cenário é outro, poucos usuários relataram que precisam percorrer longos percursos para 

terem acesso à saúde (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

Sobre a resolução dos problemas de saúde houve diferenças entre os tipos de 

cuidados (primário e emergência) e entre os países, sendo que na Colômbia os problemas 

são mais solucionados que no Brasil (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

O principal motivo relatado para afirmar que o problema foi resolvido foi a não 

melhora, em segundo lugar, os usuários relataram problemas com os exames que não 

foram realizados (10% na Colômbia) e com os atrasos na entrega dos resultados (15,5% 

no Brasil). As outras razões foram relacionadas aos medicamentos prescritos pelos 

profissionais de saúde não surtirem efeitos e que os usuários não conseguiram marcas 

consultas. No Brasil, foi visto também o problema na referência aos outros níveis de 

atenção (GARCIA SUBIRATS et al., 2014b). 

Na Colômbia a renda per capita não configura uma forma de desigualdade, já no 

Brasil os indivíduos com maior renda fazem menos uso do nível primário de atenção à 

saúde. Os cuidados no nível secundário a renda é fonte de desigualdade nos dois países, 

onde os indivíduos com maior renda são mais propensos a utilizarem estes serviços. Os 
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resultados para a procura de serviços de emergência mostraram que em ambos os países 

quanto menor a renda, menor a prevalência de utilização (GARCIA SUBIRATS et al., 

2014a). 

A pesquisa selecionou três ações preventivas para avaliar: controle glicêmico, 

prevenção de cáries em adultos e prevenção ao câncer de mama em mulheres. Com 

relação à participação nestas atividades preventivas foram vistas desigualdade em ambos 

os países. Entre os indivíduos socioeconomicamente favorecidos há maior prevalência 

nas ações. No Brasil, o efeito do plano de saúde varia de acordo com o nível de 

atendimento e renda. Sendo mais visível no estrato de classe média, onde os indivíduos 

com plano de saúde estão mais propensos a acessar os serviços do nível secundário 

(ambulatoriais) e, também, a maior probabilidade de usar os três serviços de prevenção 

(GARCIA SUBIRATS et al., 2014a). 
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DISCUSSÃO 

 

A busca pelos instrumentos que tem sido utilizados no Brasil para avaliar APS, 

resultou em 3 principais instrumentos: Primary Care Assessment Tool, European Task 

Force on Patient Evaluation of General Practice Care e Cuestionario de Continuidad 

Asistencial Entre Niveles de Atención.  

Os resultados dos estudos indicam que os instrumentos conseguem avaliar 

realmente a APS no país, com destaque para o PCATool, que foi classificado como o 

“mais adequado” para este tipo de avaliação, por ser o que melhor se adequa aos objetivos 

propostos (FRACOLLI et al., 2014), assim como, a avaliação de características de 

estrutura e processo dos serviços de cuidados primários, além de estar disponibilizado em 

diferentes formatos direcionados para populações distintas (MALOUIN, STARFIELD & 

SEPULVEDA, 2009). 

Além disso, o Ministério da Saúde recomenda no manual que o uso do PCATool 

seja empregado para a avaliação e o monitoramento da qualidade da APS como uma 

rotina das equipes de Saúde da Família, por diversos níveis de gestão e para uso 

acadêmico (BRASIL, 2010).  

Harzheim et al (2010) se dedicou a validar o instrumento para sua utilização no 

Brasil (HARZHEIM et al, 2005; HARZHEIM et al, 2006; MACINKO e HARZHEIM, 

2007). De acordo com Harzheim et al (2010) o PCATool permite a comparação do grau 

de orientação à APS dos diferentes serviços e dos diferentes modelos de atenção básica 

que coexistem (modelo tradicional e ESF).   

As amostras de todos os estudos mostraram que as mulheres foram mais 

entrevistadas que os homens. As regiões onde mais foram realizadas avaliações foram 

Sudeste, Sul e Nordeste.  

Entre os estudos de comparação de modelos de atenção usando o instrumento 

PCATool, a maior parte avaliou a ESF. As avaliações realizadas com o EUROPEP 

aconteceram no Rio de Janeiro e São Paulo, porém sem comparações. Já o CCAENA fez 

comparação entre países. 
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Nos estudos onde foram realizadas comparações, os resultados foram satisfatórios 

com relação às unidades com ESF, uma vez que essa é considerada uma estratégia para 

mudar a forma tradicional de prestação da assistência, como objetivo de estimular a 

implantação de um novo modelo que favorece a APS, almejando a integralidade da 

assistência ao usuário (SILVA, CASSOTI & CHAVES, 2013), assim como foi 

encontrado por Oliveira & Verissímo, 2015; Chomatas et al., 2008; Van Stralen et 

al.,2008 e Ibañez et al., 2006. 

Os usuários foram os atores mais avaliados nesta pesquisa, porém outro estudo 

mostrou que há pouco interesse dos profissionais de saúde da ESF no que diz respeito às 

condições de vida dos usuários e seus familiares (poucos questionamentos acerca de risco 

sociais ou sore os problemas de saúde). Na percepção dos profissionais e gestores a coleta 

destes dados é relatada como rotina, pois os mesmos têm conhecimento da importância 

da criação/manutenção do vínculo (BRASIL, 2001). 

Assim como os resultados encontrados no presente estudo, as avaliações 

realizadas pelos gestores evidenciam percentuais e escores mais elevados em comparação 

com os outros grupos entrevistados (IBAÑEZ et al., 2006, ELIAS et al., 2006, VAN 

STRALEN et al., 2008 e BRASIL, 2001). 

Acerca dos atributos, os mais avaliados pelo PCATool foram Integralidade e 

Orientação comunitária, já os melhores avaliados foram Longitudinalidade e 

Coordenação dos cuidados, corroborando dessa forma com o estudo de Araújo (2014). 

A Competência Cultural é o atributo que menos foi avaliado apresentando apenas 

uma avaliação satisfatória reproduzindo o resultado encontrado por Turci, Lima-Costa e 

Macinko em 2015; Macinko, Almeida e Sá em 2007 e Harzheim et al., 2006. 

Orientação familiar e Orientação comunitária estão entre os atributos mais 

avaliados nos resultados encontrados, porém os escores se apresentaram como 

insatisfatórios na maioria dos casos. Este dado corrobora com os apresentados por Elias 

et al., 2006 e VAN STRELEN et al., 2008. 

 O atributo acesso de primeiro contato apresentou resultados pouco satisfatórios 

sobre o horário de funcionamento e sobre a comunicação com a unidade e seus 

profissionais, pois muitas não possuem telefones, além disso, as unidades não possuem 
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equipes para atendimento fora do horário comercial e nos finais de semana (SILVA et al., 

2014 e CHOMATAS et al., 2013). Para os autores Giovanella et al, 2003 e Almeida et 

al., 2011 os horários de atendimento precisam ser ampliados e tecnologias devem ser 

usadas nas unidades para que a ESF se efetive como porta de entrada do sistema de saúde. 

Alguns trabalhos que avaliaram a ESF como porta de entrada mostraram a 

fragilidade no Acesso, principalmente no aspecto estrutural (ALMEIDA & MACINKO, 

2006 e ILBAÑEZ et al., 2006). Para Giovanella et al. (2003), “a barreira de acesso mais 

importante é a disponibilidade e a presença física de serviços e recursos humanos, que 

representa condição necessária à utilização”. 

Um menor número de estudos foram realizados com idosos, porém o uso de um 

questionário reconhecido internacionalmente faz com que as mesmas apresentem grande 

relevância. O diferencial desta amostra caminha de acordo com as diretrizes da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, estimulando a realização de novas pesquisas de 

avaliação para esta população (BRASIL, 2006). 

Poucos estudos avaliaram a zona rural, o atendimento prioritário às necessidades 

dessa população representa o princípio da equidade que, na área da saúde, tem sua 

expressão na redução máxima das desigualdades e diferenças evitáveis e injustas 

(SENNA, 2002). Devido às desigualdades que persistem no processo assistencial, 

inclusive diferenças entre as zonas urbanas e rurais (COELHO, 2010), devem ser 

realizados estudos avaliativos que objetivem buscar a efetividade e disseminação das 

políticas de saúde aos grupos vulneráveis (MARQUES et al., 2014). 

Nos estudos que utilizaram o instrumento CCAENA foi possível superar as 

barreiras na avaliação dos serviços de saúde comparando diferentes países. Foram 

encontradas barreiras no acesso aos serviços.  

Os resultados mostram que uma proporção significativa da população não procura 

as unidades de saúde quando há necessidade devido aos longos tempos de espera para o 

atendimento, quando procuram há interferência na utilização dos serviços devido atrasos 

no atendimento e, também, foram relatados relatos de que as necessidades de saúde não 

haviam sido atendidas, principalmente devido aos atrasos na entrega dos resultados 

(15,5%) (GARCIA SUBIRATS et al., 2014a; GARCIA SUBIRATS et al., 2014b & 

GARCIA SUBIRATS et al., 2015).  



66 
 

Com relação com o escopo de avaliação dos instrumentos, foi visto que o 

PCATool é o mais completo e está adaptado para a realidade das unidades brasileiras. O 

EUROPEP está mais direcionado para avaliar Longitudinalidade, mas também avalia os 

outros atributos, porém de forma mais superficial, comparado com o primeiro. O 

CCAENA foi adaptado para avaliar o sistema de saúde brasileiro, porém não apenas APS. 

O mesmo pode avaliar saúde tanto no regime público quanto privado. Nem o EUROPEP 

nem o CCAENA avaliam os atributos derivados da APS. 
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CONCLUSÃO 

 

 Na busca nas bases de dados e bibliotecas eletrônicas foram identificados três 

instrumentos de avaliação da APS validados, sendo eles PCATool, EUROPEP e 

CCAENA. 

A revisão apresentou uma visão geral dos instrumentos de avaliação utilizados 

atualmente no Brasil, onde há destaque para o PCATool devido à sua maior adaptação à 

realidade das unidades públicas de saúde brasileiras. 

A comparação entre escopo de avaliação dos instrumentos mostrou que todos os 

instrumentos avaliam os atributos essenciais da APS, porém o único instrumento que 

avalia os atributos derivados é o PCATool. 

 O estudo demostrou, também, que ainda existem obstáculos a serem superados no 

que diz respeito ao acesso dos usuários aos serviços de saúde apesar dos investimentos 

para ampliação da oferta de serviços. 
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ANEXO I. Primary Care Assessment Tool 
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PCATOOL – BRASIL VERSÃO ADULTO 
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PCATOOL – BRASIL VERSÃO PROFISSIONAIS 
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ANEXO II – EUROPEP 
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ANEXO III – CCAENA 
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