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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A cobertura universal de saúde fundamenta-se nos princípios da integralidade, equidade,

universalidade e participação social e tem como objetivo assegurar uma atenção universal e

abrangente, curativa e preventiva, por meio da prestação e gestão descentralizadas de

serviços de saúde, favorecendo a participação da comunidade em todos os níveis de governo

(PAIM, 2011). No campo da Saúde Pública, a avaliação de programas e serviços de saúde

permite oferecer direções e opções no processo de planejamento, e, dependendo do enfoque

adotado, favorecer o controle técnico e social dos serviços dispensados para a sociedade, de

forma a contemplar as necessidades da população coberta por estas ações. Esta avaliação

expressa a capacidade de os serviços atenderem as necessidades e expectativas dos seus

usuários (ARRUDA, 2017). Com base no exposto, reforça-se a necessidade de avaliar o

acesso do usuário aos serviços de saúde, bem como a sua percepção sobre a qualidade do

serviço prestado. Dessa forma, este trabalho avaliou as experiências recentes dos usuários

com o atendimento recebido de profissionais da saúde, hospitais, clínicas e do sistema de

saúde, através da aplicação do módulo Utilização de Serviços de Saúde, do instrumento

Model Disability Survey (MDS) - Brasil com os usuários da Unidade Básica de Saúde Centro,

localizada na cidade de São José de Mipibu/RN.

Objetivos

1) Avaliar as experiências recentes dos usuários com o atendimento recebido de profissionais

da saúde, hospitais, clínicas e do sistema de saúde; 2) Determinar as características

sociodemográficas da população entrevistada; 3) Identificar indicadores que apoiem o

monitoramento e desenvolvimento de políticas públicas de saúde.

Metodologia

Neste trabalho, foi realizado um inquérito para o delineamento do perfil sociodemográfico dos

participantes e a utilização dos serviços de saúde, através da aplicação do módulo 6000 do

Model Disability Survey (MDS) Brasil, com a participação de usuários da Unidade Básica de



Saúde Centro, localizada no município de São José de Mipibu/RN. A coleta das informações

ocorreu em local reservado da UBS, e o participante recebeu os esclarecimentos

necessários, através da leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após

consentimento e assinatura do TCLE, foi realizada entrevista com perguntas relativas às

características sociodemográficas (tais como data de nascimento, sexo, nacionalidade,

estado civil, entre outros) e utilização de serviços de saúde, através do módulo 6000 do MDS,

que avalia a experiência do respondente e do agregado familiar com o sistema de saúde e,

em particular, são feitas 29 perguntas sobre os cuidados de saúde necessários, cuidados

hospitalares de internação, atendimento ambulatorial e atendimento domiciliar e sobre a

capacidade de resposta dos profissionais e sistemas de saúde às necessidades de

assistência médica do respondente, possibilitando a avaliação das experiências recentes dos

usuários com o atendimento recebido de profissionais da saúde, hospitais, clínicas e do

sistema de saúde.

Resultados

Foram entrevistados 10 usuários que encontravam-se na sala de espera da UBS Centro, dos

quais 80% eram do sexo feminino e 20% do sexo masculino. Com relação à faixa etária, 50%

estavam na faixa entre 15-34 anos, 40% entre 35-59 anos e 10% tinham 60 anos ou mais.

Quando questionados sobre a última vez que necessitou de assistência médica, todos os

entrevistados responderam ter utilizado o serviço de saúde há menos de 3 anos, sendo 10%

no hospital público, 80% em clínica ou instituição de saúde pública e 10% em clínica

particular. Nenhum dos entrevistados necessitou de internação nos últimos 3 anos. No

entanto, todos os entrevistados receberam algum cuidado médico ou utilizou o serviço de

saúde nos últimos 12 meses, sendo 70% em clínica ou instituição de saúde pública, 20% em

clínica particular e 10% em hospital público, dos quais 80% recebeu assistência de um

médico(a), 10% de enfermeiro(a) e 10% de um profissional de medicina alternativa, onde

40% dos profissionais era do sexo masculino e 60% do sexo feminino. Quando questionado

se houve algum momento em que precisou de assistência e não recebeu, 100% dos

entrevistados responderam que não. Com relação à responsividade do serviço, 40%

responderam “muito bom” para o tempo de espera, 20% bom, 30% regular e 10% ruim. Para

a facilidade em ser atendido, 50% respondeu bom, 40% muito bom e 10% regular. Já para a

limpeza, 30% respondeu muito bom, 20% bom, 40% regular e 10% ruim.

Conclusões

O Model Disability Survey (MDS) está sendo proposto pela OMS como um instrumento

padronizado concebido para a coleta de dados em inquéritos populacionais. O instrumento foi

desenvolvido para permitir comparações entre grupos com diferentes níveis de

funcionalidade, mas não se restringe à coleta de dados somente de pessoas com alterações

funcionais, podendo ser aplicado também em pessoas sem alterações. Além de disponibilizar

aos gestores de saúde, e também às entidades governamentais, informações e indicadores



mais fidedignos, o instrumento também é base para que intervenções, políticas e programas

de saúde sejam planejados de forma mais adequada. (Hosseinpoor; Williams; et al, 2012).
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