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Resumo 

 

 

A consulta médica é um dos principais serviços da Atenção Básica que o sistema de 

saúde coloca à disposição da população. Nas Unidades Básicas de Saúde, a consulta é 

um momento que reúne excelentes condições para produzir atos e intervenções de 

impacto sobre os usuários e muitas de suas necessidades em saúde, importantes ações 

que conferem qualidade aos cuidados em saúde. O objetivo geral deste estudo é saber o 

quanto os médicos se interessaram em investigar ou abordar, durante a consulta clínica, 

hábitos e estilo de vida dos usuários, comportamentos relacionados a alguns agravos à 

saúde importantes em termos de sua prevalência, incidência e incapacitação, 

considerando-se sexo e faixa etária do respondente. A amostra analisada foi composta por 

314 usuários, com idade de 15 anos ou mais, que passaram por consulta médica em 16 

Unidades Básicas de Saúde da cidade de São Paulo. Os dados foram coletados 

utilizando-se um questionário semi-estruturado que investigou a abordagem médica de: 

hábitos alimentares, atividade ocupacional, tabagismo, prática de atividade física, hábito 

etílico, comportamento do sono, prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, uso 

de métodos contraceptivos, sintomas depressivos e autonomia/independência. Em 53,5% 

das consultas analisadas os usuários informaram que 75% dos comportamentos 

esperados de ser investigados ou abordados não o foram. Em 26,4% dos questionários os 

usuários não relataram abordagem do médico a nenhum comportamento de interesse da 

pesquisa. Em 5,4% do total da amostra o médico abordou todos os comportamentos 

esperados. Dentre os comportamentos que foram pesquisados para todos os usuários, o 

uso de tabaco foi o mais investigado tanto em homens (65,5%) como em mulheres 

(42,5%). O menos investigado foi o comportamento do sono tanto em mulheres (19,7%) 

como em homens (14,5%). Nas mulheres de 40 a 59 anos, apenas 10,3% afirmaram que 

houve investigação sobre prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Para os 

homens na idade de 15 a 39 anos, somente 6,7% relataram que o médico abordou a 

prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 13,3% deles apontaram que foram 

orientados ou questionados sobre o uso de métodos contraceptivos. Os dados indicam 
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que um percentual expressivo de comportamentos relacionados a importantes agravos à 

saúde não foi investigado ou abordado pelo médico durante consulta nas Unidades 

Básicas de Saúde.  
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1.1 Saúde e Atenção Básica no Brasil 

 

O processo saúde-doença é caracterizado pela interação de 

múltiplos determinantes ou condicionantes que incluem, entre outros, fatores 

genéticos, ambiente, acesso a serviços de saúde, hábitos e estilo de vida, 

fatores psicológicos e comportamentais. É um fato já estabelecido que alguns 

hábitos das pessoas em seu cotidiano afetam diretamente suas condições de 

saúde, demonstrando a inter-relação existente entre fisiologia, emocionalidade 

e comportamento humano (Corral, 1994; Stoudemire e Hales, 2000).  

A partir da conferência de Alma-Ata, em 1978, o conceito de 

saúde tem apresentado uma evolução. Além da ausência de doença, do bem-

estar físico, psíquico e social, outros componentes estão sendo agregados, tais 

como a qualidade de vida, a autonomia, a independência e uma adequada 

interação do indivíduo com a família, o meio ambiente e a sociedade. A própria 

orientação da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005) para as políticas 

públicas em saúde descreve esses elementos como sendo fundamentais, 

destacando nesse contexto o valor das ações em promoção da saúde e 

prevenção de doenças. 

A integralidade da atenção à saúde, com prioridade para as 

atividades preventivas, é um dos princípios doutrinários constitutivos do 

Sistema Único de Saúde do Brasil – SUS (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990). O 

princípio da integralidade postula que a assistência é um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos e 

que a assistência deve atingir todos os graus de complexidade para promover, 

proteger e recuperar a saúde. 

A Lei Federal •  8.080 (de 19 de setembro de 1990), que 

regula as ações e serviços de saúde e constitui o Sistema Único de Saúde 

(SUS), em seu artigo 5º, que trata dos objetivos, ressalta que assistência às 

pessoas deve se dar “por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e 

atividades preventivas”. A Política Nacional da Atenção Básica (Brasil, 2006) 

aponta que o sistema deve buscar na promoção da saúde, na prevenção e no 

tratamento de doenças, a redução de danos ou de sofrimentos que possam 

comprometer as possibilidades de viver de modo saudável das pessoas. O 
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Ministério da Saúde (2009), em documento sobre o SUS, reafirma que a 

Atenção Básica à Saúde (ABS) deve “garantir acesso aos cuidados e às 

tecnologias necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento das 

doenças para prolongar a vida” e que se caracteriza por um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem, entre outros, a 

prevenção de agravos e a manutenção da saúde.  

O SUS, portanto, deve atuar tanto na prevenção primária 

como na secundária. A prevenção primária de doenças é voltada para a 

detecção de fatores de risco visando eliminá-los e a secundária, na 

impossibilidade ou como complemento da primeira, para detecção precoce da 

doença e agravos estabelecidos, quando um tratamento antecipado aos 

sintomas clínicos puder ser mais efetivo que aquele oferecido após o 

diagnóstico clínico habitual. As ações preventivas podem ser conduzidas no 

nível coletivo (tais como rastreamentos populacionais, diretrizes, políticas 

públicas e vigilância em saúde) ou individual (exames periódicos, educação e 

orientação em saúde, check-ups e rastreamentos oportunísticos, todas ações 

possíveis durante as consultas). Face às dificuldades e insucessos do 

tratamento em determinados estágios avançados de doenças, a assistência 

básica é uma oportunidade clara de intervenção precoce no curso e 

desenvolvimento de algumas delas (U.S. Preventive Services Task Force, 

1996).  

A Atenção Básica à Saúde (ABS) compreende, entre outras, 

ações sobre pessoas com doenças e condições comuns (pela alta ocorrência) 

para as quais certos hábitos e comportamentos constituem fatores de risco e, 

portanto, poderiam ser beneficiadas por intervenções preventivas individuais 

(como diagnóstico e tratamento precoces) capazes de reduzir a 

morbimortalidade relacionada. 

 

 

 

1.2 A consulta médica no processo de Atenção Básica à Saúde 

 

Na Atenção Básica à Saúde (ABS), a consulta médica é um 

dos mais destacados serviços de atenção individual que o sistema de saúde 
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coloca à disposição da população para o atendimento de algumas de suas 

necessidades em saúde. A Atenção Básica é o primeiro nível de assistência à 

saúde, a principal “porta de entrada” dos pacientes ao sistema de serviços de 

saúde (Starfield, 2002; Ministério da Saúde, 2009). A consulta é um momento 

da atenção individual que reúne, potencialmente, excelentes condições para a 

abordagem da prevenção primária e secundária, mais do que nos ambulatórios 

de especialidades e nos hospitais, ambos muito mais direcionados à cura e 

controle de doenças (Martins e Kira, 2002; Stott e Davis, 1979). O cuidado 

oferecido na consulta faz desta um momento privilegiado da atenção à saúde, 

pois permite que o médico possa apreender e trabalhar necessidades 

específicas, o que é essencial para oferecer qualidade dos cuidados em saúde 

com atendimento mais equânime e integral. 

A conduta do médico na relação com os pacientes pode 

influenciar o processo saúde-doença por meio de ações terapêuticas e 

preventivas (Martins e Kira, 2002). Do ponto de vista da semiologia, vários 

autores destacam a capacidade do médico em “pensar, perguntar, ouvir, sentir, 

tocar e examinar o paciente” como um poderoso instrumento diagnóstico e, 

muitas vezes, terapêutico (Martins MA, Benseñor IM, Atta JA 2002; Nunes 

MPT, Martins MA, 2002; Corral CC, 1996; Regodón VG, 1982).  

A procura por cuidados médicos é o mais destacado motivo 

que leva o usuário a buscar a Atenção Básica à Saúde (Schraiber, 1996). Sua 

origem pode ser uma queixa orgânica, uma busca de informação, 

esclarecimento ou orientação em relação a algo que o indivíduo pode não 

identificar especificamente, mas que entende interferir em sua rotina de vida. O 

usuário vem ao médico com um problema que julga não ser capaz de resolver 

sozinho, por seus próprios meios. Considerando, portanto, as necessidades 

das pessoas, a questão fundamental para o médico nesse caso é: qual será o 

melhor modo de ajudá-las ou orientá-las na condução das ações que terão 

efeito benéfico sobre seu estado de saúde?  

Partindo do pressuposto de que a consulta médica é 

caracterizada por um diálogo entre pessoas, Benjamin (1986) valoriza a 

“habilidade” do profissional que a conduz para atingir seu objetivo de ajudar o 

usuário. Evidentemente, esse encontro de subjetividades se dá numa relação 

caracterizada pelo dinamismo. De um lado, o usuário, elemento central que 
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pode ter vindo procurar auxílio. De outro, o profissional, que precisa capacitar a 

pessoa atendida a reconhecer e participar das decisões. Esse ato exige que o 

médico dê parte de seu tempo, de sua capacidade de ouvir e entender, de sua 

habilidade, conhecimento e interesse.  

Estudos realizados por Coulehan e Block (1989) mostraram 

que nas melhores entrevistas médicas havia um equilíbrio dinâmico entre 

abordagem não diretiva do paciente e uma estrutura objetiva e determinada, 

que dirigia a entrevista para respostas precisas e acuradas. No processo de 

trabalho, no dia a dia dos serviços e dos profissionais de saúde, a habilidade 

de diálogo é uma ferramenta mediadora essencial na relação com o usuário 

(Merhy, 2005; Pitta, 1996). Segundo Coulehan e Block (1989), a boa 

comunicação médico-paciente é o cerne da ciência e da lógica da medicina 

clínica. Balint (2005) afirma, inclusive, que após o médico elucidar um 

problema, através de uma anamnese adequada, é frequente o paciente se 

mostrar capaz de resolvê-lo sem conselho nem apoio do profissional. Este 

mesmo autor observou aspectos fundamentais da relação médico-paciente 

que, além da possibilidade de o médico realizar um diagnóstico mais amplo e 

do seu papel como orientador, indica o efeito terapêutico de uma relação 

adequada. 

Para Merhy (2006), os quadros referenciais diagnósticos e 

as condutas não devem ser aplicados friamente em substituição à 

“complexidade da vida e à riqueza da interação médico-usuário”, fundamentais 

na busca por pessoas mais autônomas e saudáveis. Apesar da dinâmica e da 

complexidade dos diferentes fatores que podem interferir no processo de 

relação entre o médico e o paciente, acolhimento, vínculo e confiança não 

devem ser desprezados para o êxito do atendimento. De acordo com Arnold 

Realman, citado por Scliar (1987), existem dois aspectos inerentes à prática da 

medicina: por um lado, o médico exerce o papel de protetor de seu paciente e 

por isso tem relativa autonomia para decisões; por outro, o paciente precisa 

confiar no médico para realizar mudanças e aderir às orientações. 

Segundo Franco (2009), o processo de trabalho em saúde é 

dinâmico e, como apresenta muita capacidade de mudança, pode assumir 

diferentes modelagens. É um processo totalmente dependente da ação 

humana e, como herança do modelo biológico, está centrado no saber e na 
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pessoa do médico. Em nossa realidade, observa o autor, o campo cuidador e 

humanista está sendo anulado e o atendimento está voltando-se para a 

produção de procedimentos. Atualmente, o trabalho em saúde estaria 

perdendo sua dimensão cuidadora e centrada na pessoa, para tratar 

exclusivamente da doença. 

 

 

 

1.3 O trabalho médico na consulta  

 

É consenso na literatura que uma das formas mais seguras 

de se desenvolver o raciocínio clínico é realizá-lo com base epidemiológica, ou 

seja, considerando os condicionantes e determinantes coletivos do processo 

saúde-doença, porém, sem descartar a especificidade de cada indivíduo, já 

que podem existir necessidades, além das demandas pontuais, que não foram 

referidas (Cecílio, 2006).  

Durante a consulta, o médico tem a oportunidade de se 

interessar em investigar o histórico de vida da pessoa atendida, realizar a 

anamnese e o exame clínico e, com isso produzir sua hipótese diagnóstica. 

Variáveis biológicas como sexo e idade podem indicar pessoas de maior risco 

para algumas afecções muito frequentes em uma dada população. 

É evidente que a instrumentalização científica, baseada em 

generalizações conscientes e estruturadas a partir da prática, possibilitou 

enormes avanços para as práticas de saúde (Mendes-Gonçalves, 1994); e sua 

utilização pode, também, desencadear o diálogo e a vinculação na relação 

médico-paciente. Além da demanda referenciada, é possível explorar o modo 

de vida, suas atividades de trabalho, seus hábitos e comportamentos, sempre 

procurando relacioná-los ao contexto histórico concreto e seu sentido social 

para o usuário do serviço. 

A anamnese compreende, durante a consulta clínica, a 

identificação do usuário, a identificação da queixa principal e sua duração, a 

história pregressa da moléstia atual e os antecedentes pessoais – que incluem 

o registro de outras doenças, uso de medicamentos, imunizações – e, ainda, 

seus hábitos e estilo de vida. Os comportamentos das pessoas, 
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contextualizados dentro do modo de levar a vida de cada uma delas, podem 

influenciar, de forma direta ou indireta, o tratamento e os cuidados requeridos 

com a queixa atual.  

O diagnóstico é a subordinação de um dado caso a uma 

norma geral de síndrome ou enfermidade. Nele reside a habilidade individual 

do médico, que decorre da convergência de múltiplos conhecimentos (Costa, 

2004). A fronteira entre as categorias saúde e enfermidade é biologicamente 

técnica e, também, subjetiva; segundo Canguilhem (2009). Pode ser imprecisa 

quando consideramos indivíduos simultaneamente, mas essa precisão 

aumenta quando se considera o mesmo indivíduo, dando mostras da 

importância do vínculo e da continuidade no processo de atendimento. Por 

esse prisma, a educação em saúde precisa passar por uma construção 

compartilhada entre médico e usuário, e ser vivenciada no plano prático da 

experiência da doença, através de uma necessária articulação entre as 

dimensões representacionais e vivenciais desse processo. A comunicação, a 

informação e a educação ao usuário do serviço são fundamentais para permitir 

que este participe ativamente de seu processo de tratamento e assuma parte 

da responsabilidade pela manutenção de sua saúde.   

A investigação e o interesse do médico sobre 

comportamentos dos usuários, observando-o em sua totalidade e 

singularidade, são importantes para o desenvolvimento do raciocínio 

diagnóstico e, ainda, para que possa oferecer orientações, sugerindo 

modificação de hábitos ou mesmo reforçando aqueles que forem adequados à 

manutenção da saúde.  

 

 

 

1.4 Mudança de comportamento e o atendimento médico  

 

Os comportamentos que tem efeito adverso às pessoas, 

denominados de comportamentos mal-adaptativos têm um forte impacto sobre 

a saúde pública (Stoudemire e Hales, 2000). Citando dados publicados no 

American Journal of Preventive Medicine, os autores mostraram que 

aproximadamente 27% das mortes prematuras nos Estados Unidos são 
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provocadas pelo uso de tabaco, 24% por hipertensão arterial e 23% por 

obesidade. Todas essas patologias são passíveis de ações individuais de 

prevenção, ou seja, são potencialmente preveníveis e estão relacionadas 

diretamente a hábitos de vida. 

Kerbauy (1998) afirma que é possível operar sobre 

comportamentos considerados fatores de risco para doenças utilizando-se de 

princípios de aprendizagem, porém, é preciso considerar a influência de fatores 

ambientais, sociais e econômicos. Fadiman e Frager (1986) apontam a terapia 

comportamental baseada em treinamento, aprendizagem e recompensas como 

uma possibilidade de eliminar hábitos desagradáveis, ajudando as pessoas a 

se tornarem capazes de responder às situações de vida do modo como 

gostariam de fazê-lo. O comportamento de uma pessoa é continuamente 

modificado e modelado no meio, ou seja, os comportamentos são modificados 

nas relações interpessoais, com base nas reações dos outros e em nossas 

próprias percepções. Os autores, citando Skinner, apontam que o saber habilita 

o indivíduo a reagir com sucesso ao mundo, exatamente porque é o 

comportamento com o qual faz isso. Entre as estratégias terapêuticas 

(Davidoff, 1983) que podem ser utilizadas estão: o condicionamento 

respondente, como a dessensibilização sistemática, em que uma resposta 

antiga condicionada é substituída por uma nova, através de treinamento 

específico; o reforço positivo, onde a apresentação de um evento que se segue 

a um comportamento aumenta a probabilidade de a resposta ocorrer em 

situações semelhantes; a observação ou imitação, como o treinamento 

assertivo baseado nos princípios da aprendizagem da observação e; as 

estratégias cognitivas, como a reestruturação cognitiva, que permite ao 

paciente ter consciência de seus processos de pensamento e modificar 

esquemas, regras e crenças (Rangé, 1998). 

A arte da comunicação verbal e não-verbal por parte do 

médico é outro fator comportamental importante que pode influenciar e 

melhorar a relação médico-paciente e incrementar a adesão ao tratamento. A 

palavra “adesão” vem do latim adhesione e significa junção, acordo, aprovação 

e, portanto, pressupõe um vínculo interativo entre pessoas. A “aliança 

terapêutica” entre o médico e seu paciente ocorre quando são reconhecidas as 

responsabilidades específicas de cada envolvido no tratamento.  Para Oliveira 
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JC, 2005, citado por Fonseca-Guedes (2008) a comunicação verbal deve ser 

utilizada na passagem de conhecimento ao paciente em linguagem acessível, e 

na passagem de responsabilidade ao paciente no processo de tomada de 

decisão e no êxito do tratamento. Já a comunicação não verbal envolve a arte 

do médico de saber ouvir e manter contato visual, o que pode incrementar a 

confiança do paciente. 

Para Scliar (1987) e Gazzinelli et al. (2005) a aquisição de 

saber instituído não necessariamente resulta em modificação ou em 

comportamentos teoricamente compatíveis com esse conhecimento. Esses 

autores indicam que a dificuldade dos profissionais em sua prática está ligada à 

reprodução do modelo hegemônico de produção do cuidado, normativo, que 

verticalmente preconiza a adoção de novos comportamentos usando 

estratégias de comunicação de massa. Assim, as pessoas informadas sobre os 

riscos teriam de adotar um novo estilo de vida “adequado” e “natural”, no qual 

não são as situações de desigualdade que têm de mudar, mas os sujeitos 

submetidos às mesmas. Os autores, refletindo teoricamente sobre a superação 

de princípios da Educação em Saúde apoiados exclusivamente em saberes 

científicos, tecem algumas importantes considerações: a frequente não 

correspondência entre aquisição de conhecimentos e mudança de práticas 

decorreria do fato de que comportamentos traduzem percepções, valores, 

representações simbólicas, relações de poder, crenças e sentimentos, ou seja, 

a subjetividade é preponderante no modo de os sujeitos verem e 

representarem o processo saúde-doença. Assim, o médico, durante o 

atendimento, teria a necessidade de levar em conta os processos intelectuais, 

afetivos, culturais e o modo como o usuário do serviço representa os 

fenômenos e eventos da vida e sua doença, pois é a partir dessas 

representações que outras, novas, irão se “(re)construir”. 

 

 

 

1.5 Estudos em serviços de saúde 

 

Teixeira (1997), em artigo que discute as tendências da 

organização dos sistemas de saúde, os objetos de investigação e a produção 
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científica nas práticas de saúde, destaca o valor das análises de serviços de 

saúde oferecidos à população, afirmando que elas não devem se limitar ao 

controle administrativo sobre insumos e processos, mas que devem avançar 

em direção à aferição de qualidade e satisfação do usuário. Enfatiza a 

necessidade de fortalecimento das atividades de cooperação técnica e 

parcerias entre instituições de ensino e pesquisa e as instituições de saúde, 

desenvolvendo modelos pedagógicos e estudos mais voltados à 

problematização da realidade e à construção de alternativas técnicas. A autora 

ressalta, ainda, a necessidade de investigações mais abrangentes neste 

campo.  

Segundo Tanaka e Melo (2001), as ações em saúde são 

fenômenos complexos, que exigem a escolha de diferentes indicadores para o 

conhecimento de uma dada situação. Como critérios para seleção desses 

indicadores, os autores recomendam que possam ser facilmente obtidos e que 

tenham utilidade para as práticas de saúde. 

Baseando-se em várias pesquisas, Kloetzel et al. (1998) 

afirmam que o consenso atual é de que na análise de serviços de saúde devem 

ser utilizados critérios objetivos e subjetivos. Os primeiros, com relação aos 

profissionais, e os últimos, com respeito aos usuários. Donabedian (1980) 

observa que a qualidade em serviços de saúde se faz através dos atributos das 

pessoas que provêem a atenção, afirmando, ainda, que o cuidado médico 

apresenta dois domínios: o técnico-científico e o da relação interpessoal.  

Adami e Maranhão (1995), citando Donabedian, afirmam 

que a análise dos serviços em saúde deve seguir uma abordagem sistêmica e 

assim contar com estudos dos seguintes componentes dos serviços e suas 

correlações:  

a) Estrutura: que corresponde aos recursos necessários ao 

processo assistencial, abrangendo a área física, pessoal (número, tipo e 

qualificação), organização, recursos materiais (equipamentos e insumos) e 

recursos financeiros, sistemas de informação, programas e instrumentos 

normativos técnico-administrativos; 

b) Processo: que abrange as atividades relacionadas à 

utilização dos recursos nos seus aspectos quantitativos e qualitativos e que 

inclui a qualidade dos recursos humanos, reconhecimento de problemas, 
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métodos diagnósticos, diagnósticos e os cuidados prestados, aqui incluída a 

consulta e; 

c) Resultados: que corresponde às consequências das 

atividades do serviço de saúde ou do profissional em análise, em termos da 

melhoria do nível de saúde (indicadores de morbidade e mortalidade), eficácia, 

da capacidade funcional restaurada ou alívio do sofrimento como, também, da 

satisfação da clientela.  

Já Geyndt (citado por Carvalho et al., 2000) defende um 

detalhamento ainda maior, indicando também avaliações de conteúdo, produto 

e impacto das ações. Esses estudos deveriam permitir descrever, medir, 

comparar, analisar e explicar uma série de aspectos da prestação de serviços 

em saúde. Evidentemente, pela sua complexidade e caráter dinâmico, são 

componentes inseparáveis do processo de planejamento dos serviços e 

requerem o auxílio de diferentes áreas do conhecimento (Capozollo et al., 

2005; Carvalho et al., 2000; Adami e Maranhão, 1995). Tanaka e Melo (2001) 

sugerem que esses estudos devem ter início pelo processo de atenção, núcleo 

de atividades essenciais dos serviços de saúde, o que inclui a atenção 

individual, foco desse estudo. 

Pesquisas desenvolvidas em diferentes países têm como 

fonte de informações o relato de usuários de serviços de saúde, que é utilizado 

como um componente da análise de serviços (Hernández, 1995) ou como uma 

medida de desempenho profissional, conforme protocolo desenvolvido pela 

American Board Internal Medicine (Webster GD, citado por Norcini, 2003). Em 

estudo publicado na Grã-Bretanha, Mercer et al. (2004) validaram um 

questionário – uma medida da empatia relacional na consulta (CARE), baseado 

na percepção de pacientes. 

Hernández (1995) classifica os métodos de participação do 

usuário na avaliação dos serviços de saúde nas formas ativas (como, por 

exemplo, queixas e reclamações, participação do usuário em conselhos de 

saúde e associações) e requeridas (tais como pesquisas de opinião, grupos 

focais e questionários ou informes de usuários). Segundo o autor os 

questionários apresentam um enfoque mais objetivo por indicarem a realização 

de ações concretas nos domínios técnico e interpessoal. Como substituto de 

outras fontes de dados, apresenta menor custo e seus resultados são mais 
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homogêneos, permitindo comparações entre centros de atendimento (UBSs) e, 

ainda, em dois ou mais momentos. O questionário pode ser uma fonte rotineira 

de informações sobre aspectos interpessoais do processo de atenção, com 

dados que não são registrados, que só o usuário sabe e que são relevantes 

para a qualidade do serviço. Se bem planejados, apresentam a vantagem de 

interferir pouco no fenômeno em estudo, quando comparado com o registro 

direto. Boyton e Greenhalgh (2004) ressaltam que os questionários podem ser 

apropriados na fase inicial de pesquisa.  

Cecílio (2006) considera que a busca pela equidade e 

integralidade implica em repensar aspectos importantes do processo de 

trabalho e práticas em saúde, em particular para ajudar o serviço e os 

trabalhadores a fazerem melhor escuta das pessoas que buscam o cuidado. 

Starfield (2002) aponta que o custo crescente da atenção, resultado do 

envelhecimento da população, do aumento da sobrevida de pacientes crônicos 

e do uso das tecnologias no diagnóstico e manejo das doenças, interfere 

diretamente em sua qualidade. A autora ressalta que poucos países têm 

condições de absorver os custos advindos desses fatores, indicando a 

necessidade urgente de compreender esses fenômenos e buscar alternativas 

para a melhoria do atendimento, justificando apreciações e análises de suas 

características.  

No município de São Paulo, a Coordenação de 

Epidemiologia e Informação (CEInfo) da Secretaria Municipal de Saúde, 

através do Serviço de Informação Ambulatorial (SIA), aponta a realização, 

somente em clínica geral, no período de janeiro a dezembro de 2007, de cerca 

de 800.000 atendimentos do tipo “primeira consulta” (Prefeitura de São Paulo – 

Secretaria Municipal de Saúde, 2009), magnitude que os torna, naturalmente, 

objeto de interesse de análise a ser considerado.  

Estudos que levem em conta a consulta médica numa 

abrangência territorial ampla e sob a perspectiva do potencial de intervenção 

em comportamentos e hábitos são escassos na literatura nacional; geralmente 

focalizam avaliações específicas quanto a certas doenças, a determinados 

grupos populacionais ou à satisfação com serviços de saúde, como em Costa e 

Formigli, 2001; Araújo et al., 1999; César e Tanaka, 1996; Monteiro et al., 1985. 

Em levantamento realizado na base de dados “LILACS”, que compreendeu o 
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período de 2000 a 2010, tendo como referenciais os termos médicos 

“questionários”, “Sistema Único de Saúde”, “comportamento”, “satisfação do 

paciente”, “referência e consulta”, “atendimento médico”, “avaliação de 

processos – cuidados de saúde”, “centro de saúde” e “prevenção primária”, 

todos indexados no vocabulário estruturado dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), não foram encontradas pesquisas que considerassem a 

abordagem de fatores comportamentais e hábitos de vida dos usuários durante 

a consulta médica nas UBSs, tendo como base territorial a cidade de São 

Paulo.  

Apesar disso, esses estudos podem ter sua importância em 

áreas do conhecimento que tenham interesse na investigação e compreensão 

das relações entre profissionais e usuários nos processos de ABS para a 

população, principalmente em relação às intervenções voltadas para a 

prevenção de fatores de risco, que inclui a abordagem de hábitos e 

comportamentos. Tais análises, também, podem ser referenciais para: 

instituições de ensino, que orientam a formação dos profissionais de saúde e 

que estão, permanentemente, interessadas nos processos de educação; 

médicos e outros profissionais da área da saúde, como elementos que atuam 

na “ponta” do sistema e que podem contribuir com outras pesquisas ou mesmo 

para refletir sobre sua prática; e, ainda, para gestores de serviços, políticas e 

programas de saúde, como interessados na efetividade de diretrizes, em 

processos de avaliação e, evidentemente, nos resultados das intervenções 

para a saúde das pessoas. 

Os dados resultantes dessas pesquisas poderão sugerir a 

necessidade de intervenções para potencializar ações preventivas da atenção 

individual. Vários autores indicam que o atendimento médico pode apresentar 

resultados significativos em diferentes situações clínicas, como incrementar a 

aderência ao tratamento e reduzir gastos com internações e medicamentos, 

entre outros (O’Connor et al., 1994; Horne et al., 1994; Leserman et al., 1989; 

Goleman e Gurin, 1997; Stoudemire e Hales, 2000).  
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2  OBJETIVO 
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O objetivo geral do estudo é saber o quanto os médicos 

questionaram ou orientaram os usuários de Unidades Básicas de Saúde da 

cidade de São Paulo, durante a consulta médica, sobre comportamentos, 

hábitos e estilo de vida relacionados a alguns agravos à saúde importantes 

para sexo e idade dos usuários em termos de sua prevalência, incidência ou 

incapacitação.  

De modo específico, interessa também, conhecer 

quantitativamente os questionamentos ou orientações médicas relativos a cada 

comportamento investigado. 

Enquanto o objetivo geral permitirá descrever o conjunto de 

consultas quanto à abordagem médica aos comportamentos investigados, o 

específico permitirá a descrição dessa abordagem para cada comportamento 

em particular. 
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3  MÉTODOS 
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3.1 Comportamentos de interesse para o estudo 

  

Em consulta bibliográfica (Benseñor et al., 2002; Corral, 

1994) verificou-se a metodologia de abordagem e investigação clínica pela qual 

o médico deve se pautar para o atendimento ambulatorial, com o objetivo de 

elaborar sua hipótese diagnóstica e desenvolver ações e condutas adequadas. 

Um dos principais pontos considerados nesse método é a necessidade de o 

médico conhecer a realidade epidemiológica local, na qual estão inseridos os 

usuários dos serviços de saúde. Por este motivo foram também consultados 

levantamentos epidemiológicos sobre a situação de saúde da população 

paulista.  

A partir dessas análises, determinaram-se os 

comportamentos para os quais as evidências científicas acerca de sua relação, 

direta ou indireta, com os agravos crônicos mais prevalentes na cidade de São 

Paulo, estavam claramente estabelecidas na literatura, seja contribuindo para 

minimizar o dano, evitá-lo ou, ainda, permitir modos de vida mais saudáveis. 

Portanto, investigar ou abordar esses comportamentos na consulta médica 

seria um indicativo do grau de cumprimento de atributos essenciais e 

necessários da atenção aos usuários dos serviços de saúde. Em estudo sobre 

a construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis no contexto do SUS, Malta et al. (2006) afirmam que o 

monitoramento da prevalência de fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs), principalmente os de natureza comportamental (dieta, 

sedentarismo, tabaco, álcool), cujas evidências científicas de associação com 

doenças crônicas estejam comprovadas, é uma das ações mais importantes da 

vigilância, por ter maior poder “custo-efetivo”. 

Os termos utilizados nesta pesquisa estão de acordo com as 

definições estabelecidas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, 2011). 

Neste estudo, as palavras “hábitos” (definida como respostas adquiridas ou 

aprendidas, que se manifestam regularmente) e “comportamentos” (definida 

como resposta observável de uma pessoa diante de qualquer situação) são 

utilizados indistintamente, como sinônimos.  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são, 

atualmente, as principais causas de adoecimento e morte da população 
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brasileira. Elas englobam principalmente as doenças cardiovasculares, as 

cerebrovasculares, as neoplasias e as endócrinas, nutricionais e metabólicas. 

As DCNTs são responsáveis pelas maiores proporções de anos de vida 

perdidos por morte prematura (59,0%) e por anos de vida vividos com 

incapacidade (74,7%), superando as doenças infecciosas e parasitárias 

somadas às maternas, perinatais e nutricionais e as causas externas não 

intencionais e intencionais (Malta et al., 2006). Os autores indicam que as 

doenças crônicas custam caro ao SUS por serem de longa duração e 

demandarem mais ações, procedimentos e serviços de saúde. Estimativas 

feitas pelo Ministério da Saúde, para o ano de 2002, totalizam R$ 7,5 

bilhões/ano em gastos diretos com DCNTs. Os custos indiretos, decorrentes do 

absenteísmo, aposentadorias precoces e perda de produtividade não foram, 

ainda, quantificados em nosso país, porém, existem e podem representar um 

aumento expressivo nestes custos. As DCNTs constituem um grupo de 

afecções que se caracterizam por possuir história natural prolongada, múltiplos 

fatores de risco, fatores etiológicos, conhecidos ou não, que interagem de 

forma complexa, longos períodos de latência e de curso assintomático, curso 

clínico lento e geralmente prolongado e evolução para graus variados de 

incapacidade ou para a morte (Jeniceck e Cleroux, 1987 citados por Lessa, 

1998). Costumeiramente acometem a população adulta e idosa e estão 

relacionadas a hábitos de vida e comportamento, exposições ocupacionais e 

modos de viver e sobreviver, todos fortemente influenciados pela organização 

social das populações, porém também passíveis de modificação. 

No município de São Paulo, no período de 2001-2002, foi 

conduzido um estudo transversal de base populacional (Coutinho et al., 2004), 

com amostragem probabilística de domicílios, que estimou a prevalência de 

vários fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis, em adultos. 

Os dados estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Prevalência de alguns fatores de risco, ajustada por idade, no 

Município de São Paulo, 2001-2002.  

 

Fatores de risco Prevalência (%) 

Tabagismo (consumo diário) 22,6 

Hipertensão arterial não controlada 

(PAS ≥140 mmHg ou PAD ≥90 mmHg) 

24,3 

Sobrepeso (25 Kg/m2 ≤ IMC <30 Kg/m2) 29,2 

Obesidade (IMC ≥ 30 Kg/m2) 13,7 

Sedentarismo 65,5 

Glicose (nível sanguíneo ≥ 110 mg/dl) 6,8 

                                                                                  Fonte: Coutinho et al., 2004. 

 

O tabagismo, importante fator de risco para doenças 

arteriais sistêmicas, predispõe ao desenvolvimento de isquemias e acidentes 

vasculares cerebrais. O hábito de fumar é um dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer e as 

enfermidades respiratórias.  Dados que fazem parte da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD 2008/PTab Tabagismo) apontam que 17,5% dos 

brasileiros, com 15 anos ou mais de idade, fumam derivados do tabaco. Além 

disso, cerca de um milhão de fumantes brasileiros, de ambos os sexos, jovens 

e idosos, convivem com alguma doença respiratória crônica associada ao 

hábito de fumar. O estudo revelou que os fumantes a partir dos 30 anos, grupo 

que pode ser diagnosticado com doenças respiratórias crônicas dentro do 

recorte estudado, sofrem 40% mais com essas doenças quando comparados 

aos não fumantes. 

 Em função das mudanças do padrão alimentar e da vida 

moderna há um aumento progressivo da incidência de sobrepeso na população 

brasileira (Malta, 2006). A obesidade, ligada ao sedentarismo e a hábitos 

alimentares inadequados, por conseguinte, tem prevalência crescente, e 

relaciona-se, também, com o aparecimento de doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus. Informações fornecidas pelo Sistema de Vigilância de 
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Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL, 2010), realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo 

de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São 

Paulo, indicam que aqueles com excesso de peso já somam 43,4% da 

população das capitais brasileiras. A hipertensão arterial sistêmica é o principal 

fator de risco para doenças do aparelho circulatório (DAC), aí incluídos os 

acidentes vasculares cerebrais e as doenças isquêmicas do coração (Mutarelli, 

2002).  As DAC respondiam por 32,3% dos óbitos no município de São Paulo 

em 2001, segundo dados do Programa de Aprimoramento de Informações 

sobre Mortalidade do Município de São Paulo (PMSP, 2003).  

A prática regular de atividade física apresenta benefícios 

para a saúde humana. No sistema muscular e esquelético, melhora o tônus 

muscular, a força e flexibilidade, fortalecendo ossos e articulações. Pode 

reduzir o peso corpóreo, a porcentagem de gordura e a pressão arterial em 

repouso, auxiliando na prevenção e controle de diversas doenças como, por 

exemplo, o diabetes, sendo que, para este, é um importante fator de redução 

da mortalidade a ele associada. Em relação à saúde mental, a atividade física 

reduz o estresse e melhora as condições gerais, diminuindo ansiedade e 

ajudando no tratamento da depressão. Como mostra os dados da Tabela 1, no 

município de São Paulo é alta a prevalência na população do sedentarismo 

(65,5%) e do sobrepeso (29,2%).  

A evolução da mortalidade proporcional por doenças do 

aparelho circulatório e por neoplasias malignas nos últimos 30 anos no Estado 

de São Paulo é mostrada no Gráfico 1 (dados da Fundação Oncocentro de São 

Paulo – FOSP, 2005). Desde 1998 elas se constituem nas duas primeiras 

causas de morte nesse estado. 
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Gráfico 1. Mortalidade proporcional (%) por Doenças do Aparelho Circulatório 

(DAC) e por neoplasias malignas (NEO). Estado de São Paulo, 1970- 2002. 

Fonte: FOSP, 2005. 

 

A ocorrência das neoplasias varia bastante segundo o sexo. 

Dados apresentados pela FOSP (2005) para o biênio 2000-2002 estão 

apresentados na Tabela 2 e mostram as principais topografias dos óbitos por 

câncer. Tal conhecimento pode orientar a priorização ações de prevenção 

primária ou secundária. 

 

Tabela 2. Distribuição porcentual dos óbitos por neoplasias malignas, nas cinco 

topografias mais frequentes, nos sexos masculino e feminino. Estado de São 

Paulo, 2001-2002 . 

 

 

                                                                                                                                               Fonte: FOSP, 2005  
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Dados da Federação das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia (citados por Sebastiani et al., 2002), indicam que cerca de 30% dos 

partos realizados na rede pública brasileira em 2000 foram de mulheres entre 

13 e 17 anos. Alves (2007) afirma que a gravidez indesejada é um grave 

problema social, demográfico e econômico. O autor aponta danos causados 

nesse processo às mulheres, já que muitas buscam interromper a gravidez de 

maneira insegura, e suas famílias. O aconselhamento em planejamento 

familiar, durante a consulta, como forma de prevenção de gravidez não 

desejada está, portanto, justificadamente recomendado para mulheres e 

homens em idade reprodutiva.  

Informações apresentadas pela Secretaria Municipal da 

Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP, 2010), através do 

Programa Municipal DST/Aids - 13o Boletim Epidemiológico, apontam que o 

maior número de casos notificados de Aids continua a ser entre 20 e 39 anos 

em ambos os sexos, mas há uma tendência de elevação nas faixas etárias de 

40 a 49 anos e 50 a 59 anos, reforçando a necessidade da implementação de 

ações de prevenção específicas para adultos nestas faixas etárias. 

Em estudo realizado nas 107 cidades brasileiras com mais 

de 200 mil habitantes, Galduróz e Caetano (2004) destacam que o “uso na 

vida” de álcool na população foi de 68,7%, variando pouco nas diferentes faixas 

etárias. Dados obtidos pelo sistema VIGITEL (2010) indicam que o consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas (considerado mais de cinco doses para homens 

e mais de quatro para mulheres em uma mesma ocasião, nos últimos 30 dias) 

foi de 13,4% em São Paulo. É fato que o uso do álcool interfere na maioria das 

afecções clínicas e tratamentos prescritos (podendo, inclusive, deprimir a 

imunidade); isto indica a necessidade de o médico, em sua prática 

ambulatorial, considerar alguma abordagem sobre esse hábito. Ribeiro (2004) 

aponta o importante papel da rede primária de atendimento no diagnóstico 

precoce do hábito etílico. Laranjeira (2004) enfatiza até a necessidade de o 

clínico geral assumir a responsabilidade de tratar dependentes de álcool.  

Os distúrbios do sono podem deteriorar a saúde física dos 

indivíduos, ser um fator agravante em distúrbios psíquicos, principalmente 

depressão e, ainda, reduzir a produtividade e provocar acidentes (Aloé e 

Tavares, 2002). Martinez (1999) estima que no Brasil deva haver entre dez a 
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vinte milhões de pessoas que apresentam problemas intermitentes 

relacionados ao sono e que mais de 95% delas permanecem sem diagnóstico 

ou tratamento.  

Malta et al. (2006) indicam que o Brasil passa por uma 

intensa transição demográfica, com significativa diminuição das taxas de 

fecundidade e natalidade e um aumento progressivo da expectativa de vida e 

da proporção de idosos em relação aos demais grupos etários. A cada ano, 

200 mil pessoas maiores de 60 anos são acrescentadas à população brasileira; 

uma demanda importante para o sistema de saúde. Com o envelhecimento 

populacional e o aumento da expectativa de vida, Perracini e Ramos (2002), 

enfatizam a demanda por ações preventivas no sentido de diminuir os fatores 

de risco para quedas, como o comprometimento da capacidade funcional, a 

visão deficiente e a falta de estimulação cognitiva. Salomão et al. (2005), 

investigando a prevalência de alterações visuais em 801 idosos residentes na 

zona leste do município de São Paulo, encontraram 66% deles com erros de 

refração não corrigidos e 18% com catarata. Essas proporções apontam para a 

necessidade de o médico, no exercício abrangente de suas competências, 

atentar para a acuidade visual de seus pacientes idosos, a qual pode ser 

fundamental para a manutenção de sua autonomia e prevenção de 

incapacidades. O envelhecimento saudável está intimamente ligado à 

autonomia e independência, que são bons indicadores de saúde para a 

população idosa.  

A Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIAD, 2009), relatando estudo São Paulo Megacity, 

que foi coordenado pela Universidade de Harvard (EUA) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e que avaliou a prevalência de distúrbios 

psiquiátricos na região metropolitana da cidade, apontou a depressão como o 

transtorno mental mais prevalente, acometendo 18% da população avaliada. 

Na população acima de 60 anos os sintomas depressivos são bastante 

frequentes e podem estar relacionados a questões sociais (perdas 

significativas, ausência de papéis sociais valorizados, isolamento crescente e 

problemas financeiros da aposentadoria, entre outros) e a alterações 

psicológicas ligadas às emoções e à depressão, decorrentes de doenças 

crônicas (como diabetes e hipertensão) que deterioram a saúde.   
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Os comportamentos de interesse para a pesquisa foram 

aqueles ligados a: hábitos alimentares ou comportamento alimentar (definido 

como preferências alimentares adquiridas ou aprendidas; respostas 

comportamentais ou sequenciais associadas ao ato de alimentar-se, maneira 

ou modos de se alimentar, padrões rítmicos da alimentação); atividade 

ocupacional ou trabalho (atividade com fim determinado); uso ou hábito de 

tabaco ou tabagismo; atividade física (atividade motora como um fenômeno 

comportamental); consumo de álcool ou hábito etílico; comportamento do sono; 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; uso de métodos 

contraceptivos (padrões de comportamento dos que praticam anticoncepção); 

sintomas depressivos (o que o paciente sente ou percebe e que apresenta 

relação com alteração afetiva que se manifesta tanto por um transtorno 

depressivo disfórico como pela perda de interesse ou prazer nas atividades 

usuais); e autonomia (definida como a capacidade que o indivíduo tem de 

decisão e comando) e independência (capacidade da pessoa em realizar algo 

com seus próprios meios). 

A abordagem preventiva primária e/ou secundária, quando 

dirigida a indivíduos, requer que o profissional de saúde identifique aqueles que 

têm maior probabilidade de tornarem-se doentes, através da determinação de 

possíveis fatores de risco ou de solicitação de exames complementares, 

considerando características do paciente e a realidade epidemiológica. 

 

 

 

3.2 Aferição dos comportamentos pelo questionário 

 

Há perguntas sobre comportamentos que interessam a toda 

a amostra e outras que são formuladas a específicos estratos sexoetários da 

amostra. Os dados foram coletados utilizando-se um questionário (Fiorin, 

2006), conforme apresentado no Anexo 1, e que fez uma investigação mais 

ampla relacionada à consulta médica nas UBS. O questionário está subdividido 

em diversos blocos que apontam: características da unidade de saúde como 

sub-prefeitura, distrito administrativo; pesquisador; data, dia da semana e 

período da entrevista; especialidade da consulta investigada; características do 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Prefer%C3%AAncias%20Alimentares
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Alimenta%C3%A7%C3%A3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Comportamento
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Prazer
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usuário entrevistado, como sexo, data de nascimento, anos completos e anos 

de estudo (onde considerou-se o usuário com zero anos de estudo como 

“analfabeto”, quatro anos como tendo o “ensino fundamental completo”, oito 

anos de estudo como “ensino médio completo” e  onze ou mais anos de idade 

com “ensino secundário completo”), trabalho remunerado e ocupação; 

questões auto-avaliativas ligadas ao peso corporal, hábito de ingerir alcoólicos, 

tabagismo e queixas relacionados ao sono. Além disso, o questionário 

apresenta questões que se referem a percepção geral do usuário em relação 

ao atendimento e outras que investigam atitudes e abordagens do médico 

durante a consulta. Nesta pesquisa, as questões utilizadas para análise e 

discussão estão restritas à abordagem do médico sobre comportamentos, 

hábitos e estilo de vida dos usuários relacionados a doenças e agravos à 

saúde. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP 0924/04, Anexo 2). 

O Quadro 1 mostra os comportamentos investigados na 

pesquisa, segundo as faixas etárias e sexo dos respondentes. Os hábitos 

alimentares, a atividade ocupacional, o tabagismo, a prática de atividade física, 

o hábito etílico e o comportamento do sono foram investigados em todos os 

usuários. A abordagem da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

foi investigada para homens e mulheres nas faixas etárias de 15 a 39 anos e 

de 40 a 59 anos. O interesse médico sobre o uso de métodos contraceptivos foi 

investigado na faixa etária de 15 a 39 anos para homens e mulheres. A 

investigação da abordagem médica de comportamentos ligados a sintomas 

depressivos e autonomia/independência dos usuários foram investigados nos 

usuários respondentes com idade de 60 anos ou mais. 
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Quadro 1. Comportamentos investigados na pesquisa, quanto à abordagem 

médica durante a consulta nas Unidades Básicas de Saúde, na cidade de São 

Paulo. 

 

Comportamentos 

  Homens  
(idade em anos) 

 Mulheres  
(idade em anos) 

15-39 40-59 60 ou + 15-39 40-59 60 ou + 

1. Hábitos alimentares X X X X X X 

2. Atividade ocupacional X X X X X X 

3. Tabagismo X X X X X X 

4. Prática de atividade física X X X X X X 

5. Hábito etílico X X X X X X 

6. Comportamento do sono X X X X X X 

7. Prevenção de DSTs X X   X X   

8. Uso de mét. contraceptivos X     X     

9. Sintomas depressivos     X     X 

10. Autonomia / independência     X     X 

 

Cada comportamento investigado foi considerado uma 

variável no estudo. A abordagem do médico sobre determinado hábito, durante 

a consulta, foi considerada positiva ou não conforme a resposta do usuário a 

uma ou mais perguntas que tratavam direta ou indiretamente da investigação 

médica sobre aquele determinado comportamento.  Assim, foram estabelecidas 

condições para cada medida ser considerada uma abordagem positiva ou não, 

indicando interesse do médico em investigar determinado comportamento do 

usuário. Respostas negativas do usuário para todas as perguntas indicavam 

que o assunto não foi tratado. A seguir são apresentados cada comportamento 

e suas respectiva condição para que fosse considerado “abordado” pelo 

médico.  

 

1. Hábitos alimentares  

Nos resultados foi considerado que o médico abordou a variável “hábito 

alimentar”, quando o usuário respondeu positivamente a qualquer das 



 

 

27 

 

duas questões abaixo, ou mesmo se o próprio usuário adiantou-se e 

abordou o tema com o profissional durante a consulta.  

 

O(A) médico(a) perguntou sobre o seu tipo de alimentação? 

O(A) médico(a) deu alguma orientação sobre a sua alimentação?  

 

2. Atividade ocupacional  

A abordagem médica desse tema foi levada em conta quando o usuário 

adiantou-se em falar sobre sua ocupação, ou então, quando deu uma 

resposta afirmativa à a seguinte questão: 

O(A) médico(a) perguntou sobre seu trabalho ou o que  faz no seu dia-a-

dia? 

  

3. Tabagismo  

Considerou-se que o médico teve interesse em investigar o hábito de 

fumar do usuário quando o usuário adiantou-se em falar do assunto ou 

se confirmou pelo menos uma das seguintes questões:  

 

Ao ser atendido, o(a) médico(a) perguntou se o(a) Sr.(a) fuma? 

Para o caso de o usuário ser tabagista:  

(O)(a) médico(a) passou orientação para parar ou diminuir o uso do 

cigarro?  

 

4. Prática de atividade física 

Foi considerado que o profissional abordou, durante o atendimento, a 

prática de atividade física quando o próprio entrevistado antecipou-se a 

tratar desse tema ou se partiu do médico o questionamento, portanto, 

tendo o entrevistado respondido positivamente a qualquer dessas 

questões:  

 

O(A) médico(a) perguntou se o(a) Sr.(a) faz exercício ou caminha 

bastante ou faz alguma atividade física? 

O(A) médico(a) deu alguma orientação sobre exercício ou atividade 

física ou sobre a importância disso?  
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5. Hábito etílico  

A investigação sobre o consumo de bebida alcoólica, por parte do 

médico, foi levada em conta quando: ou o próprio usuário adiantou-se 

em falar sobre esse hábito ou o interesse partiu do médico. Neste caso, 

a abordagem foi tomada como “positiva” quando o entrevistado 

confirmou ao menos uma das seguintes questões: 

 

O(A) médico(a) perguntou se o(a) Sr.(a) toma algum tipo de bebida 

alcoólica? 

O(A) médico(a) passou ao (a) Sr.(a) alguma informação sobre as 

consequências do consumo de bebida? 

 

6. Comportamento do sono  

O interesse do médico em investigar queixas relacionadas ao sono foi 

considerado positivo, quando o próprio usuário falou sobre o assunto ou, 

então, confirmou qualquer das questões:  

 

O(A) médico(a) perguntou se o(a) Sr.(a) apresenta algum problema 

durante o sono ou para dormir?  

O(A) médico(a) deu ao(a) Sr.(a) orientação sobre este problema (do 

sono)? 

 

7. Uso de métodos contraceptivos 

O uso de métodos contraceptivos foi investigado em mulheres e homens 

de 15 a 39 anos. Foi considerado que o médico se interessou em 

abordar o tema do uso de métodos contraceptivos quando o usuário 

respondeu positivamente às seguintes perguntas: 

 

- Mulheres de 15 a 39 anos  

O(A) médico(a) perguntou se a Sra. usa algum método para evitar ou 

controlar a gravidez? 

O(A) médico(a), durante a consulta, deu  alguma orientação sobre isso? 
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- Homens de 15 a 39 anos 

O(A) médico(a) perguntou se o Sr usa algum método para evitar ou 

controlar a gravidez de sua parceira? 

 

8. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis  

A investigação desse tema foi feita em ambos os sexos, nos estratos de 

idade entre 15 e 39 anos e entre 40 e 59 anos. O tema da prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis foi considerado abordado pelo 

médico quando o usuário deu respostas positivas a qualquer das 

perguntas que seguem. 

 

O(A) médico(a), durante a consulta, perguntou se o Sr.(a) sabe como se 

prevenir de doenças sexualmente transmissíveis?  

O(A) médico(a) ofereceu alguma orientação sobre a prevenção destas 

doenças?  

 

9. Comportamentos relacionados a sintomas depressivos  

Essa questão foi aplicada a usuários, homens e mulheres, com 60 anos 

ou mais anos de idade. A investigação e o interesse do médico por 

comportamentos ligados à sintomatologia da depressão foram 

considerados positivos quando o usuário deu uma resposta afirmativa à 

questão que segue.  

 

O(A) médico(a) se interessou por saber se a Sr.(a) tem apresentado 

tristeza, insônia, desânimo, falta de apetite ou perda de peso?  

 

10. Comportamentos relacionados à manutenção da autonomia e 

independência 

As questões que tratam desses comportamentos foram aplicadas para 

homens e mulheres, com 60 anos ou mais de idade. Para investigar se o 

médico abordou comportamentos relacionados à manutenção da 

autonomia e independência do usuário, foram utilizadas diversas 

questões que tratavam direta ou indiretamente do tema. Uma ou mais 
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respostas positivas do usuário indicava que houve interesse do médico 

em abordar o tema. As perguntas foram:  

 

O(A) médico(a) perguntou se  o  Sr.(a) apresenta alguma dificuldade de 

memória ou tem “esquecimento”?  

O(A) médic0(a) se interessou em saber como  está sua visão  ou sua 

vista?    

O(A) médico(a) se interessou por saber se a Sr.(a) faz atividades em seu 

dia-a-dia como:  varrer o quintal, ir até a padaria ou ir ao banco? 

O(A) médico(a) perguntou, na(s) consulta(s), se a Sr.(a) caiu ou sofreu 

alguma queda ultimamente? 

 

Para atender aos objetivos do trabalho foram calculadas 

frequências de respostas dos usuários quanto a terem sido questionados ou 

orientados pelos médicos sobre esses comportamentos, através do cálculo de 

proporção de respostas positivas para:  

 

1. Cada comportamento investigado na pesquisa, com o objetivo 

de descrevê-los de forma específica e individualizada. 

2. Cada questionário individualmente, para descrever a 

distribuição das consultas segundo essas proporções; 

 

 

 

3.3 Critérios para escolha das Unidades Básicas de Saúde  

 

Para a escolha e seleção das UBSs onde seriam aplicados 

os questionários foram utilizados alguns critérios. Inicialmente, a cidade de São 

Paulo foi considerada em sua heterogeneidade sociodemográfica, tendo como 

eixo de estratificação o Mapa da Exclusão/Inclusão Social da cidade de São 

Paulo (Izique, 2003), definido no projeto de pesquisa “Dinâmica Social, 

Qualidade Ambiental e Espaços Intra-Urbanos em São Paulo: Uma Análise 

Socioespacial”. Nesse estudo foi realizada uma avaliação da situação social, 
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econômica, política e cultural dos 96 distritos da capital paulistana, 

considerando 47 variáveis agregadas em quatro grandes grupos: autonomia, 

qualidade de vida, desenvolvimento humano e eqüidade. A cada um desses 

indicadores foram atribuídas notas decimais negativas e positivas, variando de 

-1,00 (pior situação) a +1,00 (melhor situação), sendo o valor zero definido 

como padrão básico de inclusão social. O estudo propõe uma subdivisão do 

território paulistano em oito regiões homogeneamente constituídas segundo o 

índice de exclusão de seus distritos (Figura 1). Procurou-se, com isso, 

considerar as desigualdades socioespaciais deste município, que podem ser 

importantes condicionantes das condições de vida e saúde de sua população 

(Drummond-Jr e Barros, 1999).  

 

Figura 1. Mapa da cidade de São Paulo, estratificada em oito regiões 

homogêneas, segundo o Índice de Exclusão/Inclusão Social (IEx).       

         

 
                 Fonte: Izique C. Rev Pesq Fapesp, 2003. 
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Os 96 Distritos Administrativos (DAs) da cidade de São 

Paulo foram ordenados segundo seus Índices de Exclusão/Inclusão Social 

(IExs) nas oito áreas homogêneas. O objetivo final do procedimento amostral 

foi escolher duas (2) UBSs para cada área homogênea, totalizando, então, 16 

UBSs.  Dados obtidos da Coordenação de Epidemiologia e Informação 

(CEInfo) da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de São 

Paulo (PMSP), via Tabnet,  apresentaram a relação de consultas realizadas 

nas especialidades de Acupuntura, Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Homeopatia, 

Pneumologia e Reumatologia em cada uma das Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) do município em 2002 (dados mais recentes disponíveis no primeiro 

semestre de 2004). No total, foram realizadas 4.307.895 consultas nessas 

especialidades, sendo 60,4% em Clínica Médica e 30,5% em Ginecologia 

(ambas as especialidades perfazendo 91,0% de todas essas consultas). A 

CEInfo forneceu uma lista de todos os equipamentos de saúde municipais e 

estaduais gerenciados pelo município à época, agrupados segundo os Distritos 

de Saúde (DSs) e os Distritos Administrativos (DAs). Com essas informações 

foi possível especificar o número de consultas, por especialidade e total, para 

cada UBS (n=289) do município. Foi preparada uma lista com essas 289 UBSs 

(e suas respectivas quantidades de consultas realizadas), agora agrupadas 

segundo seus DAs. 

O primeiro critério para escolher duas UBSs para cada 

região homogênea foi o número de consultas realizadas na UBS. Assim 

selecionaram-se inicialmente as 16 UBSs. A seguir essas UBSs selecionadas 

foram assinaladas no mapa do município de São Paulo para visualizar sua 

distribuição no território e apreciar a abrangência geográfica dessa distribuição, 

visando, se possível, ampliá-la, realizando algumas trocas. 

Em algumas situações, ainda que as UBSs fossem 

próximas, nenhuma modificação na escolha poderia ser feita, pois: 

a) tratava-se das únicas UBSs da área homogênea (foi o caso, 

por exemplo, da área homogênea com IEx 0,51 a 0,75) ou; 

b) as outras UBSs da área homogênea tinham tido relativamente 

poucas consultas no ano, o que sugeria menor movimento de usuários na 

unidade, como foi o caso da área homogênea com IEx 0,76 a 1,00. 
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Em outras situações a troca permitiria, mantendo o critério 

de representação amostral por área homogênea e por número relativamente 

alto de consultas, escolher UBSs de DAs que ampliassem a distribuição 

espacial da amostra. Assim, uma UBS do DA Grajaú, uma do DA Jardim São 

Luis, uma do DA Ponte Rasa e uma do DA Cursino foram incluídas nessa 

amostra não probabilística intencional. Houve, ainda, uma ocorrência de campo 

que levou a trocar a UBS inicialmente escolhida (no DA Butantã) por outra (do 

DA Perdizes), na mesma área homogênea (IEx 0,26 a 0,50).  

O Quadro 2 apresentada mostra o DA de cada uma das 16 

UBSs escolhidas. 

 

Quadro 2. Distribuição por IExs dos Distritos Administrativos e o número de 

UBSs escolhidas para a amostra. 

 

IEx 
Distrito 

Administrativo 
Nº de UBSs  

selecionadas 

- 1,00 a - 0,75 
Grajaú 1 

Brasilândia 1 

- 0,74 a - 0,50 
Jardim São Luis 1 

Itaquera 1 

- 0,49 a - 0,25 
Ponte Rasa 1 

Jaçanã 1 

- 0,24 a  0,00 
Cursino 1 

Água Rasa 1 

0,01 a  0,25 
Santa Cecília 1 

Santana 1 

0,26 a 0,50 
Itaim Bibi 1 

Perdizes 1 

0,51 a  0,75 Santo Amaro 2 

0,76 a  1,00 Moema 2 

 

A Figura 2 mostra o mapa do município de São Paulo com a 

distribuição das UBSs selecionadas para este estudo. 
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Figura 2. Mapa do município de São Paulo com a representação das Unidades 

Básicas de Saúde de acordo com a divisão geopolítica (2004). Em destaque as 

UBSs escolhidas para amostra. 
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3.4 Critérios para escolha dos usuários  

 

Os questionários foram aplicados em diferentes dias e 

períodos, em novembro de 2004. Os usuários foram abordados fora das 

dependências das UBSs, sem conhecimento dos profissionais de saúde, por 

entrevistadores identificados, com experiência nesse tipo de abordagem, 

contratados através de empresa especializada em pesquisa e opinião. Os 

entrevistadores de campo receberam treinamento prévio. No Anexo 3 está 

apresentado o manual utilizado. As pessoas foram abordadas nas 

circunvizinhanças das UBSs considerando as seguintes condições: tivessem 

sido vistas saindo da UBS, não estivessem com crianças no colo, não 

estivessem visivelmente grávidas, não fossem visivelmente incapacitadas (por 

exemplo, com dificuldade de permanecer em pé), e não aparentassem 

deficiência mental ou estar alcoolizadas. O entrevistador cumprimentava a 

pessoa, apresentava-se e rapidamente explicava que realizava uma pesquisa 

sobre atendimento médico, que a opinião da pessoa era muito importante; e 

que a entrevista levaria alguns minutos. Se a pessoa aceitasse, era submetida 

a um “filtro” (Anexo 4), com critérios de inclusão e de exclusão que 

qualificavam o sujeito para fazer parte da pesquisa. Os usuários entrevistados 

assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (Anexo 4). 

Como primeiro critério de inclusão na amostra está: homens 

ou mulheres, maiores de 15 anos de idade, sem impedimentos cognitivos, que 

acabaram de sair de uma consulta médica ou que tiveram atendimento médico 

ambulatorial naquela UBS. Interessava incluir os usuários que passaram por 

consulta nas seguintes especialidades: Clínica Médica, Ginecologia, 

Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Pneumologia, 

Otorrinolaringologia ou Urologia. Não interessavam especialidades como 

obstetrícia (pré-natal), nefrologia e oftalmologia, por exemplo, porque se 

admitiu que nesses casos há um interesse bastante específico na consulta, 

muitas vezes de desfecho a curto prazo. Interessava também saber quando foi 

seu primeiro atendimento naquela UBS. Se o primeiro atendimento ocorreu no 

dia entrevista tínhamos a situação ideal para coleta dos dados, já que as 

respostas do usuário às questões teriam uma única consulta referência e pela 

evocação de memória, pois decorreu pouco tempo dos fatos. Se tal 
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atendimento tivesse ocorrido há menos do que três meses (porque este era o 

tempo aproximado - à época da pesquisa, entre a primeira consulta e a 

consulta de retorno) o usuário podia ser selecionado, desde que o atendimento 

tivesse se dado nas especialidades de interesse. Se o usuário tivesse tido seu 

primeiro atendimento naquela UBS havia mais do que três meses, ainda seria 

possível selecioná-lo para a aplicação do questionário desde que este usuário 

tivesse: 

- 60 ou mais anos, tivesse feito suas duas últimas consultas com 

o mesmo médico e a especialidade em que foi atendido tenha 

sido uma daquelas anteriormente listadas; neste caso, as 

perguntas do questionário se referiram a essas duas últimas 

consultas, conjuntamente. 

Para as pessoas idosas abriu-se esta exceção a fim de não desprezá-las no 

momento de selecionar a amostra, pois era esperado que fosse raro encontrar 

idosos recém-saídos de uma primeira consulta na UBS, ou que a tivessem 

realizado há, no máximo, três meses. Isto porque idosos que frequentam UBSs 

são comumente portadores de condições crônicas que os levam a já ter 

contato com o sistema de saúde há muitos anos. 

 

- Menos do que 60 anos e nos últimos 12 meses (um ano) tivesse 

sido atendido apenas uma ou duas vezes e essa única vez ou a 

primeira dessas duas vezes tivesse ocorrido dentro dos últimos 

três meses. 

Este critério visava não desprezar indivíduos que fizeram uma primeira 

consulta na UBS havia muito tempo, mas retornaram recentemente à mesma, 

podendo ser considerados de modo semelhante àqueles que vieram pela 

primeira vez recentemente. 
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3.5 A amostra analisada 

 

A meta pretendida era aplicar o questionário a 320 usuários 

(20 em cada uma das 16 UBSs selecionadas). Foram realizadas 20 entrevistas 

por UBS, totalizando 320 entrevistas, número considerado adequado para as 

limitações financeiras existentes e para a obtenção de erro padrão de 

aproximadamente 2,5% nas proporções a serem calculadas. As entrevistas 

foram realizadas, para cada UBS, em diferentes dias da semana e em 

diferentes períodos, a fim de evitar alguma variação sistemática que pudesse 

introduzir tendenciosidade nas respostas obtidas. 

O “filtro” foi aplicado em 662 pessoas para que se 

obtivessem os 320 questionários completos. Os 342 restantes ou não foram 

qualificados pelo “filtro” (333) ou, qualificados, recusaram-se a iniciar o 

questionário (9), caracterizando-se estes últimos, então, como não 

respondentes (9 em 329 qualificados ou 2,7% de não respondentes). 

Dez por cento dos usuários entrevistados foram sorteados 

para, por contato telefônico, confirmarem a aplicação do questionário e as 

respostas às perguntas. Não se encontrou incompatibilidade. Também foram 

analisados o preenchimento e as respostas de todos os filtros e questionários. 

Após uma revisão criteriosa, seis dos 320 questionários foram excluídos da 

análise do estudo, já que não preenchiam requisitos estabelecidos no filtro para 

responder à pesquisa ou tiveram respostas não preenchidas para a idade e 

sexo do respondente. 

A Figura 3 especifica a obtenção dos 314 respondentes ao 

questionário.  
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Figura 3. Fluxograma da distribuição dos usuários nas diversas etapas até a 

seleção dos 314 questionários utilizados na análise do estudo. 
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4  RESULTADOS  
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4.1 Caracterização da amostra 

 

Foram considerados 314 usuários. A Tabela 3 mostra que 

do total de usuários, 82,5% (259) eram do sexo feminino. Isso, provavelmente 

se deve ao fato de que as mulheres apresentam um maior autocuidado em 

relação à saúde, quando comparado com o gênero masculino e, portanto, 

buscam com maior frequência o atendimento nos serviços de saúde. Com 

relação à faixa etária, considerando-se os três estratos definidos no estudo, 

verificou-se uma proporção semelhante para as faixas de 15 a 39 anos (42,0%) 

e de 40 a 59 anos (38,2%), ambas consideravelmente maiores que a da faixa 

etária de 60 anos ou mais (19,7%). A escolaridade dos respondentes foi 

determinada em anos de estudo.  Do total de usuários 3,2% (10) declararam-se 

analfabetos; 53,5% (168) não completaram o ensino fundamental; 20,4% (64) 

completaram o fundamental, mas não completaram o ensino médio e 22,8% 

(72) tinham ensino médio completo. Com relação à especialidade médica da 

consulta sobre a qual o usuário se referiu ao responder ao questionário, houve 

nítido predomínio de Clínica Médica (63,7%) e Ginecologia (29,3%). As duas 

especialidades totalizam 93% da amostra total. Esses percentuais são bastante 

semelhantes àqueles encontrados nas estatísticas totais, por especialidade, 

nas consultas das UBS da cidade de São Paulo, para o ano 2002 (60,4% dos 

atendimentos foram em Clínica Médica e 30,5% em Ginecologia). Isso mostra 

que a amostra selecionada, em relação à especialidade, é idêntica à realidade 

de atendimento. 
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Tabela 3. Dados de frequência de usuários, em números absolutos e 

porcentagens, por sexo, faixa etária, anos de estudo e especialidade. 

 

    

Nº de 

usuários % 

  TOTAL 314 100 

Mulheres  

(anos) 

15 a 39 117 37,3 

40 a 59 97 30,9 

60 ou mais 45 14,3 

Homens  

(anos) 

15 a 39 15 4,8 

40 a 59 23 7,3 

60 ou mais 17 5,4 

Faixa Etária 

(anos) 

15 a 39 132 42,0 

40 a 59 120 38,2 

60 ou mais 62 19,7 

Anos de Estudo 

0 10  3,2 

1 a 3  55 17,5 

4 a 7  113 36,0 

8 a 10  64 20,4 

11  62 19,7 

12 ou mais  10 3,2 

Especialidades 

Cardiologia 7 2,2 

Clínica Médica 200 63,7 

Dermatologia 6 1,9 

Endocrinologia 2 0,6 

Geriatria 2 0,6 

Ginecologia 92 29,3 

Pneumologia 3 1,0 

Otorrinolaringologia 1 0,3 

Urologia 1 0,3 
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O Gráfico 2 apresenta, com maior detalhamento, a 

distribuição dos respondentes em estratos de 5 em 5 anos (sendo o último em 

aberto). Nota-se que todos os estratos etários, dentre os selecionados, 

estiveram representados na amostra. 

 

 

Gráfico 2. Distribuição dos usuários, segundo estratos etários selecionados. 

  

Do total de usuários, 44,9% afirmaram exercer trabalho pelo 

qual recebem salário ou pagamento, 21,7% declaram-se “do lar”, 16,6% eram 

aposentados ou beneficiários, 2,6% estudantes, 12,7% estavam 

desempregados e, ainda, 1,6% exerciam trabalho voluntário, sem pagamento.  

Na Tabela 4 estão expressos os números de usuários e, 

portanto, a quantidade de consultas investigadas para cada comportamento de 

interesse, segundo as faixas etárias e o sexo. Para análise da abordagem 

médica dos hábitos alimentares, da atividade ocupacional, do tabagismo, da 

prática de atividade física, do hábito etílico, e  do comportamento do sono foi 

considerada toda a amostra de consultas, ou seja, as 314 entrevistas. Para o 

comportamento sexual ligado à prevenção de DSTs foram considerados 252 

questionários, referentes às faixas etárias entre 15 e 39 anos e 40 e 59 anos. O 

comportamento sexual ligado ao uso de métodos contraceptivos foi analisado 

com base em 132 entrevistas, referentes à frequência de usuários da faixa 

etária entre 15 e 39 anos. Já a abordagem do médico dos comportamentos 

ligados aos sintomas depressivos e à autonomia/independência foram 
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analisados considerando-se 62 entrevistas, que se refere ao número de 

entrevistados que estavam na faixa etária de 60 ou mais anos. 

 

Tabela 4. Número e porcentagem de usuários considerados na análise dos 

comportamentos segundo sexo e faixa etária. 

 

Comportamentos  

Mulheres Homens 
Totais %  

15-39 40-59 60 ou + 15-39 40-59 60 ou + 

1. Hábitos alimentares 

117 97 45 15 23 17 314 100,0  

2. Atividade ocupacional 

3. Tabagismo 

4. Prática de atividade física 

5. Hábito etílico 

6. Comportamento do sono 

7. Prevenção de DSTs 117 97 
 

15 23 
 

252 80,3 

8. Uso de métodos contraceptivos 117 
  

15 
  

132 42,0 

9. Sintomas depressivos 
  

45 
  

17 62 19,7 

10. Autonomia/independência 
  

45 
  

17 62 19,7 

 

 

 

4.2 A investigação médica de cada comportamento 

 

 

4.2.1 Porcentagem de respostas positivas dos usuários para cada 

comportamento, por sexo 

 

O Gráfico 3 mostra a porcentagem de respostas positivas 

quanto à investigação do médico (vide “metodologia”, item 3.2.) sobre todos os 

comportamentos de interesse da pesquisa, em homens e mulheres.  

As mulheres apontaram que os hábitos alimentares não 

foram investigados em 64,1% delas, enquanto para os homens essa 

investigação não ocorreu em 56,4% deles.  

Com relação à atividade ocupacional, a figura mostra que 

em homens essa investigação não ocorreu em 69,1% dos casos; em mulheres 

tal porcentagem foi de 77,2%.  



 

 

44 

 

A porcentagem de respostas positivas quanto à investigação 

do médico sobre o tabagismo para homens foi de 65,5% e para mulheres 

42,5%.  

Com relação à prática de atividade física, o gráfico aponta 

que esse comportamento não foi investigado em 60% dos homens e em 68% 

das mulheres.  

O consumo de álcool foi mais investigado em homens 

(45,5% de suas consultas); para as mulheres essa porcentagem foi de 26,6%. 

Para os comportamentos investigados até então (hábitos 

alimentares, atividade ocupacional, tabagismo, prática de atividade física e 

hábito etílico), pôde-se observar que todos foram mais abordados, durante a 

consulta, no atendimento aos homens. 

O hábito do sono foi pouco mais investigado nas mulheres 

(19,7%) do que nos homens (14,5%); nos dois sexos, em mais de 80% das 

vezes tal comportamento não foi abordado pelo médico.  

Quanto à investigação do médico sobre comportamentos 

ligados à prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), os 

dados mostram que em 77,6 % das mulheres não houve investigação ou 

orientação sobre os mesmos; tal porcentagem foi de 86,8% para os homens. 

Para 86,8% dos homens, o médico não abordou a prevenção de DSTs.  

A porcentagem de abordagem de métodos contraceptivos foi 

muito superior em mulheres; com 53% delas o médico tratou desse tema. Já 

nos homens, os dados apontam que essa abordagem aconteceu em apenas 

13,3% dos casos. 

Quanto à investigação do médico de sintomas depressivos, 

os dados mostram que em 64,4% das mulheres e em 76,5% dos homens não 

houve investigação do médico sobre tais comportamentos. 

A abordagem de comportamentos associados à 

autonomia/independência dos usuários ocorreu em 44,4% das mulheres e em 

29,4% dos homens. 

Nesses últimos cinco comportamentos (hábito do sono, 

comportamentos relacionados à prevenção de DSTs, uso de métodos 

contraceptivos, sintomas depressivos e autonomia/independência), os dados 
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apontam para um maior interesse de abordagem e investigação no 

atendimento às mulheres. 

 

 

Gráfico 3. Porcentagem de respostas positivas quanto à abordagem médica de 

comportamentos, segundo o sexo dos usuários. 

 

 

4.2.2 Porcentagem de respostas positivas dos usuários para cada 

comportamento, por sexo e idade  

 

A Tabela 5 apresenta a frequência, em números absolutos e 

porcentagens, de respostas positivas das mulheres, nas três faixas etárias, 

sobre a abordagem médica de comportamentos. As porcentagens foram 

obtidas tendo em conta a frequência de usuários considerados na análise de 

cada comportamento, conforme a Tabela 4. Considerando as três faixas etárias 

investigadas, aquelas com 60 ou mais de idade apontaram um percentual de 

maior de investigação em todos os comportamentos de interesse da pesquisa. 

As mulheres com faixa etária entre 15 a 39 anos apontaram pouca investigação 

dos hábitos de sono. A prevenção de DSTs foi a menos investigada naquelas 

usuárias com idade entre 40 a 59 anos.  
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Tabela 5. Número e porcentagem de mulheres, por faixa etária, com respostas 

positivas quanto à investigação médica dos comportamentos. 

 

Comportamentos  

  Faixa etária 

15 - 39  40 - 59 60 ou mais 

n 

(n/117) 

 x 100 n 

(n/97)  

x 100 n 

(n/45)  

x 100 

1. Hábitos alimentares 36 30,8 34 35,1 23 51,1 

2. Atividade ocupacional 27 23,1 16 16,5 16 35,6 

3. Tabagismo 46 39,3 43 44,3 21 46,7 

4. Prática de atividade física 27 23,1 29 29,9 27 60,0 

5. Hábito etílico 26 22,2 28 28,9 15 33,3 

6. Hábito de sono 8 6,8 24 24,7 19 42,2 

7. Prevenção de DSTs 38 32,5 10 10,3     

8. Uso de mét. contraceptivos 62 53,0         

9. Sintomas depressivos         16 35,6 

10. Autonomia/independência         20 44,4 

 

 

A Tabela 6 apresenta a frequência, em números absolutos e 

porcentagens, de respostas positivas dos homens, nas três faixas etárias, 

sobre a investigação do médico de comportamentos. As porcentagens foram 

obtidas tendo em conta a frequência de usuários considerados na análise de 

cada comportamento, conforme a Tabela 4. A prevenção de DSTs foi bastante 

baixa nos mais jovens (nas faixas etárias entre 15 a 39 e entre 40 a 59 anos). 

Hábitos alimentares e tabagismo foram bastante investigados naqueles com 

idade entre 15 a 39 anos. Naqueles usuários com idade entre 40 e 49 anos, 

tanto os hábitos de sono, quanto a prevenção de DSTs foram apontados como 

os de menor interesse em abordar, durante a consulta.  
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Tabela 6. Número e porcentagem de homens, por faixa etária, com respostas 

positivas quanto à investigação médica dos comportamentos. 

 

Comportamentos  

  Faixa etária 

15 - 39  40 - 59 60 ou mais 

n 

(n/15) x 

100 N 

(n/23)  

x 100 n 

(n/17)  

x 100 

1. Hábitos alimentares 9 60,0 11 47,8 4 23,5 

2. Atividade ocupacional 3 20,0 9 39,1 5 29,4 

3. Tabagismo 11 73,3 12 52,2 13 76,5 

4. Prática de atividade física 6 40,0 8 34,8 8 47,1 

5. Hábito etílico 8 53,3 12 52,2 5 29,4 

6. Hábito de sono 3 20,0 3 13,0 2 11,8 

7. Prevenção de DSTs 1 6,7 4 17,4     

8. Uso de mét. contraceptivos 2 13,3         

9. Sintomas depressivos         4 23,5 

10. Autonomia/independência         5 29,4 

 

 

 

4.3 A investigação médica em cada consulta 

 

 

4.3.1 Escore das consultas para o total da amostra por sexo 

 

Se no item anterior (4.2) visava-se computar a investigação 

médica sobre cada comportamento individualizado, neste o objetivo é 

quantificar tal investigação em cada consulta, para que se possa descrever a 

abordagem médica de comportamentos.  

Assim, cada consulta recebeu um “escore”, que é a 

proporção obtida pela razão entre o número observado de abordagens médicas 

sobre comportamentos e número possível de abordagens segundo sexo e a 

idade do usuário. Esse escore pode variar de 0 (zero) a 1,0 (um); quanto mais 

próximo de 1,0, tanto maior terá sido a investigação e/ou orientação médica 

sobre os comportamentos considerados.  
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A Tabela 7 mostra que das 314 consultas, 168 (53,5%) 

obtiveram escore menor ou igual a 0,250, ou seja, nessas consultas 75% dos 

comportamentos de interesse desta pesquisa não foram abordados pelo 

médico. Em 26,4% das consultas os usuários não relataram qualquer 

investigação sobre os comportamentos durante o atendimento clínico, ou seja, 

seu escore foi zero. Já em 26,1% das consultas o usuário indicou que o médico 

abordou metade ou mais dos comportamentos investigados no estudo (escore 

maior ou igual a 0,500). Em 5,4% do total de respondentes a investigação 

médica compreendeu todos os comportamentos analisados. 

 

Tabela 7. Frequência e porcentagens simples e acumuladas dos 

escores das 314 consultas. 

            

Escore Frequência % % Acumulada 

0,000 83 26,4 26,4 

0,125 33 10,5 36,9 

0,143 16 5,1 42,0 

0,250 36 11,5 53,5 

0,286 15 4,8 58,3 

0,375 29 9,2 67,5 

0,429 20 6,4 73,9 

0,500 17 5,4 79,3 

0,571 11 3,5 82,8 

0,625 7 2,2 85,0 

0,714 3 1,0 86,0 

0,750 14 4,5 90,5 

0,857 6 1,9 92,4 

0,875 7 2,2 94,6 

1,000 17 5,4 100,0 

Totais 314 100,0 
 

    Média dos escores 0,316; Desvio Padrão: 0,296; 
Mediana: 0,250. 
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O Gráfico 4 permite visualizar a distribuição das consultas 

segundo os escores agrupados em classes. O gráfico mostra que 53,5% das 

consultas (168 dos 314 questionários) obtiveram escore menor ou igual a 

0,250, ou seja, nessas consultas, 75% dos comportamentos de interesse da 

pesquisa não foram abordados pelo médico. Em 26,4% das consultas os 

usuários não informaram qualquer investigação sobre os comportamentos no 

atendimento clínico (escore zero). É nítida a predominância dos escores 

menores ou iguais a 0,500; apenas 20,7% das consultas obtiveram escores 

maiores do que este valor.  

 

 

 

Gráfico 4. Distribuição de frequência (%) dos escores das consultas agrupados 

em categorias.  

 

O Gráfico 5, que representa a frequência dos escores no 

grupo das mulheres, indica que 55,6% das consultas obtiveram escore menor 

ou igual a 0,250, mostrando situação muito semelhante à que ficou evidenciada 

no quadro geral, mesmo porque as mulheres compuseram 82,5% da amostra. 

Em 18,9% dessas consultas o escore superou 0,500. 
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Gráfico 5. Distribuição de frequência (%) dos escores das consultas no grupo 

das mulheres.  

 

Os escores do grupo masculino estão representados no 

Gráfico 6. A observação mostra que 43,7% das consultas obtiveram escore 

menor ou igual a 0,250. Em 29,0% dessas consultas o escore superou 0,500, 

porcentagem superior à encontrada no grupo feminino.  

 

 

 

Gráfico 6. Distribuição de frequência (%) dos escores das consultas no grupo 

dos homens.  
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4.3.2 Escores das consultas por sexo e idade  

 

O Gráfico 7 apresentada o gráfico de caixas (box-splot) dos 

escores das consultas de homens e mulheres considerando as três faixas 

etárias estabelecidas pelo estudo. Observa-se que nas faixas etárias de 15 a 

39 e 40 a 59 anos, os escores tiveram amplitude de variação semelhante entre 

homens e mulheres, mas estas apresentaram medianas e intervalos entre o 

primeiro e o terceiro quartil inferiores aos dos homens. Na faixa etária de 60 

anos ou mais a amplitude dos escores foi menor nos homens, bem com sua 

mediana e o intervalo entre o primeiro e terceiro quartil. Em todas as faixas 

etárias e em ambos os sexos observa-se que a mediana dos escores está 

abaixo de 0,500. 

 

 

 

 

Gráfico 7. Gráfico de caixas dos escores das consultas segundo sexo e faixas 

etárias. 

 

 

A Tabela 8 mostra que os escores médios dos homens 

apresentaram pouca diferença nas três faixas etárias; entre as mulheres houve 

uma diferença considerável, com as consultas nas mais idosas tendo obtido 

média de valor notadamente maior. 
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Tabela 8. Mediana, médias e desvios-padrão dos escores das consultas, por 

sexo e faixa etária. 

 

Sexo Faixas etárias Medianas Médias Desvio Padrão 

Feminino 

15 a 39 0,250 0,289 0,271 

40 a 59 0,143 0,272 0,298 

60 ou mais 0,375 0,427 0,342 

Masculino 

15 a 39 0,375 0,358 0,231 

40 a 59 0,429 0,367 0,307 

60 ou mais 0,250 0,338 0,289 

 

 

 

4.4 Questões comportamentais autorreferidas e sua abordagem durante a 

consulta  

 

O questionário aplicado apresentava quatro questões que 

possibilitavam ao usuário fazer referência quanto a estar acima do peso, 

consumir álcool, usar tabaco e ter problema de sono. Esses dados foram 

relacionados com os resultados referidos quanto a abordagem médica desses 

comportamentos durante a consulta. A Tabela 9 mostra que aqueles usuários 

que referiram estar com peso acima do normal, 44,3% tiveram alguma 

abordagem sobre hábitos alimentares e 40,7% sobre atividade física. Do total 

de pessoas que referiram consumo de bebida alcoólica, 25,2% indicaram que 

houve investigação ou orientação do médico sobre esse tema. Entre os 

fumantes, 56,5% deles receberam orientação. Entre aqueles que informaram 

ter algum problema para dormir, 25,4% apontaram que o profissional médico 

abordou esta queixa durante a consulta. 
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Tabela 9. Frequência e porcentagem de respostas positivas para perguntas 

relacionadas a comportamentos e frequência e porcentagem da abordagem 

médica sobre esses comportamentos. 

 

Afirmação dos 

usuários  
N 

%  

(N/314)  

x 100 

Abordagem 

médica 
n 

%  

(n/N)     

x 100 

Estar acima do peso 167 53,2 
Hábitos Alimentares 74 44,3 

Atividade física 68 40,7 

Consumir de etílicos 119 37,9 Hábito Etílico 30 25,2 

Fumar 62 19,7 Tabagismo 35 56,5 

Ter problema de sono 114 36,3 Sono 29 25,4 

 

 

 

4.5 Questões abertas 

 

No questionário, além das perguntas fechadas que geraram 

os resultados até agora apresentados, foram realizadas também algumas 

questões abertas. O usuário era inquirido sobre que orientação recebeu 

sempre que afirmava ter recebido orientação sobre aquele específico 

comportamento. Na resposta, o usuário expressava de forma livre a orientação 

que acreditava ter recebido de seu médico. Essas perguntas abertas tinham 

por finalidade evitar respostas automáticas ou sistemáticas do entrevistado. As 

respostas coletadas foram transcritas pelos entrevistadores e estão literalmente 

expostas nos anexos, especificados por comportamento. As respostas que se 

referem às orientações do médico com relação ao tabagismo estão no Anexo 

5. Aquelas que se referem à prática de atividade física estão no Anexo 6. No 

Anexo 7 estão apresentadas as respostas dos usuários relacionadas às 

orientações do médico sobre o sono.  
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5  DISCUSSÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

5.1 A consulta médica e a assistência às necessidades das pessoas  

 

A melhoria das condições de vida das pessoas resulta do 

esforço e articulação entre diversos setores da sociedade organizada. Em 

saúde não é diferente; o acesso ao cuidado para melhorar e prolongar a vida 

depende, dentre outros fatores, de uma rede ampla de serviços oferecidos pelo 

sistema de saúde.  

Em que pese a concepção do SUS e toda a legislação que 

orienta as atividades de Atenção Básica à Saúde, é no espaço concreto de 

atendimento que as ações efetivas precisam ser aplicadas. Portanto, no 

processo de assistência às pessoas, a consulta é um momento privilegiado por 

permitir o contato do usuário do serviço com o médico. O primeiro acredita 

dispor o profissional de meios para suprir muitas de suas necessidades de 

saúde, e o segundo é um dos atores sociais mais importantes e atuantes da 

“ponta” do sistema de saúde. Muitas vezes, para o indivíduo atendido, todo o 

sistema de saúde pode estar representado pela figura do médico. 

No atendimento ambulatorial, uma anamnese explorada de 

modo adequado pelo profissional de saúde, além de sua importância óbvia no 

correto estabelecimento da hipótese diagnóstica, pode indiretamente melhorar 

a relação entre o médico e o usuário, e ter um efeito terapêutico importante 

(Romano, 1999). A partir de suas observações clínicas, Balint (2005) afirma 

que certos processos dessa relação podem permitir um diagnóstico mais 

profundo e auxiliar o profissional no papel de orientador, pois melhora sua 

compreensão em relação à pessoa atendida e auxilia na decisão terapêutica, 

permitindo que o médico não tome por base exclusivamente o diagnóstico 

físico. Regodón (1982) aponta na mesma direção, indicando que o interesse do 

médico pelo seu paciente é um dos fatores cruciais na determinação dos 

efeitos de um tratamento medicamentoso. Reconhecendo a importância da 

comunicação e do conhecimento que o médico pode transmitir, Santos (2000) 

afirma que a cada consulta a pessoa atendida modifica seu comportamento 

sempre que novas informações lhe estejam disponíveis. O interesse do 

médico, durante a consulta clínica, em investigar e abordar hábitos cotidianos 

do usuário, seu modo de conduzir a vida e oferecer alguma orientação, é 

fundamental para atingir esses objetivos. Nesse contexto até então discutido, 
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os resultados desta pesquisa indicam uma situação de atendimento nas 

unidades de saúde que merece atenção, já que mostram que para somente 

5,4% dos usuários o médico se interessou em investigar todos os hábitos de 

avaliados no questionário (tiveram escore igual a 1,000), e em 26,4% das 

consultas os usuários não informaram qualquer investigação sobre esses 

comportamentos durante o atendimento, ou seja, receberam escore zero.  

Para Feuerwerker (2007), o trabalho em saúde estaria 

perdendo sua dimensão cuidadora, com foco não mais em cuidar da pessoa 

com problema, mas em tratar exclusivamente da doença, num atendimento do 

tipo “queixa-conduta”. Os resultados apresentados nesta pesquisa mostram 

uma porcentagem expressiva de usuários que indicam não terem recebido 

orientação ou nem mesmo terem sido abordados sobre comportamentos 

relacionados a importantes agravos à saúde. Os dados aqui apresentados 

confirmam o que postula Capozollo et al. (2005). Para esses autores, o modo 

predominante das práticas em saúde está apresentando limites importantes na 

percepção das necessidades de atenção e, consequentemente, na efetividade 

das intervenções. Isso pode determinar uma baixa resolutividade das ações 

médicas. 

Cecílio (2006) afirma que a relação do usuário com o médico 

deve pressupor uma referência e confiança; precisa ser um vínculo caloroso, 

pessoal e intransferível. Esses são atos de saúde necessários na construção 

da autonomia das pessoas e na possibilidade de reconstrução dos sentidos da 

vida, modificando seu modo de viver. Fonseca-Guedes (2008), citando 

conclusões de Loyd Smith Jr., afirma que o paciente apresenta algumas 

expectativas e anseios quando procura o médico:  

 

I. Deseja ser ouvido para que possa expressar suas dúvidas e 

apreensões. Não basta ouvir de maneira resignada e educada, é preciso ouvi-

lo com atenção sincera, pois detalhes apreendidos da fala do paciente podem 

elucidar problemas diagnósticos. 

II. Tem expectativa de que o médico se interesse por ele 

como ser humano e não como um distúrbio metabólico, o que é um 

procedimento visto com frequência na enfermaria, onde ocorre a 

despersonalização do paciente, tendo seu nome trocado por uma doença 
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(“Cushing”). Essa despersonalização por parte da equipe médica pode levar à 

perda da autoestima e prejudicar o processo de melhora. 

III. Espera que seu médico seja tecnicamente competente. 

Embora o relacionamento médico-paciente seja muito importante, por si só não 

conduz ao diagnóstico e não propõe uma terapêutica para o problema de 

saúde. 

IV. Deseja ser informado. A não informação do diagnóstico, 

prognóstico e dos riscos e inconvenientes de procedimentos e exames é 

importante geradora de ansiedade e impede que o paciente participe 

ativamente e assuma parte da responsabilidade por seu tratamento.  

V. Não quer ser abandonado e quer que o médico o 

acompanhe. Os médicos, em geral, são pouco treinados para lidar com certas 

situações. Em contato com portadores de moléstias incuráveis ou letais, muitos 

profissionais têm a tendência de abandonar seus pacientes. 

 

Essas expectativas passam por uma relação de interesse do 

profissional pelos hábitos cotidianos do indivíduo que está sendo atendido, o 

que não ficou evidenciado na maioria dos comportamentos esperados. 

Segundo Martins e Kira (2002), quanto mais próximo o atendimento médico 

estiver em cumprir expectativas do paciente, tanto maior será sua cooperação 

no processo de recuperação e manutenção de sua saúde. Para Merhy (2006), 

o usuário espera que a sua relação com o trabalhador de saúde seja capaz de 

gerar um acolhimento que permita uma atuação sobre o seu sofrimento, 

respondendo resolutivamente ao seu problema, trazendo-lhe benefícios e 

melhorando sua vida.  

Beck et al. (1997) enfatizam que além das características 

desejáveis (cordialidade, acurada empatia e autenticidade) para um efeito 

terapêutico que conduza a mudança cognitiva, não se pode ignorar os 

aspectos humanos da interação entre o profissional que atende e a pessoa que 

buscou o atendimento. Para Ayres (2004), essa relação de cuidado no 

encontro terapêutico entre o médico e o usuário do serviço, só é possível se o 

primeiro buscar ativamente relacionar os aspectos técnicos do atendimento 

com os aspectos humanistas da atenção à saúde. O interesse do médico em 

ouvir o usuário, investigando ou abordando seus hábitos e modos de conduzir 
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a vida, pode humanizar a atenção, também, permite uma possibilidade de 

vinculação.  

Outro ponto importante a se considerar é que o atendimento 

por outros profissionais da equipe multiprofissional e o acesso a tecnologias em 

outros níveis da hierarquia do sistema partem da articulação do serviço de 

atenção individual, realizada principalmente pelo médico, ou seja, se inicia e 

pode ser desencadeada a partir da consulta clínica. Para isso uma investigação 

adequada, onde se inclui, evidentemente, o interesse pelos hábitos cotidianos, 

se presta também a essa função, pois permite um adequado encaminhamento 

às necessidades em saúde específicas do indivíduo.  

Merhy (2005) e Feuerwerker (2007) apontam que o objetivo 

central das práticas de saúde não é a “cura”, mas a produção do cuidado. 

Ayres (2004) indica que o êxito técnico, que advém do diagnóstico, dos 

exames, controles ou das prescrições, não é a mesma coisa que o sucesso 

prático do atendimento. A dimensão técnica, fruto da normatividade da ciência 

médica, justifica e promove o encontro. O sucesso prático, porém, é obtido 

através de uma atitude terapêutica ativa, numa conformação humanizada do 

ato assistencial. O diálogo entre essas duas dimensões caracteriza o sentido 

do termo “cuidado” (Ayres, 2004; Martins e Atta, 2002). E, é no cuidado 

individual, no “espaço concreto e singular” das relações entre os usuários e os 

serviços de saúde que se concretiza uma das dimensões da integralidade, a 

qual Cecílio (2006) denomina de “integralidade focalizada”. Para atender 

necessidades diferenciadas por meio de ações específicas exigiria, portanto, 

seu reconhecimento no contexto individual e social. Por exemplo, a prevalência 

no Brasil de doenças sexualmente transmissíveis é maior em mulheres (PMSP, 

2010). A análise dos dados da pesquisa aponta que as mulheres referiram que 

a abordagem das doenças sexualmente transmissíveis, durante a consulta, foi 

um dos comportamentos menos investigados pelos médicos (22,4% dos 

casos). É importante ressaltar, ainda, que 29,3% as consultas analisadas se 

tratavam de atendimento na especialidade de Ginecologia. Esses números 

chamam a atenção para um fato significativo da atuação médica, já que esses 

agravos apresentam uma prevalência importante na população e que vem 

aumentando, principalmente em mulheres na faixa de idade entre 40 e 59 

anos, quando consideramos as DSTs (PMSP, 2010). Por outro lado, os hábitos 
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de vida mais investigados em homens foram o tabagismo (65,5%) e o hábito 

etílico (45,5%); isso aponta para uma atenção do médico mais condizente com 

a realidade epidemiológica já que esses agravos são mais prevalentes no 

gênero masculino. O mesmo não se pode afirmar com relação aos idosos 

homens, quando verificados os resultados das investigações esperadas sobre 

sintomas depressivos (23,5%) e autonomia/independência (29,4%). 

De acordo com Merhy (1998) na consulta aplicam-se 

diferentes recursos assistenciais: a) os instrumentos para exames 

complementares, que o autor denomina “tecnologia dura”; b) a mobilização de 

saberes técnicos bem estruturados e organizados (“tecnologia leve-dura”), 

onde se inclui o interesse do profissional de saúde por hábitos de vida e 

comportamentos do usuário atendido; c) um processo de relações entre o 

médico e o usuário, chamada de “tecnologia leve”, também, importante para a 

efetividade de qualquer ação médica. Para o autor, a qualidade no sistema de 

saúde ocorre quando existe no atendimento uma configuração adequada na 

aplicação desses três elementos. Apesar de sistematizada de modo distinto, 

essa idéia está em conformidade com estudos de Donabedian (1980), que 

explora o conceito de qualidade nos cuidados médicos; para o pesquisador, a 

qualidade no atendimento apresentaria dois domínios intrinsecamente 

relacionados: o técnico e o interpessoal. O primeiro estaria ligado à aplicação 

da ciência e da tecnologia; o segundo, vinculado à “arte” dos cuidados 

interpessoais, seria composto por elementos abstratos, tais como a atenção, o 

conforto, a privacidade no atendimento, a cortesia e a aceitabilidade, 

ressaltando o valor de características inerentes à relação e ao contato do 

médico com o usuário. Todos esses elementos são essenciais e podem ser 

desenvolvidos durante uma exploração do modo de vida do usuário do serviço. 

Epstein e Hundert (2002), em extensa revisão, definiram a 

competência profissional do médico como “o uso habitual e criterioso da 

comunicação, habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e 

reflexão na prática diária, para o benefício do indivíduo e da comunidade 

atendida”.  

Esses autores acima descritos apontam para a importância 

de um atendimento individual que vá além da abordagem exclusiva sobre a 

queixa ou patologia. Para isso, o médico precisa considerar os diversos 
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componentes que influenciam a saúde do usuário, incluindo a prevenção em 

nível individual visando a redução de danos ou de sofrimentos, que possam 

comprometer as possibilidades de viver de modo saudável das pessoas  

Quando traçamos uma relação entre comportamentos 

autorreferidos e abordagem médica, encontramos alguns resultados 

interessantes. Assim, por exemplo, entre os usuários que declaram fazer algum 

consumo de bebida alcoólica, mesmo eventual, apenas 25,2% deles foram 

questionados ou orientados sobre o assunto. Entre aqueles que se declararam 

fumantes, 43,5% não foram questionados ou orientados pelo médico sobre 

como deixar o hábito. Entre aqueles usuários que julgaram estar com peso 

acima do normal, 44,3% deles foram questionados ou receberam orientação a 

respeito de seus hábitos alimentares. Nestes casos, outra intervenção possível 

seria a abordagem voltada para a prática de atividades físicas, o que não 

ocorreu em 59,3% dos 167 usuários questionados. É significativa a 

porcentagem de usuários que não receberam orientação seja sobre 

alimentação ou prática de atividade física. A obesidade tem sido considerada 

um problema de saúde pública no Brasil e sua incidência é crescente nos 

últimos anos; os dados mostram a necessidade de os profissionais realizarem 

intervenções para prevenir essa importante condição, já que requer medidas 

relativamente simples e de baixo custo (Malta et al., 2006). Entre os que 

apresentam queixas relacionados ao sono, 25,4% recebeu alguma abordagem 

sobre o assunto na consulta.  

 

 

 

5.2 Limitações e vantagens do questionário  

 

Para Merhy (2005) a consulta médica é um processo dirigido 

para a produção de atos de cuidar singulares, em que somente o usuário pode 

valorizar a utilidade do produto para si no momento presente da produção e 

consumo desses atos. O autor incentiva esforços para estudar os processos 

produtivos em saúde, afirmando que quanto maior o conjunto de saberes de 

que se disponha para a ação de produção de atos de saúde na conformação 

do cuidado, maior a possibilidade de compreender o problema e maior a 
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capacidade de enfrentá-lo de modo adequado. O questionário, instrumento 

utilizado nesta pesquisa, permitiu coletar informações junto ao usuário do 

serviço, numa situação em que foi minimizada a interferência de agentes 

externos. Aplicações no próprio ambiente de atendimento, como observações 

diretas ou mesmo enquetes, poderiam constranger os usuários ou gerar 

mudanças de comportamento significativas na equipe de atendimento e, 

principalmente, nos médicos da UBS. Avaliação realizada por pares também 

poderiam apresentar semelhantes inconvenientes e, portanto, levar a vieses 

importantes. 

A aplicação do instrumento nas circunvizinhanças das UBSs 

deu mostras de que é possível realizar um levantamento de dados sem 

provocar modificações importantes nas rotinas das mesmas. O relativo baixo 

custo operacional da pesquisa foi outro ponto favorável aos questionários, dada 

a facilidade em se interpelar os usuários, o que pode viabilizar estudos mais 

abrangentes.  

Em relação a outras possibilidades de estudo dos eventos 

ocorridos durante a consulta médica, a aplicação do instrumento proposto 

apresentou a vantagem de obter resultados objetivos, que puderam ser 

quantificados e podem permitir comparações em estudos futuros. Hernández 

(1995) afirma que os questionários dirigidos a usuários produzem informações 

mais homogêneas, o que permitiria comparações entre centros de atendimento 

e, também, comparações ao longo do tempo (Cozby, 2003). O paciente pode 

ser a única fonte rotineira de dados a respeito de aspectos do processo de 

atenção, revelando elementos que não são registrados, que só o usuário pode 

informar e que são importantes para desenvolver análises e estudos em 

serviços de saúde. Assim, instrumentos de pesquisa aplicados a usuários 

podem ser fontes de informação relevantes para se verificar a frequência e 

intensidade de ações dos profissionais de saúde.  

O método de pesquisa utilizado apresenta algumas 

limitações. Por se reportar a evento pregresso, depende claramente da 

recordação de fatos por parte dos usuários – em que pese à consulta médica 

ser um acontecimento que mereça atenção diferenciada. Para minimizar os 

efeitos relacionados a esse fato é que se buscou a aplicação dos questionários 

nas imediações das UBSs. Com isso, os respondentes tinham maior 
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possibilidade de terem passado por atendimento médico naquela dada 

unidade, o que ficou confirmado na execução da pesquisa de campo. 

Apesar dessas vantagens, os resultados do estudo oferecem 

alguns referenciais quantitativos do processo de atenção básica na visão do 

usuário; porém, não permitem inferência sobre a qualidade dos serviços 

oferecidos. Outras abordagens e análises podem e devem ser necessárias 

para uma compreensão mais ampla, principalmente considerando a 

complexidade e a dinâmica das variáveis que atuam sobre o fenômeno em 

questão – a consulta médica.  

 

 

 

5.3 A investigação de comportamentos na Atenção Básica 

 

De acordo com Leavell e Clark (1978), a prevenção de uma 

doença crônica é possível atuando sobre seus condicionantes, fatores de risco, 

determinantes ou causas. Não resta dúvida de que a simples prevenção de 

doenças não pode dar conta de manter ou prolongar a vida e a saúde de 

indivíduos ou de populações, mas nem por essas limitações tal possibilidade 

de ação deve ser descartada. As ações individuais de prevenção de doenças e 

a promoção da saúde são complementares no planejamento de programas de 

saúde (Statchtchenko e Jeniceck, 1990). A consulta médica seria, portanto, um 

locus onde o médico, através do vínculo, pode ter condições de captar 

necessidades específicas, e avaliar o grau de autonomia do usuário; pode ir 

além da demanda apresentada e conduzir a atenção para ações centradas no 

indivíduo, que resultem em atendimento tão integral e equânime quanto 

possível. 

Coutinho et al. (2004) destacam que o controle de exposição 

aos fatores de risco evitáveis é possível de ser realizado de forma 

relativamente simples, exigindo do ponto de vista individual poucos recursos e 

tendo como principal ação a educação em saúde. Balint (2005) nota aspectos 

fundamentais na relação médico-paciente: o efeito terapêutico de uma relação 

adequada, a possibilidade de o médico realizar diagnóstico mais amplo e o 

papel do médico como orientador. Capozollo et al. (2005) exemplificam essa 
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questão como no caso de queixas em que a causa apresenta relação com 

emocionalidade ou situações de vida, como o distúrbios da pressão arterial 

decorrentes de problemas de vida, como conflitos familiares e tensões sociais. 

Nesses casos, as intervenções ficariam restritas à prescrição de medicamentos 

e solicitação de exames de apoio diagnóstico e encaminhamentos para 

especialistas, sem conseguir entender e intervir no motivo que levou à busca 

pelo atendimento e, até acarretando sofrimentos adicionais às pessoas. 

Citando estudo de Almeida (1998), os autores apontam que entre 50% e 60% 

do total de atendimentos nos serviços ambulatoriais e de atenção básica não 

apresentam uma entidade nosológica específica. Muitas tensões sociais e 

emocionais se expressariam na forma de sintomas corporais, que ao não 

serem identificados e abordados de modo adequado pelo médico, aumentam a 

medicalização e a dependência dos serviços de saúde. Para Feuerwerker 

(2007), a clínica aprendida e ensinada nas escolas está baseada no 

conhecimento biológico do corpo, centrada no diagnóstico e em procedimentos. 

Fernandes (1993) indica que os médicos estão “desguarnecidos” de 

instrumentos teóricos capazes de ajudá-los a dar conta de boa parte da 

demanda que tem de atender, levando a receitas “inócuas”, cronificação de 

doentes, pedidos de exames desnecessários, e em última análise: 

“medicalização”. 

Cecílio (2006) indica que a integralidade da atenção precisa 

ser trabalhada em várias dimensões para ser alcançada. A atuação do médico, 

um dos principais participantes da equipe junto aos usuários, tem papel 

fundamental para se atingir a integralidade focalizada das ações de saúde. 

Starfield (2002) afirma que o médico é o responsável por “enxergar” a 

totalidade da Atenção Básica. A portaria 648/GM de 28 de março de 2006 que 

compõe a Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2006) estabelece, nos 

seus princípios gerais, que a Atenção Básica tem como um de seus 

fundamentos a articulação de ações de promoção à saúde e a prevenção de 

agravos no âmbito individual e para tanto deve utilizar também tecnologias de 

baixa densidade para resolver os problemas de maior frequência e relevância, 

levando em conta a condição específica de cada usuário (sua singularidade). 

Nas atribuições mínimas, específicas do médico, em seu item I, o texto inclui a 

promoção e proteção da saúde e a prevenção de agravos aos indivíduos e 
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famílias em todas as suas fases. O referido documento aponta a Atenção 

Básica como o contato preferencial do usuário com o sistema de saúde e tem, 

entre outras, como áreas estratégicas de atuação a saúde da mulher e a saúde 

do idoso. Esse, em tese, deveria ser um dos principais objetivos do 

atendimento médico ambulatorial. Em nosso estudo as mulheres, com idade 

entre 15 e 39 anos, apontaram que em 67,5% dos atendimentos não houve 

qualquer questionamento ou orientação do médico sobre DSTs. Nas mulheres 

com idade entre 40 e 59 anos esse percentual foi de 89,7%. Quando 

observamos os escores obtidos pelas mulheres verifica-se que nas consultas 

de 55,6% delas o escore resultou igual ou menor que 0,250; isto significa que 

75% dos comportamentos avaliados pela pesquisa não foram abordados pelo 

médico durante a consulta clínica. Apenas 18,9% delas tiveram um escore 

superior a 0,500. Em relação aos idosos os números mostraram que em 70,6% 

das consultas dos homens e em 55,6% das mulheres, ambos do grupo com 

idade igual ou superior a 60 anos, não houve investigação de comportamentos 

ligados à autonomia/independência. Esses resultados apontam que uma 

porcentagem significativa dos médicos está deixando de utilizar o potencial 

momento da consulta, com a finalidade de abordar hábitos e comportamentos, 

como uma forma de intervenção individual visando a prevenção a importantes 

agravos à saúde. 

Para Cecílio (2006), esse deve ser o objetivo de todo 

trabalho terapêutico junto às pessoas: ajudá-las a utilizar melhor seus próprios 

recursos, ampliando sua capacidade de sobrevivência e qualidade de vida. 

Cada pessoa, com suas múltiplas e singulares necessidades, deve ser sempre 

o foco, o objeto, a razão de ser de cada serviço e do sistema de saúde.  

Os resultados gerais do estudo mostraram que mais da 

metade (53,5%) das consultas analisadas obtiveram um escore de, no máximo, 

0,250. Em 20,7% dos casos o escore foi superior a 0,500. Os resultados 

apontam na mesma direção que aqueles encontrados por Capilheira (2008), 

em estudo que investigou as recomendações médicas em 422 atendimentos de 

28 postos de saúde, na cidade de Pelotas – RS. Em 58,8% das consultas, 

motivadas por doenças crônicas não-transmissíveis, os médicos não deram 

nenhuma recomendação. O autor conclui que “o setor de saúde faz menos 

prevenção primária do que seria possível”, o que pode ser em decorrência de 
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insuficiente investigação de hábitos e comportamentos de vida. Esses números 

indicam para uma situação que merece consideração, já que importantes 

explorações e intervenções podem não estar sendo levadas a termo pelo 

médico, durante seu atendimento. Na literatura médica, diversos autores 

(Benseñor et al., 2002; Starfield, 2002) salientam a necessidade de os 

profissionais médicos preocuparem-se com a promoção da saúde e com a 

prevenção de problemas de saúde, além de seu natural envolvimento com o 

diagnóstico e tratamento de doenças já estabelecidas. Face às dificuldades e 

insucessos do tratamento em determinados estágios de doenças, a assistência 

básica é uma oportunidade clara de intervenção no curso e desenvolvimento 

de algumas delas (U.S. Preventive Services Task Force, 1996). 

No levantamento de dados realizado, alguns depoimentos 

foram colhidos a partir de relatos espontâneos dos usuários e estão 

destacados abaixo: 

 

“Queria contar o que eu estava sentindo com o meu problema... que eu 

não sentia só dor, tinha angústia também.” (mulher, 48 anos) 

 

“Eu queria ter falado do meu nervosismo... ele só me mandou fazer 

exame.” (mulher, 45 anos) 

 

“Antigamente o médico olhava até fundo de olho... Hoje, se a gente não 

pede, não mede nem a pressão. A gente é que tem que perguntar, 

senão não falam nada.” (mulher, 55 anos) 

 

“O médico disse que se eu tiver insônia é pra tomar calmante.” (mulher, 

42 anos) 

 

Essas falas mostram a necessidade de se desenvolverem 

estudos que procurem retratar o atendimento nas unidades de saúde, 

principalmente incorporando a visão do usuário, que tem suas necessidades 

específicas e é, em última instância, a quem se destina o serviço. Explicação, 

atenção, orientação adequada à realidade, decisão terapêutica compartilhada, 

inclusive discutindo opções e decisões, estímulo e acompanhamento são 



 

 

66 

 

ações necessárias para o atendimento de muitas das necessidades das 

pessoas que buscam os serviços de saúde. 

Em pesquisa qualitativa conduzida por Bech et al. (2002), 

gestores do SUS consideraram o médico como um dos principais responsáveis 

pela qualidade da atenção clínica. Entre as razões listadas e que impedem 

maior qualidade no sistema estão: a sociedade “medicalizada” e sua 

reprodução por parte das escolas médicas; a “incipiente” educação permanente 

dos profissionais; os baixos salários dos médicos; a ausência de descrição das 

funções a serem desempenhadas pelos profissionais no momento de sua 

seleção e contratação; as cargas horárias e salários que alimentam o 

multiemprego; a ausência de acolhimento do médico pela equipe, reproduzindo 

o esquema das “16 consultas, findas as quais já não há o que fazer”; a 

ausência de programas de educação em serviço para profissionais e técnicos; 

os profissionais receberem diretivas, disposições e normas emanadas de níveis 

de gestão que não podem discutir ou modificar à luz de seu conhecimento local 

e; o controle social ser realizado longe da base do sistema, ou seja, o trabalho 

médico não poder ser questionado diretamente pela comunidade assistida. É 

notório que existem muitas dificuldades a desestimular um atendimento 

“centrado no usuário”; mesmo assim, é preciso levar em conta o sentido social 

da atenção e da responsabilidade dos profissionais que atuam na ponta do 

sistema de saúde, em contato direto e pessoal com a população e suas 

necessidades. Além de oferecer informação, que é essencial, um desafio do 

médico é motivar e acompanhar a pessoa atendida na direção de mudanças 

comportamentais importantes para sua saúde, o que demanda atenção e 

interação. Para obter sucesso na resolutividade das demandas, o médico 

necessita considerar os diversos componentes que influenciam a saúde do 

usuário. Compromisso e responsabilização são tão importantes para o 

exercício profissional completo quanto a formação técnica e científica. 

Campos (2006) nota que é preciso revalorizar a prática 

clínica, ampliando seus horizontes e responsabilidades, combinando 

tecnologias já existentes com ações voltadas a aumentar a capacidade de 

autocuidado das pessoas, melhorando o entendimento do próprio corpo e suas 

relações com as condições do meio. O autor indica a necessidade de estimular 

o combate à medicalização, ensejando novos procedimentos terapêuticos mais 
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ligados ao psíquico, à reeducação sanitária e novas formas de avaliação das 

práticas de saúde. Os serviços de saúde devem contribuir para a melhoria das 

condições de sobrevivência de indivíduos concretos e essas melhorias sempre 

dependerão de ações sobre as dimensões biológicas, psíquicas e sociais dos 

indivíduos. É certo que a clínica não é o lugar exclusivo para o 

desenvolvimento e que os profissionais de saúde não são os únicos agentes 

atuantes nesse processo, porém, no atendimento é possível buscar 

competência em defesa da vida e desenvolver ações terapêuticas capazes de 

melhorar os modos de viver das pessoas. 

Pensando em alternativas para atuar sobre a prática clínica 

e como medida complementar na qualificação para o trabalho, Ribeiro (2006) 

considera a necessidade de ações de educação permanente para os 

profissionais da saúde, através de uma aproximação entre as instituições 

formadoras e os serviços, buscando práticas de cuidado para a reconstrução 

das atividades de ensino-aprendizagem e de intervenção em saúde para 

enfrentar as novas demandas da sociedade. A proposta metodológica de 

educação permanente da Organização Panamericana da Saúde estabelece 

que as equipes de trabalho tomem os problemas da prática como objeto de 

reflexão, sem o que a capacitação de recursos humanos visando a atualização 

de conhecimentos fica descontextualizada em relação aos espaços de 

trabalho. Tais observações são também importantes quando se consideram as 

possibilidades de abordagens educativas que aproximem ciências 

comportamentais e biomédicas, oferecendo alternativas de intervenção que 

considerem os fatores cognitivos, psicológicos e de comportamento, de 

médicos e usuários, como atuantes no processo saúde-doença. Neste sentido, 

a ampliação da atuação multiprofissional nas unidades, como Psicólogos, 

Nutricionistas, Fisioterapeutas, entre outros, podem auxiliar o médico e reforçar 

as condutas e ações preventivas individuais. Porém, consideramos que, 

mesmo com isso, não pode isentar-se de ter uma atuação efetiva, condizente 

com sua formação e função, mesmo porque, para o usuário, entre os 

profissionais da equipe de saúde, o médico é a figura que tem a representação 

mais significativa. 

Portanto, ainda que os atos assistenciais em saúde sejam, 

de modo geral, institucionalizados e resultem de um trabalho coletivo realizado 
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por diversos profissionais, é inegável que o médico é um elemento central 

nesse processo. O médico pode decidir o diagnóstico, os exames 

complementares, a terapêutica, o uso ou não de tecnologias ou, ainda, delegar 

e encaminhar parte do trabalho assistencial. De acordo com Merhy (2005), a 

ação médica é centrada no trabalho “vivo em ato”, ou seja, opera com 

tecnologias de relações, num encontro de subjetividades, que vão além dos 

saberes tecnológicos e equipamentos. Para o autor, essa característica dá 

condições ao profissional de comandar o processo de trabalho, aprender a 

“interrogá-lo, duvidar de seu sentido” e abrir-se para ruídos analisadores 

presentes no seu cotidiano (Merhy, 1997). Essa configuração comporta um 

grau de liberdade significativo, que permite ao profissional romper limites 

subjetivos e avançar para além do hegemônico modo de atendimento 

biológico-reducionista. Nessa mesma linha, Franco (2006) concorda que o 

processo de trabalho em saúde tem, dentre suas principais características, 

uma autonomia considerável e os trabalhadores podem exercê-la sobre seu 

próprio trabalho. Assim, o médico pode inventar novos processos, redirecioná-

los e permitir-se cumprir, no exercício de sua relação com o usuário, um papel 

preponderante no ato de cuidar se for capaz de escutar e fazer ressoar as 

necessidades trazidas pelos usuários (Cecílio, 2006). O médico é um recurso 

humano importante na Atenção Básica e tem a possibilidade de ser um agente 

atuante, interferindo na condição de saúde das pessoas.  

  

 

 

5.4 Utilidade dos resultados 

 

Apesar dos resultados apontados por essa pesquisa, há a 

necessidade de novos estudos comparativos, tanto para confirmar os dados 

obtidos, quanto para indicar alternativas com a finalidade de instrumentalizar o 

sistema, o usuário e o médico a melhor explorar o atendimento individual na 

Atenção Básica à Saúde.  

Pelas conclusões apresentadas, e considerando a 

importância das doenças e agravos não transmissíveis, estamos de acordo 

com Malta et al. (2006), que apontam para a necessidade de esforços na área 
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de pesquisa buscando estratégias integradas e sustentáveis de prevenção para 

auxiliar a prática cotidiana do médico nas UBSs. Os autores ressaltam a 

necessidade de cooperação técnica entre o meio acadêmico-científico e as 

instituições de saúde, com o objetivo de melhorar o processo de atenção às 

pessoas. Para Fernandes (1993) há a necessidade de ampliar o campo de 

percepção clínica do médico, buscando em outras áreas do conhecimento 

humano e científico respostas mais adequadas às queixas e sintomas dos 

usuários.  

Futuras pesquisas poderão indicar causas dos resultados 

encontrados e alternativas para implementar possíveis intervenções. Ferguson 

(1997) e Capilheira (2008) sugerem a necessidade de se atribuir um papel ativo 

ao paciente, considerando que as pessoas devem interferir no atendimento e 

assumir responsabilidade pela sua saúde. O primeiro autor cita estudo de 

Greenfield e Kaplan que ensinavam, numa sessão de treinamento, pacientes 

diagnosticados com úlcera, hipertensão e diabetes, um conjunto de habilidades 

que lhes permitia superar o constrangimento e a ansiedade e ter um nível de 

controle maior no trato com os médicos, direcionando a conversa e obtendo 

mais informações. Os resultados indicaram que os pacientes treinados 

relataram menos sintomas e uma saúde geral melhor do que outros pacientes, 

que simplesmente seguiram as ordens médicas. 

Capilheira (2008) sugere que se planeje, em parceria com os 

profissionais da rede, uma intervenção específica para prevenção de doenças 

crônicas, efetiva, rápida e de fácil execução. Uma das alternativas é o 

desenvolvimento de programas de “educação continuada” dos profissionais da 

área da saúde, realizado de modo interdisciplinar, integrando conhecimentos 

das ciências comportamentais, sociais e biomédicas, e tendo como eixo as 

necessidades básicas, a promoção da saúde e qualidade de vida dos usuários. 

Por exemplo, entre as ações possíveis estão: desenvolver habilidades de 

comunicação e empatia; reforçar atitudes adequadas (e que podem já estar 

sendo executadas nos atendimentos); e oferecer orientações aos médicos em 

técnicas comportamentais e cognitivas que considerem fatores psicológicos e 

de comportamento, do profissional e do usuário, como atuantes no processo 

saúde-doença. Em estudo publicado pela UNESCO e pelo Ministério da Saúde, 

Starfield (2002) mostra a necessidade de treinamento e desenvolvimento de 
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habilidades em atenção primária. A autora afirma que a epidemiologia clínica, a 

tomada de decisões, a economia, e o treinamento em ciências sociais e 

comportamentais relacionadas à saúde e à atenção primária serão 

instrumentos importantes para garantir a qualidade no atendimento médico.  

Se a atuação sobre hábitos e estilo de vida é uma 

possibilidade efetiva na clínica ampliada (Campos, 2005), por outro lado é 

preciso estar atento para o risco de normatização dos comportamentos das 

pessoas. As práticas de prevenção apresentam resultados incontestáveis para 

a saúde das populações, porém alguns autores (Merhy, 2007; Costa, 2004) 

apontam para um processo sofisticado de medicalização social de modos de 

viver. Por não se constituírem em demanda explícita dos usuários, surge a 

preocupação na prática médica pela produção de hábitos de vida que possam 

minorar os processos de adoecimento, medicalizando o risco de adoecer, 

propondo mudanças de hábitos, regulando a saúde e os comportamentos. Se 

antes isso ocorria com certos sofrimentos, agora os modos de viver a vida, 

individuais e coletivos, são “patologizados” (Merhy, 2007). Comer determinados 

alimentos, andar ou não, realizar ou não algumas atividades, podem ser vistos 

como risco potencial. O autor conclui que nesse processo “a atenção estaria 

focada no modo de produzir a vida e a possibilidade de normalizá-la ali onde 

cada pessoa pode gerar o cuidar de si, não para construir seu modo original de 

viver, mas para construir um jeito protocolar de viver: comendo certos 

alimentos remédios, fazendo exercícios saudáveis, relacionando-se 

calmamente e de modo sossegado”. O risco é a pessoa, razão do atendimento, 

passar a ser um objeto passível de manipulação, sem problematizar a sua 

demanda. O desafio é distinguir entre o intervencionismo e a compreensão das 

necessidades individuais em saúde. 

Os resultados desse trabalho apontam para a realidade da 

intervenção médica sobre alguns comportamentos dos usuários e devem ser 

compreendidos como uma indicação, uma referência do interesse médico 

sobre o modo de vida do usuário do serviço. Determinar normas ou padrões de 

comportamento protocolares para os usuários, sem considerar as 

necessidades, o contexto individual e coletivo das pessoas, pode ser tão 

ineficaz e, às vezes desprovido de sentido, quanto o desinteresse total do 

profissional. Como exemplo disso, na coleta de dados em uma das regiões 
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com menor Índice de Exclusão/Inclusão Social da cidade de São Paulo o 

entrevistador de campo transcreveu o seguinte relato de uma usuária do 

serviço de saúde, uma resposta do profissional médico à sua queixa de que 

estava “acima do peso”: “...Ele pediu para eu procurar uma academia para 

emagrecer” (mulher, 52 anos). 

As dificuldades técnicas (que podem ser advindas de 

inadequada orientação no processo de formação para lidar com questões 

comportamentais ou emocionais) ou o desinteresse (que pode ter como 

justificativa a baixa remuneração, o multiemprego ou, ainda, a desmotivação) 

de alguns profissionais em perceberem outros fatores que não os orgânicos 

como atuantes no processo saúde-doença podem fazer com que sejam 

abordados, na consulta, exclusivamente procedimentos e prescrições 

medicamentosas, e não problemas que necessitem ser acolhidos e 

trabalhados, também através da escuta e da vinculação. 

A consulta médica é uma oportunidade potencial para a 

prevenção de agravos, manutenção e promoção da saúde (Ferreira Jr, 2002), 

pois reúne condições únicas para produzir atos e intervenções de impacto 

sobre muitas das necessidades em saúde das pessoas. Realizada de forma 

adequada pode evitar gastos desnecessários, numa área em que a alocação 

de recursos é escassa e o sistema se mostra, por vezes, incapaz de responder 

à demanda. Apesar da necessidade de tempo e habilidade por parte do 

profissional de saúde, a atenção médica durante a consulta não exige 

aplicações suplementares e nem investimentos financeiros maiores e 

efetivamente pode apresentar benefício para a saúde das pessoas.  

No diálogo e no vínculo suscitado pela entrevista médica 

ocorre uma oportunidade de o usuário apresentar suas necessidades e vê-las, 

através do conhecimento científico do profissional, relacionadas a seu contexto 

de vida, tendo a possibilidade de atuar sobre elas. Por si mesmo ou com auxílio 

do médico, o usuário pode ser capaz de repensar seus comportamentos e 

hábitos, desenvolvendo o autocuidado e o autocontrole. Para isso o médico, 

durante o atendimento, deve se permitir a possibilidade de escuta do usuário, 

de compreender o que ouviu, de falar e de ser capaz de se fazer entender. 

Sem explicação, orientação adequada à realidade, decisão terapêutica 
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compartilhada, estímulo e acompanhamento, o foco do atendimento será a 

doença e a ação do médico exclusivamente curativa. 
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6  CONCLUSÕES 
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  Em 53,5% das consultas analisadas ocorreu escore menor 

ou igual a 0,250, ou seja, nelas 75% dos comportamentos esperados de ser 

investigados ou abordados pelo médico não o foram. Em 20,7% das consultas 

analisadas mais da metade desses comportamentos tiveram alguma 

abordagem. Em 26,4% dos casos os usuários não relataram interesse do 

médico em investigar nenhum dos comportamentos esperados de ser 

investigados, ou seja, essas consultas obtiveram escore igual a zero. Em 5,4% 

do total da amostra o médico abordou todos os comportamentos. 

Dentre os comportamentos que foram pesquisados para 

todos os usuários considerados, o uso de tabaco foi o mais investigado, tanto 

para mulheres (42,5%) quanto para homens (65,5%). O menos investigado foi 

o comportamento do sono; em mulheres o percentual foi de 19,7% e em 

homens foi 14,5%. 

Analisados individualmente, os comportamentos mais 

investigados foram: para homens, o tabagismo (65,5%) e o hábito etílico 

(45,5%); para mulheres, o uso de métodos contraceptivos (53%) e 

autonomia/independência (44,4%). Os hábitos menos investigados pelos 

médicos foram: em homens, a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) com 13,2%, e o uso de métodos contraceptivos (13,3%); 

em mulheres, o comportamento do sono (19,7%) e a prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis (22,4%). 

Dentre as mulheres na faixa etária de 40 a 59 anos, apenas 

10,3% afirmaram que houve investigação sobre prevenção de DSTs. Para os 

homens, com idade entre 15 e 39 anos, somente 6,7% relataram que o médico 

se interessou em abordar a prevenção de DSTs e 13,3% deles apontaram que 

foram orientados ou questionados sobre o uso de métodos contraceptivos. 

Os dados apresentados, conforme relato dos usuários, 

mostram que um percentual expressivo de comportamentos, fatores de risco 

modificáveis relacionados a agravos à saúde importantes em termos de 

prevalência, incidência ou incapacitação na população não foram investigados 

ou abordados pelo médico durante consulta ambulatorial realizada nas 

Unidades Básicas de Saúde da cidade de São Paulo.  
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7  ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

Anexo 1. Modelo de questionário proposto como instrumento de estudo da 
consulta médica na atenção básica (Departamentos de Psicobiologia e 
Medicina Preventiva  UNIFESP, 2005). 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

 
Departamento de Psicobiologia 

Departamento de Medicina Preventiva 
 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário 

 

“A consulta médica na atenção básica à saúde e seus elementos comportamentais, preventivos 

e clínicos: análise baseada em informe de usuários atendidos em Unidades Básicas de Saúde 

na cidade de São Paulo” 

 

 

 

 

 

 

 

n.o:    ___   ___   

   

 

 

 

         

 

UBS: _____________________________________________ 

End:  _________________________________________ 

 

 data:  ___  / ___  

       

 

 

 

         

 

 

 

 

             

 

Início: __ __  :  

   Término: __ __  
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Bloco A (Não preencher - reservado ao supervisor) 

 

  A01. Número do questionário                       A01 

 

  A02. Sub-prefeitura               .........................................                                                       A02 

   

  A03. Distrito                                                                                                                A03 

 

  A04. Unidade                      A04 

   

   A05. IEx A05 , 

  

  A06. Região homogênea                                                                                  A06 

 

  A07.  Pesquisador                    A07 

 

  A08. Data                                                                   A08  /    / / 

 

  A09. Dia da semana                                                                                                                        A09 

 

   A10. Período                                                                                                                                     A10 

 

 

Bloco B 

 

  Primeiro nome:   ______________________________   

   

  B01.   Sexo:           ( 1 ) Masculino                   ( 2 ) Feminino                                                               B01 

                                                  

  B02. Data de nascimento: ____/_____/_____ . Anos completos: _____ anos.                                   B02 

            

  B03.  Até que ano completo da escola o(a) Sr(a) estudou?                     B03 

            _________________________________________________ 
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  B04. O(A) Sr(a) exerce trabalho em que recebe salário ou pagamento?       

        ( 1 ) Sim.  (Continue)        

        ( 2 ) Não, do lar (Pule para o bloco C).       

        ( 3 ) Não, aposentado ou beneficiário (Pule para o bloco C)                                                        B04 

        ( 4 ) Não, estudante (Pule para o bloco C)                                                        

        ( 5 ) Não, desempregado (Pule para o bloco C)                                                        

  

   B05. Qual a sua principal ocupação/profissão?                                                                                           

            ____________________________________________________                               B05 

    

 

Bloco C 

 

  C01. O(A) Sr(a) acha que está com o peso acima do normal?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 )  Não                   ( 2 )  Um pouco                                                        C01 

 

  C02. O(A) Sr(a) toma algum tipo de bebida  como cerveja, vinho ou outra (mesmo 
           Que de vez em quando ou no fim-de-semana?     
 

          ( 1 ) Sim          ( 0 ) Não                                                                                                                C02  

 

  C03. O(A) Sr(a) fuma atualmente?       ( 1 ) Sim           ( 0 ) Não  C03 

 

  C04. Sem considerar barulhos na rua, o(a) Sr(a) costuma ter algum problema 
           para dormir ou durante o sono?  

          ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                                                                                 C04 

 

 

Bloco D 

 

  D01. De zero a 10, que nota o(a) Sr(a) daria para a(s) consulta(s) médica(s)? 

               (0)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)                                                       D01 

 

  D02. Ao entrar na sala o médico  cumprimentou o(a) Sr(a)? 

        ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                ( 2 ) Nem sempre D02 
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  D03. O(A) médico(a) falou ou explicou qual a causa do seu problema? (“Ele falou  
          O que o(a) Sr(a) tinha e porque tinha isso?”)                              

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não (Pule para D05)                                                                          D03 

 

  D04. O(A) Sr(a) entendeu a explicação?  

           ( 1 ) Sim           ( 0 ) Não           ( 2 ) Em parte                                                                              D04 

   

  D05. O(A) Sr(a) gostaria de saber mais sobre o seu problema? 

           ( 1 )  Sim                   ( 0 )  Não                                                                                                     D05 

  

  D06. O(A) médico(a) deu orientações ou explicou  os cuidados que o (a) Sr (a)  
           deveria ter para ajudar em seu  tratamento? 

           ( 1 )  Sim                   ( 0 )  Não (Pule para D08)                                          D06 

 

  D07. Quais foram as orientações?  

           (       )  ____________________________________________________________        D07 

                      ____________________________________________________________ 

           ( 2 ) Não lembro            

   

  D08. O médico  deixou o(a) Sr(a) irritado(a) ou nervoso(a)?    

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                                                               D08 

  

  D09. Durante a consulta, o(a) médico(a) tratou o(a) Sr(a) pelo nome?       

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                                                                      D09 

 

  D10. O(A) Sr(a) confiou no(a) médico(a)?     

          ( 1 )  Sim                 ( 0 )  Não                                                                                                       D10 

   

  D11. O(A) médico(a) demonstrou interesse pelo seu problema durante a consulta?  

           ( 1 )  Sim                 ( 0 )  Não                ( 2 ) Em parte                                                               D11 

 

  D12. O(A) Sr(a) acha que o(a) médico(a) deixou de perguntar alguma coisa, 
            que poderia ser importante em relação a seu problema ?    

            ( 1 )  Sim                ( 0 )  Não                                                                                                      D12 
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  D13. O(A) Sr(a) falou tudo o que precisava ou queria falar?      

           ( 1 )  Sim (Pule para Bloco E)        ( 0 )  Não       D13 

   

  D14. Sobre o que o(a) Sr(a) gostaria de falar? 

           __________________________________________________ 

           __________________________________________________ D14 

           __________________________________________________ 

 

 

Bloco E 

 

  E01. Seu peso foi medido?     

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não   (Pule para E03)                                                                       E01 

   

  E02. O resultado foi informado ao(a) Sr(a)?  

           ( 1 )  Sim                  ( 0 ) Não                 ( 8 )  Não se aplica                                                       E02 

 

  E03. Sua altura foi medida?     

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não   (Pule para E05)                                                                        E03 

   

  E04. O resultado foi informado ao(a) Sr(a)?  

           ( 1 )  Sim                  ( 0 ) Não                 ( 8 )  Não se aplica                                                       E04 

   

  E05. Sua pressão arterial  foi medida, antes ou durante a consulta?  

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não  (Pule para E07)                                                                        E05 

 

  E06. O resultado  foi informado?  

           ( 1 )  Sim                  ( 0 ) Não                   ( 8 )  Não se aplica                                           E06 

 

  E07. O(A) médico(a) fez alguma destas coisas: - escutou o pulmão, coração ou 
           Apalpou ( se “SIM” em uma dela assinalar : “( 1 ) SIM”)      

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                                                                                                     E07 
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  E08. O(A) médico(a) perguntou sobre o seu tipo de alimentação? 

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não         ( 2 ) O usuário antecipou-se                                               E08 

 

  E09. O(A) médico(a) deu alguma orientação sobre a sua alimentação? 

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                                                                                                      E09 

 

  E10. O(A) médico(a) perguntou sobre seu trabalho ou o que  faz no seu dia-a-dia? 

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não         ( 2 ) O usuário antecipou-se                                                E10 

 

  E11.  O(A) médico(a) perguntou há quanto tempo durava seu problema?      

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não               ( 2 ) O usuário antecipou-se                                          E11 

 

  E12.  Ao ser atendido, o(a) médico(a) perguntou se o(a) Sr(a)  fuma? 

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não   ( 2 ) O usuário antecipou-se                                    E12 

   

  E13. O(A) Sr(a) fuma? Sim (CONTINUE)     Não (Pule para E15) 
           O(A) médico(a) passou  orientação para parar ou diminuir o uso do cigarro?   

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não    E13 

 

  E14. Que orientações passou? 

          ____________________________________________________________                              E14 

          ____________________________________________________________ 

 

  E15.  O(A) médico(a)  perguntou sobre outras doenças que o(a) Sr(a) teve ou tem?      

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não               ( 2 ) O usuário antecipou-se                                          E15 

 

  E16. O(A) médico(a) perguntou sobre a saúde das pessoas de sua família?       

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não               ( 2 ) O usuário antecipou-se                                          E16 

  

  E17. O(A) médico(a) perguntou se o(a) Sr(a) faz exercício, caminha bastante, 
          ou faz alguma atividade física?    

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                ( 2 ) O usuário antecipou-se                                         E17 
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  E18. O(A) médico(a)  deu alguma orientação sobre exercício ou  
           atividade física ou sobre a importância disso?    

           ( 1 )  Sim (Continue)                 ( 0 )  Não (Pule para E20)                                                         E18 

 

  E19. Que orientações passou? 

          ____________________________________________________________                             E19 

          ____________________________________________________________ 

 

  E20. O(A) médico(a) perguntou se o(a) Sr(a) toma algum tipo de bebida alcoólica?    

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não   ( 2 ) O usuário antecipou-se                                    E20 

 

  E21. O(A)   médico(a)   passou   ao  (a)   Sr(a)  alguma   orientação  sobre   as 
           conseqüências do consumo de bebida? 

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                    E21 

 

  E22. O(A) médico(a) perguntou se o(a) Sr(a) apresenta algum problema  
            durante o sono ou para dormir?  

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não  ( 2 ) O usuário antecipou-se                                                       E22 

   

  E23. O(A) médico(a) deu ao(a) Sr(a) orientação sobre este problema ( do sono)? 

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                                                                                                     E23 

 

  E24. Qual foi a orientação? 

          ____________________________________________________________                              E24 

          ____________________________________________________________ 

 

  E25. O(A) médico(a) perguntou ou deu alguma orientação sobre vacinação? 

           ( 1 )  Sim                  ( 0 )  Não                                                                             E25 

 

 

Bloco F    (Mulheres de 15 a 39 anos)  

 

  F01. O(A) médico(a) perguntou se a Sra já fez o exame papanicolaou?    

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não                                                                                  F01 
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  F02. O(A) médico(a) passou a Sra alguma orientação em relação a este exame?      

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não (Pule para F04)                                          F02 

 

  F03. Qual foi  esta orientação? 

          ____________________________________________________________                              F03 

          ____________________________________________________________ 

 

   F04. O(A) médico(a) perguntou se a Sra usa algum método para evitar ou  
           controlar a gravidez?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não                                                                                 F04 

 

  F05. O(A) médico(a), durante a consulta, deu à Sra alguma orientação sobre isso?   

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não                                                                                  F05 

 

  F06. O(A) médico(a), durante a consulta, perguntou se a Sra sabe como se 
          prevenir de  doenças sexualmente transmissíveis? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não                                                                                 F06 

 

  F07. O(A) médico(a) ofereceu  a Sra alguma orientação sobre a prevenção destas doenças? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não F07 

 

 

Bloco G (Mulheres de 40 a 59 anos) 

 

  G01. O(A) médico(a) perguntou se a Sra já fez o exame papanicolaou?    

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não                                                                                  G01 

 

  G02. O(A) médico(a) passou a Sra alguma orientação em relação a este exame?      

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não (Pule para G04)                                         G02 

 

  G03. Qual foi  esta orientação? 

          ____________________________________________________________                             G03 

          ____________________________________________________________ 
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  G04. O(A) médico(a), durante a consulta, perguntou se a Sra sabe como se prevenir 
            de doenças sexualmente transmissíveis? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não                                                                                                      G04 

  

  G05. O(A) médico(a) ofereceu  a Sra alguma orientação sobre a prevenção destas doenças? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não G05 

 

  G06. O(A) médico(a) perguntou se a Sra já fez alguma  prevenção  de  câncer  de mama?  

         ( 1 ) Sim                     ( 0 ) Não G06 

 

  G07. O(A) médico(a) ofereceu alguma orientação  sobre  prevenção  de  câncer de mama?  

         ( 1 ) Sim                     ( 0 ) Não G07 

 

  G08. O(A) médico(a) perguntou, na consulta, se a Sra já fez alguma prevenção de osteoporose?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não                                                                                 G08 

 

  G09. O(A) médico(a) ofereceu alguma orientação sobre prevenção de osteoporose?  

             ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não G09 

 

  G10. O(A) médico(a) perguntou se a Sra já fez exame para  diabetes?       

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não G10 

 

 

Bloco H   (Mulheres a partir dos 60 anos) 

 

  H01. O(A) médico(a) perguntou se a Sra já fez alguma prevenção de câncer 
          de mama?   

         ( 1 ) Sim                     ( 0 ) Não H01 

 

  H02. O(A) médico(a) ofereceu alguma orientação sobre prevenção de câncer 
          de mama?   

         ( 1 ) Sim                     ( 0 ) Não H02 

 
  H03. O(A) médico(a) perguntou, durante a(s) consulta(s), se a Sra já fez alguma prevenção  
           de osteoporose?      

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H03 
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  H04. O(A) médico(a) ofereceu alguma orientação sobre prevenção de osteoporose?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H04 

 

  H05. Qual foi  esta orientação? 

          ____________________________________________________________                              H05 

          ____________________________________________________________ 

  

  H06. O(A) médico(a) perguntou  se a Sra  fez exame para  diabetes?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H06 

 

  H07. O(A) médico(a) perguntou sobre o funcionamento de seu intestino? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H07 

 

  H08. O(A) médico(a) ofereceu alguma orientação sobre isso?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H08 

 

  H09. O(A) médico(a) se interessou por saber se a Sra tem apresentado tristeza,  
            insônia, desânimo, falta do apetite ou perda de peso? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H09 

 

..H10. O(A) médico(a) perguntou se  a  Sra apresenta alguma dificuldade de memória 
           ou tem “esquecimento”? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H10 

 

..H11. O(A) médico(a) se interessou   por  saber   se   a   Sra   faz  atividades em seu  
          dia-a-dia como:  varrer o quintal, ir até a padaria ou ir ao banco?   

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H11 

 

..H12. O(A) médico(a) se interessou em saber como  está sua visão  ou sua vista? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não H12 

   

..H13. O(A) médico(a) perguntou, na(s) consulta(s), se a Sra caiu ou sofreu alguma 
           queda ultimamente? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  

 

 H13 
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Bloco I (Homens de 15 a 39 anos) 

 
..I01. O(A) médico(a) perguntou se   o   Sr   usa   algum   método  para evitar  ou  
         controlar a gravidez de sua parceira? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  I01 

 

  I02. O(A) médico(a), durante a consulta, deu ao Sr alguma orientação sobre isso? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não    I02 

 

  I03. O(A) médico(a), durante a consulta, perguntou se o Sr se previne de doenças 
           sexualmente transmissíveis? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  I03 

 

  I04. O(A) médico(a) ofereceu  ao Sr alguma orientação sobre  prevenção destas doenças? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  I04 

 

 

Bloco J (Homens de 40 a 59 anos) 

 

  J01. O(A) médico(a), na consulta, perguntou se o Sr já fez algum exame para prevenir  
          câncer de próstata? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  

         O(A) médico(a) pediu algum exame de sangue para próstata?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não J01 

 

  J02. O(A) médico(a) perguntou, na consulta,  se o Sr  já fez exame para diabetes? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não J02 

 

  J03. O(A) médico(a), durante a consulta, perguntou se o Sr se previne de doenças 
         sexualmente transmissíveis? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não J03 

 

  J04. O(A) médico(a) ofereceu ao Sr alguma orientação sobre prevenção destas doenças?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não J04 
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Bloco K (Homens a partir dos 60 anos) 

 

  K01. O(A) médico(a) perguntou, na(s) consulta(s), se o Sr já fez algum  exame  
          para prevenir câncer de próstata?   

           ( 1 ) Sim                     ( 0 ) Não  

          O(A) médico(a) pediu algum exame de sangue para próstata?    

           ( 1 ) Sim                     ( 0 ) Não K01 

 

  K02. O(A) médico(a) perguntou, na(s) consulta(s), se o Sr fez exame para diabetes? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não K02 

 

  K03. O(A)   médico(a)  perguntou,  durante a(s) consulta(s),  sobre o funcionamento 
           de seu intestino? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não K03 

 

  K04. O(A) médico(a) ofereceu alguma orientação sobre isso?  

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  K04 

 

  K05. Qual foi  esta orientação? 

          ____________________________________________________________                              K05 

          ____________________________________________________________ 

 

  K06. O(A) médico(a) se interessou por saber se   o  Sr.  tem  apresentado tristeza,  
            insônia, desânimo, falta de apetite ou perda de peso? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  K06 

   

  K07. O(A) médico(a) perguntou se o Sr apresenta alguma dificuldade de memória 
           ou tem “esquecimento”? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não K07 

 

  K08. O(A) médico(a) se interessou   por  saber  se  o  Sr   faz  atividades em seu 
           dia-a-dia como:  varrer o quintal, ir até a padaria ou ir ao banco?    

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  K08 
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  K09. O(A)  médico(a)  perguntou,  na(s) consulta(s), se o Sr caiu ou sofreu alguma 
           queda ultimamente? 

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  K09 

   

  K10. O(A) médico(a) se interessou em saber como está sua visão ou a sua vista?      

           ( 1 ) Sim                   ( 0 ) Não  K10 

 

 

Bloco L   (Todos os pesquisados) 

 

  L01. O(A) Sr (a) foi encaminhado para outro médico, especialidade ou, o(a) médico(a) pediu exames? 

          

           ( 1 )  Sim, encaminhado para outro médico. (Aplique L02 e pule para L04)                              L01 

           ( 2 )  Sim, pediu exames. (Pule para L03) 

           ( 3 )  Sim, encaminhado para outro médico e pediu exame. (Continue)        

           ( 0 )  Não (Pule para L04)  

 

  L02. Para qual(is) especialidade(s) ou médico(a) o(a) Sr(a) foi encaminhado(a)? 

                     ________________________________________________ 

                     ________________________________________________                                           L02 

           ( Se “1” em L01 Pule para L04)  

           ( Se “3” em L01 Continue) 

   

  L03. Que exame(s) foi(ram) pedido(s)? 

                     ________________________________________________ 

                     ________________________________________________                                  L03 

 

  L04. Endereço: ________________________________________________________  

          Bairro: _____________________________        

          Telefone: __________________ 

 

 

 

Espaço para sugestões:  _____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

TÉRMINO DA ENTREVISTA - AGRADECIMENTO 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“A consulta médica na atenção básica à saúde e seus elementos comportamentais, 
preventivos e clínicos: análise baseada em informe de usuários atendidos em Unidades 

Básicas de Saúde na cidade de São Paulo” 
 

Os Departamentos de Psicobiologia e de Medicina Preventiva da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP) estão realizando um estudo em Unidades Básicas de Saúde, com o 

objetivo de descrever a consulta médica nas Unidades Básicas de Saúde. O estudo consiste 

de um questionário que leva aproximadamente 10  minutos para ser respondido. 

Em 10% do entrevistados, os questionários serão refeitos, na residência ou por 

telefone, para confirmação das informações. 

Não há benefício direto para o participante, porém, dependendo do resultado final, a 

pesquisa poderá ser usada para melhorar o atendimento. 

O participante poderá deixar de responder o questionário a qualquer momento ou 

não responder as perguntas que não quiser. 

As respostas serão analisadas em conjunto, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum paciente. O médico e a Unidade não serão identificados. 

Não haverá compensação financeira pela participação no estudo. 

Em caso de esclarecimento entrar em contato com o pesquisador Anderson C Fiorin 

(telefone: 16-8138-7212) ou Prof. Dr. Francisco R G Santos no Dep. De Medicina Preventiva (R 

Borges Lagoa, 1341, telefone: 5571-5000) 

Se tiver alguma consideração sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – R. Botucatu, 572, cj. 14, telefone: 5571-1062. 

 

Eu discuti com o entrevistador sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram 

claros os propósitos da pesquisa, os procedimentos, a garantia de confidencialidade e os 

esclarecimentos. Minha particpação é isenta de despesas e concordo voluntariamente em 

participar do estudo, e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento. 

 

São Paulo, ____ de ________________ de 200___    

 Assinatura: _________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o “Consentimento Livre e Esclarecido” 

deste paciente, para participação no estudo. 

 

São Paulo, ____   de ________________ de 200___           ____________________________ 

                                       Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo 2. Carta de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo. 
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Anexo 3. Manual do entrevistador utilizado no treinamento da equipe de 

pesquisadores de campo. 

 

Manual do Entrevistador 

 

 

1. Introdução 

 

O presente estudo é coordenado pelos Departamentos de Psicobiologia e de 

Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo (Escola Paulista de 

Medicina – UNIFESP) e é tema de dissertação de mestrado e doutorado.  

A pesquisa tem como objetivo estudar características da consulta médica, 

realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de São Paulo. 

O processo saúde-doença nas pessoas inclui aspectos genéticos, hábitos, 

estilo de vida, fatores sociais, psicológicos e comportamentais, ambiente e acesso a 

serviços de saúde. A conduta dos profissionais de saúde, como por exemplo os 

médicos, pode influenciar este estado por meio de ações terapêuticas e preventivas, 

principalmente se considerar no raciocínio diagnóstico a frequência de ocorrência de 

doenças e o comportamento, hábitos e estilo de vida do usuário do serviço. 

O questionário é um instrumento capaz de levantar dados para as análises 

propostas pelo estudo. Através das informações dos usuários, apuradas a partir das 

respostas às questões da pesquisa, pretende-se analisar algumas atitudes do médico, 

durante a consulta. Estas informações serão importantes para compreender a relação, 

questionamentos e orientações, dadas pelo médico ao usuário. O questionário é uma 

fonte de dados que pode auxiliar a analisar a qualidade da atenção no serviço de 

saúde, no aspecto técnico e interpessoal. 

A análise dos resultados poderá sugerir intervenções para os médicos (como o 

desenvolvimento de um programa de treinamento de profissionais em saúde) com 

foco em ações preventivas da atenção, com a finalidade de melhorar o atendimento às 

pessoas. Este estudo, pode ainda auxiliar os gestores públicos, responsáveis pela 

administração dos equipamentos dos serviços de saúde, e para o meio acadêmico, 
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escolas e universidades, responsáveis pela formação dos profissionais que atuam na 

área. 

 

2. Amostragem 

 

A amostra populacional estudada será composta por usuários, com 15 anos de 

idade ou mais, que passaram por consultas ambulatoriais, em Unidades Básicas de 

Saúde do Sistema Único de Saúde, na cidade de São Paulo.  

Na fase de campo serão realizadas 20 entrevistas por UBS, em pelo menos dois 

dias da semana (e, no máximo, três), buscando uma variabilidade na aplicação dos 

questionários nos períodos da manhã e tarde. Considerando-se dois dias, o ideal é 

realizar cinco entrevistas por período (5/5). Porém, esta relação pode ser de até 7/3. 

Portanto, no máximo podem ser realizadas sete entrevistas por período. 

 

 

3. Instruções Gerais 

 

O êxito deste estudo depende fundamentalmente do trabalho do entrevistador 

e da compreensão quanto a importância deste projeto de pesquisa para a 

Universidade e para a população. Este entendimento é fundamental para convencer as 

pessoas a contribuírem com suas valiosas informações e, na formulação adequada das 

perguntas, obtendo assim respostas válidas. 

Segue uma carta com a aprovação do Comitê de Ética da UNIFESP/Escola 

Paulista de Medicina, que avalizou a execução da pesquisa. 

 

 

3.1 Abordagem 

 

Os usuários serão abordados nas circunvizinhanças das UBSs. Ao chegar, faça 

uma conferência informal da localização e do nome da unidade. Não há necessidade 

de informar sua presença aos profissionais que atuam naquela unidade. Porém, se 

questionado quanto a sua presença e objetivo de trabalho deverá identificar-se, dando 
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mostras de sua identificação, e prestar toda e qualquer informação que lhe for 

solicitado a respeito do estudo. 

Inicialmente, o entrevistador deve fazer um julgamento sobre as possibilidades 

físicas do entrevistado para responder à pesquisa. É uma avaliação visual. Assim, por 

exemplo, mulheres com criança “de colo”, grávidas, pessoas idosas visivelmente 

incapacitadas (por exemplo, que tenham dificuldade de permanecer em pé), não 

devem ser selecionados para abordagem. Num segundo momento, durante a 

aplicação do “filtro”, é necessário avaliar a capacidade do usuário abordado em 

responder as perguntas. Por exemplo, deficientes mentais (muitas vezes pessoas 

adultas acompanhadas por pai ou responsável) e pessoas alcoolizadas, não devem ser 

selecionadas para pesquisa. O próprio usuário deve ser capaz de responder às 

perguntas. Acompanhantes não devem influenciar ou responder às perguntas. 

 

 

3.2 Apresentação 

  

Seja cordial e seguro. Leia o questionário algumas vezes antes da aplicação. 

Ao iniciar a entrevista seja cordial e apresente-se: 

“Bom dia! Meu nome é ...”   (Falar somente o primeiro nome) 
“Sou entrevistador da Escola Paulista de Medicina (Hospital São 

Paulo/UNIFESP) e estou fazendo uma pesquisa sobre atendimento médico. Sua opinião 
é muito importante. Leva só alguns minutos.” (A entrevista leva em média 10 minutos 
para ser respondida) 
 

 

3.3 Filtro 

 

Aplicar o “filtro” de acordo com os critérios estabelecidos pelo protocolo.  

Algumas observações são importantes: 

 As especialidade que interessam são: Clínica Médica, Ginecologia, Cardiologia, 

Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Pneumologia, Otorrinolaringologia ou 

Urologia. Qualquer outro atendimento em especialidades como Obstetrícia, 

Oftalmologia ou Ortopedia, por exemplo, não interessam ao estudo. 
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 O usuário precisa estar de acordo me responder a pesquisa 

 No caso do usuário preencher os requisitos para responder a pesquisa e se 

recusar, seguir para o campo de “não respondentes”. Neste caso, procure, ao 

menos, obter os seguintes dados: sexo, ocupação, escolaridade e razão da 

recusa 

 

No diálogo inicial, os seguintes itens podem ser tratados: 

- A pesquisa poderá ser utilizada para ajudar a melhorar o atendimento; 

- O participante poderá deixar de responder alguma questão ou mesmo o 

questionário a qualquer momento; 

- Não será divulgada a identificação de nenhum usuário (sigilo quanto às 

respostas); 

- O médico e a unidade não serão identificados; 

- Não haverá compensação financeira pela participação no estudo; 

- É importante que o usuário responda, tanto quanto possível, exatamente o 

que ocorreu durante o atendimento médico (se necessário, procure gentilmente 

solicitar a cooperação do usuário neste sentido, ressaltando a importância das 

respostas para o estudo); 

- Em caso de rejeição, ou mesmo recusa em responder a todas as perguntas, é 

importante agradecer a participação do entrevistado. 

 

 

3.4 Questionário 

 

Com relação ao questionário, as seguintes observações são importantes: 

 Se o entrevistador notar que o entrevistado está se referindo a seu histórico de 

atendimento, insistir que é importante responder as perguntas respeitando o 

último atendimento; 

 Em casos onde serão investigados dois atendimentos, nas respostas negativas, 

o entrevistador pode fazer uma checagem eventual: “mas nem na primeira 

consulta?”; 
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 As palavras sublinhadas nas questões são aquelas que devem ser enfatizadas 

ao se fazer a pergunta; 

 Não fazer comentários a respeito das respostas do usuário; 

 Nos espaços em que é necessário anotar: registrar exatamente o que o usuário 

relatar, sem interferir ou estimular alguma resposta; 

 Cuidados com vícios de linguagem. Se o entrevistado diz muito “não” nas 

respostas, o entrevistador pode dizer ao fazer nova pergunta: “e o médico 

também não...”  Essa observação pode influenciar a resposta, portanto, 

mantenha exatamente o que está descrito na pergunta, sem modificação e 

mantendo o mesmo tom; 

 O horário inicial deve ser preenchido no momento em que se inicia a 

entrevista, portanto, depois de realizado o “filtro”; 

 Durante a realização do questionário é possível que o entrevistado faça 

observações espontâneas sobre o atendimento médico. Por exemplo, na 

aplicação do projeto piloto, o pesquisador verificou que os usuários evitavam 

passar em consulta com determinado profissional, portanto, excluindo a 

possibilidade de análise de seu atendimento. Este tipo de informação, só o 

entrevistador é capaz de registrar e isso pode e deve ser feito no relatório de 

ocorrência. Essas observações contribuem em muito para fundamentar o 

estudo. 

 

O Questionário está subdividido nos seguintes blocos: 

Bloco A  

Não preencher – reservado ao supervisor. 

Bloco B 

Características individuais e sócio-econômicas. 

Bloco C 

Comportamentos autorreferidos. 

C02 respostas como “um pouco”, “de vez em quando”, “bem pouco”, “só de fim-de-

semana”... assinalar: Sim 
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Bloco D 

Impressão geral – especificar que as perguntas se referem somente à consulta e não 

ao serviço, nem mesmo ao que ocorreu antes ou depois da consulta. 

D04 respostas como “mais ou menos” considerar: (2) em parte 

D12 A palavra “deixou” tem o sentido de “permitiu” 

Bloco E 

Atitudes do médico. 

Bloco F 

Bloco H 

Faça uma checagem “mas nem na primeira consulta?”. 

Bloco I 

Bloco K 

Faça uma checagem “mas nem na primeira consulta?”. 

Bloco L 

Após o término deste bloco é importante obter endereço e telefone. 

Ao final ofereça ao entrevistado a oportunidade de expressar sua opinião sobre o que 

desejar. 

 

 

3.5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Ao final da entrevista, o entrevistado deve receber uma cópia do “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”. É importante que o entrevistado assine na cópia 

que permanece anexa ao questionário, confirmando que recebeu as informações 

descritas e concordou com os termos da pesquisa. 

Agradeça a colaboração. 
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Anexo 4. Filtro utilizado pelos entrevistadores para selecionar usuários para 

aplicação do questionário. 

 

FILTRO 

N.o Quest: _________ 

Data: ___ / ___ /_____ 

Nome do entrevistador: _________________________ 

UBS: _________________________________________ 

 

Bom dia/ Boa tarde, meu nome é: ______________________, sou pesquisador da 

Toledo & Associados e estamos realizando uma pesquisa sobre atendimento nos Postos de 

Saúde de São Paulo. Este estudo está sendo coordenado pela Escola Paulista de Medicina 

(Hospital São Paulo). O(a) Sr(a) poderia colaborar respondendo algumas perguntas? Obrigado 

(a). 

 

FILTRO 1A: O(a) Sr(a) foi atendido por médico nesta Unidade hoje ou alguma vez? (RU) 

1 Sim: CONTINUE 

2 Não: AGRADEÇA E ENCERRE 

 

FILTRO 1B: Quando foi o primeiro atendimento nesta Unidade? (RU) 

1  Até 15 dias: CONTINUE 

2 De 16 dias até 3 meses: CONTINUE 

3 Mais que 3 meses: Especificar:________ PULE PARA O FILTRO 2A 

 

FILTRO 1C: Em que especialidade foi atendido? (RU) 

1 Acupuntura: INICIE O QUEST. 

2  Cardiologia: INICIE O QUEST. 

3 Clínica Médica: INICIE O QUEST. 

4 Dermatologia: INICIE O QUEST. 

5 Endocrinologia: INICIE O QUEST. 

6 Gastroenterologia: INICIE O QUEST. 

7 Geriatria: INICIE O QUEST. 

8 Ginecologia: INICIE O QUEST. 

9 Homeopatia: INICIE O QUEST. 
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10 Pneumologia: INICIE O QUEST. 

11 Otorrinolaringologia: INICIE O QUEST. 

12 Reumatologia: INICIE O QUEST. 

13 Urologia: INICIE O QUEST. 

14 Outros: ENCERRE. 

 

FILTRO 2A: Qual a sua idade? (RU) 

1 Igual ou maior que 60 anos: CONTINUE 

2 Menor que 60 anos: PULE PARA FILTRO 3A 

 

FILTRO 2B: Fez as 2 últimas consultas com o mesmo médico? (RU) 

1 Sim: CONTINUE 

2 Não: AGRADEÇA E ENCERRE 

 

FILTRO 2C: Em que especialidade foi atendido? (RU) 

1 Acupuntura: INICIE O QUEST. 

2 Cardiologia: INICIE O QUEST. 

3 Clínica Médica: INICIE O QUEST. 

4 Dermatologia: INICIE O QUEST. 

5 Endocrinologia: INICIE O QUEST. 

6 Gastroenterologia: INICIE O QUEST. 

7 Geriatria: INICIE O QUEST. 

8 Ginecologia: INICIE O QUEST. 

9 Homeopatia: INICIE O QUEST. 

10 Pneumologia: INICIE O QUEST. 

11 Otorrinolaringologia: INICIE O QUEST. 

12 Reumatologia: INICIE O QUEST. 

13 Urologia: INICIE O QUEST. 

14 Outros: ENCERRE. 

 

FILTRO 3A: Considerando o último ano, quantas vezes foi atendido nesta Unidade? (RU) 

1 1 ou 2 vezes: CONTINUE 

2 3 vezes ou mais: AGRADEÇA E ENCERRE 
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FILTRO 3B: Há quanto tempo foi este atendimento (pensando na primeira vez destas duas 

situações? (RU) 

1  Até 15 dias: CONTINUE 

2 De 16 dias até 3 meses: CONTINUE 

3 Mais que 3 meses: AGRADEÇA E ENCERRE  

 

FILTRO 3C: Em que especialidade foi atendido? (RU) 

1 Acupuntura: INICIE O QUEST. 

2 Cardiologia: INICIE O QUEST. 

3 Clínica Médica: INICIE O QUEST. 

4 Dermatologia: INICIE O QUEST. 

5 Endocrinologia: INICIE O QUEST. 

6 Gastroenterologia: INICIE O QUEST. 

7 Geriatria: INICIE O QUEST. 

8 Ginecologia: INICIE O QUEST. 

9 Homeopatia: INICIE O QUEST. 

10 Pneumologia: INICIE O QUEST. 

11 Otorrinolaringologia: INICIE O QUEST. 

12 Reumatologia: INICIE O QUEST. 

13 Urologia: INICIE O QUEST. 

14 Outros: ENCERRE. 

 

DADOS DOS NÃO RESPONDENTES (somente para aqueles que passaram pelo filtro, mas que 

se recusaram a iniciar o questionário) 

 

A) Sexo (NÃO PERGUNTE SÓ ANOTE) 

1 Masculino 

2 Feminino 

 

B) Ocupação: ANOTE: ____________________  (RU) 

C) Escolaridade: _________________________ (RU) 

D) Motivo: _____________________________ (RU) 
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Anexo 5. Respostas dos usuários quanto às orientações recebidas do médico 

relativas ao hábito de fumar. 

             

0 Parar de fumar / Aconselhou a parar de fumar /  Largar o cigarro /  Era bom se eu 

deixasse de fumar/ Que ia  ajudar... que se pelo menos diminuir o cigarro / Parar de 

fumar que era muito importante / Mandou parar de fumar / Para eu fumar menos... ir 

parando gradualmente / Ir parando aos poucos... dia a dia ir fumando menos. 

1 Diminuir o cigarro, fumar menos cigarros por dia 

2 Fumar faz mal... mandou parar 

3 Diminuir o cigarro e praticar esportes 

4 Orientou que tinha que parar de fumar porque podia ser prejudicial quando eu 

começasse a tomar pílula 
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Anexo 6. Respostas dos usuários quanto às orientações recebidas do médico 

relativas à prática de atividade física. 

             

0 Para viajar. 

1 Caminhada, prática de esportes, para eu andar; caminhar bastante; caminhar de 40 

min a 1 hora; andar 30 minutos por dia 

2 Parar de fumar, fazer regime e exercícios 

3 Fazer exercício físico ou caminhada/continuar fazendo os exercícios q eu faço 

4 Caminhada; mandou caminhar muito porque estou com muito hormônio 

5 Participar da caminhada do posto, ou mm sozinha 3 x por semana 

6 Caminhar e fazer regime para controlar o diabetes 

7 Para andar sempre, não pegar ônibus, não tomar banho quente 

8 Mandou fazer exercício, ginástica, natação e caminhada/ Ginástica, hidroginástica e 

andar 

9 Mandou fazer ginástica na academia/ Caminhar ou fazer exercício com orientação 

em academia 

10 Fazer parte do grupo de idosos do posto, onde tem caminhada e exercícios físicos 

11 Ele falou para eu andar mais um pouco e comer menos caloria 

12 Continuar fazendo hidroginástica 

13 Para eu para o Sesc fazer alguma coisa como natação 

14 Para eu procurar uma academia para emagrecer 

15 Mandou andar bastante e tomar bastante água 

16 Fazer ginástica 

17 Para caminhar lentamente três vezes por semana 

18 Disse que era bom pra saúde praticar exercício 

19 Falou que precisa fazer ginástica e correr 
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Anexo 7. Respostas dos usuários quanto às orientações recebidas do médico 

relativas ao comportamento do sono 

 

0 Me encaminhou para o psicólogo 

1 Comida leve à noite, frutas, vegetais e evitar café 

2 Indicou tomar chá de ervas/Não tomar remédios somente um chá mais relaxante 

3 Que precisa tratar a tireóide 

4 Procurar ajuda para dependente químico 

5 Procurar relaxar mais e parar de tomar sedativo 

6 Ele me deu um tranquilizante e disse para procurar descansar 

7 Se tiver insônia... tomar calmante 

8 Descansar bastante 

9 Relaxar e procurar comer pouco 

10 Encaminhou para um psicólogo 

11 Diminuir a cafeína 

12 Remédio com receita/tomar medicação pra dormir 

13 Deitar só na hora do sono forte mesmo... e procurar não pensar em nada que me 

aborrece. 

14 Me alimentar mais porque eu quase não como 

15 Não comer carne vermelha antes de dormir, ou seja, à noite porque é forte... 

orientou para comer comidas leves como alface. 

16 Não fazer esforço 2 horas antes de ir dormir 

17 Procurar um médico para este problema 

18 Tomar o medicamento sempre no horário certo e não suspender antes de todo o 

tratamento 

19 Descansar bastante 
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Abstract 

 

 

The medical consultation is a key primary care service the health system 

makes available to the population. In the primary health care centers the 

consultation is an excellent opportunity to produce acts and impacting 

interventions on users and many of their health needs, which are 

important actions that contribute to the production of quality in health 

care. The general purpose of this study is to know how much the doctors 

were interested in investigating or approaching, during the clinic 

consultation, the users’ habits and lifestyles, behaviors related to some 

major health problems in terms of its prevalence, incidence and disability 

according to the respondents’ age and gender. The sample analyzed 

consisted of 314 users aged 15 years or older and who were attended by 

medical evaluation in 16 primary health care centers in the city of Sao 

Paulo. Data was collected using a semi-structured questionnaire, which 

investigated the following medical approach: eating habits, occupational 

activity, tobacco use, physical activity, alcohol use, sleep behavior, 

sexually transmitted diseases prevention, contraceptive methods use, 

depression symptoms and autonomy/independence. In 53.5% of the 

consultations the users reported that 75% of the behaviors expected to 

be investigated were not addressed by the doctor; in 26.4% the doctor 

did not address any behavior at all and in 5.4% of the total sample the 

doctor discussed all the behaviors. Among the behaviors expected to be 

approached to all users, tobacco use was the most investigated in both 

men (65.5%) and contraceptive methods use women (42.5%); the least 

one was sleep behavior: 19.7% in women and 14.5% in men. In women 

aged 40 to 59 years only 10.3% reported medical investigation on 

sexually transmitted diseases prevention. In men aged 15 to 39 years 

only 6.7% reported this investigation and 13.3% of them indicated they 

were instructed or asked about their contraceptive methods use. The 

data reported by health service users indicated that a significant 

percentage of behaviors related to major health disorders have not been 



 

 

 

 

investigated or addressed by the doctor during the consultation in 

primary health care centers. 
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	1. Introdução
	O presente estudo é coordenado pelos Departamentos de Psicobiologia e de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo (Escola Paulista de Medicina – UNIFESP) e é tema de dissertação de mestrado e doutorado.
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	Anexo 4. Filtro utilizado pelos entrevistadores para selecionar usuários para aplicação do questionário.
	Anexo 5. Respostas dos usuários quanto às orientações recebidas do médico relativas ao hábito de fumar.
	Anexo 6. Respostas dos usuários quanto às orientações recebidas do médico relativas à prática de atividade física.
	Anexo 7. Respostas dos usuários quanto às orientações recebidas do médico relativas ao comportamento do sono
	18 Tomar o medicamento sempre no horário certo e não suspender antes de todo o tratamento
	19 Descansar bastante
	Kerbauy RR. Medicina Comportamental. In: Psicoterapia Comportamental e Cognitiva: pesquisa, prática, aplicações e problemas. Bernard Rangé, org. Campinas: Editorial Psy; 1998. p. 209-19.
	Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). Secretaria Municipal da Saúde/ Programa Municipal DST/AIDS. Aids na cidade de São Paulo. 2010. [acesso em 2011 ago 12]. Disponível em: http://www10.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/ novo_site/aids/index.php?texto=...
	Rangé B. Psicoterapia Cognitiva. In: Psicoterapia Comportamental e Cognitiva: pesquisa, prática, aplicações e problemas. Bernard Rangé, org. Campinas: Editorial Psy; 1998. p. 209-19.

	5Abstract

