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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

Os avanços do Brasil na década de 70 em iniciat ivas que buscavam a 

ampliação do acesso aos serviços básicos de saúde, e dos preceitos de Alma 

Ata no Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB), a discussão sobre uma 

política nacional para a Atenção Primária em Saúde (APS) tornou-se secundária, 

naufragando diante de desacordos culturais, epistemológicos e políticos no final dos 

anos 80 (CAMPOS, 2008; SAMPAIO, 2008). Apenas a partir de 1994, com a 

instituição do Programa de Saúde da Família (PSF), a APS volta a ser pautada 

nacionalmente. Ao longo dos últimos anos, o PSF e posteriormente a Estratégia Saúde 

da Família (ESF), representam o modelo de reorientação da APS, apresentando um 

aumento significativo na cobertura e financiamento das ações da Atenção Básica 

(AB). Esta ampliação trouxe a redução de desfechos significativos como mortalidade 

infantil e atenção prestada ao usuário comprovando sua efetividade (AQUINO; 

OLIVEIRA; BARRETO, 2009; BRASIL, 2008; GUANAIS; MACINKO 2009; 

MACINKO et al, 2007; MENDONÇA, 2009). 

A expansão em larga escala ainda apresenta limitações como: falta de 

profissionais, infraestrutura deficiente, processos de trabalhos inadequados à prática da 

APS e falta de integração com os demais pontos do sistema de saúde.  Acrescentando-

se a este fato, ainda persiste uma grande heterogeneidade em sua implantação e 

questionamentos sobre qual seria o modelo mais adequado à realidade brasileira 

(CAMPOS, 2008). Este contexto remete à necessidade de reflexão sobre a implantação 

da APS, tornando relevantes processos de avaliação destes serviços, como forma de 

gerar subsídios para a tomada de decisão por parte dos gestores, trabalhadores e 

instâncias do controle social. Nesta perspectiva, faz-se, sobretudo, necessário o 

desenvolvimento e validação tecnologias capazes de avaliar nacionalmente os serviços 

de atenção primária, tendo em vista a diversidade geográfica e cultural dos cenários em 

que a saúde se efetiva no país.  

Conforme o Ministério da Saúde (2009), a avaliação da qualidade dos serviços 

de saúde nos permite identificar os aspectos críticos e as potencialidades dos serviços 

oferecidos. Dessa forma, é possível a elaboração de planos de intervenção para 

resolução dos problemas verificados, de maneira estratégica. 



5 
 

 Nesta perspectiva, faz-se, sobretudo, necessário o desenvolvimento e 

validação tecnologias capazes de avaliar nacionalmente os serviços de atenção 

primária. Especialmente, mensurar os atributos essenciais e derivados da APS 

definidos por Starfield (2002), já que sua existência e extensão associam-se aos 

melhores desfechos.  

No Brasil, a ESF foi definida como estratégia para reorganização do modelo 

assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006). A avaliação de uma 

estratégia da magnitude da ESF é uma tarefa que exige a participação de diversas 

instituições e profissionais em um esforço coletivo contínuo e perseverante. Assim, 

identificar, dentro do cenário de heterogeneidade que caracteriza a ESF, o grau de 

orientação à APS de cada serviço de saúde ou equipe da ESF avaliados, permite a 

produção rigorosa de conhecimento sobre sua efetividade. 

A relevância do estudo baseia-se na aplicação do instrumento da Avaliação da 

Atenção Primária (PCATool – Primary Care Assessment Tool) para a diferenciação os 

distintos modelos de atenção, favorecendo as evidências sobre a real efetividade da 

APS, com consequências importantes sobre a definição das políticas públicas.  A 

adequação da utilização do instrumento reside na inexistência de outros validados que 

objetivem mensurar a presença e a extensão dos atributos essenciais e derivados de APS 

em diferentes serviços de saúde nacionais, disponibilizando uma ferramenta que permita 

a realização de pesquisas com maior rigor e qualidade. Pois, a avaliação ainda não foi 

incorporada à rotina de trabalhadores e gestores.  Diante dos desafios de expansão da 

APS observados nos últimos anos e da necessidade de definições sobre os caminhos 

da APS no Brasil é imprescindível consolidar os processos de avaliação deste nível 

de atenção. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a rede de atenção básica dos 32 municípios pertencentes a 4ª 

Coordenadoria Regional de Saúde/RS, por meio da aplicação do instrumento PCATool 

(Primary Care Assessment Tool versões Criança, Adulto e Profissionais). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar e discutir o atributo essencial acesso de primeiro contato a partir da 

aplicação do instrumento com cuidadores de crianças, adultos e profissionais; 

• Identificar e discutir o atributo essencial coordenação da atenção a partir da 

aplicação do instrumento com cuidadores de crianças, adultos e profissionais; 

• Identificar e discutir o atributo essencial longitudinalidade a partir da aplicação do 

instrumento com cuidadores de crianças, adultos e profissionais; 

• Identificar e discutir o atributo essencial integralidade a partir da aplicação do 

instrumento com cuidadores de crianças, adultos e profissionais; 

• Identificar e discutir o atributo derivado orientação familiar a partir da aplicação do 

instrumento com cuidadores de crianças, adultos e profissionais; 

• Identificar e discutir o atributo derivado orientação comunitária a partir da aplicação 

do instrumento com cuidadores de crianças, adultos e profissionais; 

• Identificar e discutir o atributo derivado competência cultural a partir da aplicação 

do instrumento com cuidadores de crianças, adultos e profissionais. 

• Identificar e discutir os atributos essenciais e derivados a partir da aplicação do 

instrumento direcionado a população: idosa, mulheres e pessoas em sofrimento mental. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta parte do projeto de pesquisa serão abordados os quatro atributos 

essenciais dos serviços de APS conforme Starfield (2002): Acesso de primeiro contato 

do indivíduo com o sistema de saúde; Longitudinalidade; Integralidade; e Coordenação 

da atenção. 

 

3.1 Acesso de primeiro contato 

 

O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2008 

(WHO, 2008) destacou que as experiências desenvolvidas desde Alma-Ata modificaram 

a perspectiva dos movimentos em prol da atenção primária à saúde (APS).  Conforme 

esse relatório, a coordenação de uma resposta integral às demandas de saúde, 

viabilizada por meio de uma rede de serviços, é um atributo essencial da APS. O papel 

dos prestadores de atenção primária como coordenadora do acesso aos demais níveis 

envolve responsabilização pela saúde da população, outorga das necessárias autoridades 

administrativas e financeiras e reconhecimento quanto à essencialidade das funções 

exercidas pelas equipes de atenção primária (WHO, 2008). 

No contexto latino-americano, estudo de Haggerty et al (2009) expõem que  

historicamente concorreram diferentes visões de APS — primeiro nível de atenção, 

atenção primária seletiva com cesta restrita de ações, estratégia para organizar o sistema 

de saúde ou para impactar nos determinantes sociais —, um recente consenso entre 

especialistas para a construção de um marco analítico de avaliação, com base em uma 

estratégia canadense, reconhece a coordenação como um dos objetivos da APS. 

Juntamente com a capacidade de influir sobre os determinantes sociais em saúde 

mediante trabalho intersetorial, a coordenação dos cuidados entre os distintos níveis 

assistenciais foi considerada, em uma concepção abrangente, um componente essencial. 

No Brasil, foi com o movimento da reforma sanitária, que desembocou na 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em particular a partir do final dos anos 1980, 

quando os municípios assumiram progressivamente a prestação de cuidados básicos 

para seus cidadãos. Fernandes et al (2009)explica que ao longo dos últimos anos, o SUS 

passou por transformações importantes, centradas na ampliação do acesso da população 
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aos serviços de saúde. Em 1994, o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde da 

Família (PSF). Inicialmente formulado como programa, passou a ser definido como 

Estratégia Saúde da Família (ESF) a partir de 1997, com o desafio de promover a 

reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua nas 

comunidades. 

Macinko et al (1998) elaboraram a seguinte definição para atenção primária:  
 

Aquele nível de um sistema de serviço de saúde que funciona como porta de 
entrada no sistema, atendendo a todas as necessidades e problemas de saúde 
da pessoa (não direcionadas apenas para a enfermidade), ao longo do tempo, 
fornece atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou raras, 
e coordena ou integra os outros tipos de atenção fornecidos em algum outro 
lugar ou por terceiros. Assim, é definida como um conjunto de funções 
que,combinadas, são exclusivas da atenção primária. A atenção primária 
aborda os problemas mais comuns da comunidade oferecendo serviços de 
prevenção, cura e reabilitação. Ela integra a atenção quando existem 
múltiplos problemas de saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso 
de todos os recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a 
promoção, manutenção e melhora da saúde (MACINKO et al, 1998). 
 

Estudos internacionais realizados por Starfield et al (2005) têm evidenciado 

que a atenção primária tem impacto positivo sobre vários indicadores de saúde; reduz 

gastos totais; melhora o acesso a serviços de saúde, a qualidade global da atenção à 

saúde e as ações preventivas; facilita a detecção precoce de problemas reduzindo 

internações hospitalares; garante cuidados mais apropriados e reduz o uso de cuidados 

desnecessários de atenção especializada à saúde. 

Alguns utilizam o termo acesso, outros o termo acessibilidade, sendo eles 

muitas vezes empregados de forma ambígua e intercalados (MENDES, 2010a). Para 

Donabedian (1988) acessibilidade é algo adicional à mera presença ou disponibilidade 

do recurso em um dado momento e lugar, podendo ser distinta em duas classes: a sócio-

organizacional e a geográfica. A primeira refere-se aos aspectos estruturais 

(funcionamento) dos serviços que interferem na relação destes com os usuários, por 

exemplo, o tempo de espera para o atendimento. São recursos de caráter não espacial 

que facilitam ou obstaculizam os esforços do cliente para obter atenção. A segunda pode 

ser medida pela distância e tempo de locomoção, custo da viagem, dentre outros. 

O primeiro contato implica acessibilidade e uso de serviços para cada novo 

problema ou episódio, para o qual as pessoas procuram cuidados de saúde. Para autora 

Starfield (2002) quando se trata do acesso da população aos serviços de saúde, a ABS 

tem sido pensada, tanto como a porta de entrada do sistema, como o primeiro nível de 
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contato da população com o sistema, aquele mais próximo às famílias e à comunidade. 

Para Starfield, é a ABS que deve coordenar os fluxos dos usuários entre os vários 

serviços de saúde, buscando garantir maior equidade ao acesso e à efetiva utilização das 

demais tecnologias e serviços do sistema, para responder às necessidades de saúde da 

população. 

Starfield (2002) destaca que a acessibilidade constitui-se no elemento estrutural 

necessário para que se atinja a atenção ao primeiro contato, à medida que possibilita a 

chegada das pessoas aos serviços. Representa um importante componente de um 

sistema de saúde no momento em que se efetiva o processo de busca e obtenção do 

cuidado. 

Segundo a autora, AP pode ser definida como aquele nível de atenção do 

sistema de saúde que funciona como Porta de Entrada para todas as necessidades de 

saúde das pessoas. A atenção primária aborda os problemas mais comuns da 

comunidade oferecendo serviços de promoção, prevenção, cura e reabilitação. É 

responsável m por coordenar, organizar e racionalizar o uso de todos os recursos, tanto 

básicos como especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhora da 

saúde. 

No mesmo contexto Travassos e Castro (2008) definem que os determinantes e 

desigualdades sociais implicam na acessibilidade a serviços de saúde, revelando uma 

temática importante da avaliação em saúde, por tratar da disponibilidade e distribuição 

social destes recursos. 

Para o Ministério da Saúde (2006b) o modelo de atenção à saúde do Brasil é 

orientado pelas diretrizes da atenção básica, e tem a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização e expansão, proporcionando maior acesso e 

resolubilidade a partir do trabalho de equipes que assumem a responsabilidade pela 

população de uma área geográfica definida onde são desenvolvidas ações individuais e 

coletivas de forma integral e contínua. Acesso é considerado um dos atributos essenciais 

para o alcance da qualidade nos serviços de Saúde, no entanto é um conceito complexo 

que varia entre diversos estudiosos, inclusive na sua terminologia.  

Alguns utilizam o termo acesso, outros o termo acessibilidade, sendo eles 

muitas vezes empregados de forma ambígua e intercalados (MENDES, 2010a). Para 

Donabedian (1988) acessibilidade é algo adicional à mera presença ou disponibilidade 

do recurso em um dado momento e lugar, podendo ser distinta em duas classes: a sócio-
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organizacional e a geográfica. A primeira refere-se aos aspectos estruturais 

(funcionamento) dos serviços que interferem na relação destes com os usuários, por 

exemplo, o tempo de espera para o atendimento. São recursos de caráter não espacial 

que facilitam ou obstaculizam os esforços do cliente para obter atenção. A segunda pode 

ser medida pela distância e tempo de locomoção, custo da viagem, dentre outros 

(STARFIELD, 2001). 

Todavia o acesso aos serviços de saúde no Brasil tem sido relatado na literatura 

como um dos principais problemas relacionados à assistência. Essas dificuldades podem 

estar associadas tanto às características do atendimento quanto às barreiras 

organizacionais e geográficas, o que contribui, na maioria das vezes, para a procura 

pelos cidadãos por planos privados de saúde (STARFIELD, 2005). 

A compreensão da atenção básica está permeada pelas dimensões econômica, 

políticas e culturais inerentes ao campo da saúde. Por este motivo, buscar o seu 

significado no âmbito da política de saúde exige um resgate histórico e político de sua 

conformação, o que nos permite capturar sua representação à luz dos diferentes atores 

sociais, seus interesses e finalidades, em diferentes contextos e épocas (STARFIELD, 

2001). 

O histórico das abordagens nesta área aponta a emergência da atenção como 

mecanismo de ampliação de acesso aos serviços indispensável para a manutenção da 

saúde dos indivíduos. Como primeiro nível de atenção deve conectar-se a outros níveis 

do cuidado, pressupondo uma rede integrada de serviços de saúde (STARFIELD, 2005). 

 

3.2 Longitudinalidade 

 

A Atenção Primária em Saúde pode ser definida como um conjunto de valores, 

um conjunto de princípios, e como um conjunto indissociável de elementos 

estruturantes, considerados como atributos essenciais do sistema de serviços de saúde 

do Brasil (BRASIL, 2010a). Dentre estes atributos, fundamentais para a efetivação do 

atual sistema de saúde vigente, encontra-se a longitudinalidade. 

O termo longitudinalidade do cuidado não é muito difundido na literatura, 

especialmente no Brasil, como pôde ser constatado em uma pesquisa realizada com 

enfermeiros sobre o conceito de longitudinalidade e sua compreensão sobre a efetivação 
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desta em seu trabalho, percebendo-se pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre a 

expressão (BARATIERI; MARCON, 2011). 

Longitudinalidade não é uma palavra que aparece em qualquer dicionário, 

sendo definida como lidar com o crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no 

decorrer de anos. Assim, a palavra continuidade geralmente acaba sendo usada de forma 

equivocada, no lugar de longitudinalidade (STARFIELD, 2002).  

A continuidade do cuidado está orientada para o problema, ou doença, ocorre a 

sequência de consultas e existe um mecanismo para fornecer informações de 

acompanhamento dos problemas ou tipos de problemas, como por exemplo o prontuário 

do paciente bem preenchido; por este motivo, os pacientes podem consultar com um 

profissional diferente ou ir a uma unidade diferente; e não se faz necessária a presença 

de uma relação pessoal entre profissional e paciente. Além disso, a continuidade pode 

estar associação a atenção primária, bem como a atenção terciária (STARFIELD, 2002). 

A longitudinalidade está orientada para a pessoa, a essência é o uso da fonte 

habitual de atenção, não importa a origem ou tipo de problema, sendo assim 

estabelecida e mantida uma realção pessoal e de confiança entre profissional e paciente. 

Portanto, é possível ter continuidade sem a presença de longitudinalidade, e 

inversamente, os pacientes podem ter uma fonte habitual de atenção, em que a 

longitudinalidade é alcançada, no entanto faltar a continuidade para os eventos 

específicos que ocorrem em sequência (STARFIELD, 2002). 

Segundo Starfield (2001), a longitudinalidade é a existência de uma fonte 

continuada de atenção, bem como o acompanhamento do usuário ao longo do tempo 

pela equipe de saúde. A partir da relação entre a população e sua fonte de atenção deve 

constituir-se uma relação interpessoal que expresse a confiança mútua entre os usuário e 

profissionais de saúde. 

Desta forma, autores afirmam que a longitudinalidade acontece a partir do 

momento que a equipe de saúde estabelece vínculo com o usuário e sua família. Esse 

vínculo se fortalece pelo contato constante, comprometimento dos profissionais com a 

saúde dos usuários e consequente melhoria da qualidade de vida destes. As relações 

estabelecidas transcendem os episódios de doença ou a resolutividade do problema 

(BARATIERI  et al, 2012). Baratieri e Marcon (2011) afirmam que este é um processo 

extenso e que demanda um grande período de tempo para ser operacionalizado, e que 

depende especialmente da frequência de contato entre profissional e paciente.  
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Para a avaliação da longitudinalidade, o elemento estrutural é a adscrição de 

clientela e o elemento processual é a utilização do serviço ao longo do tempo. Essa 

relação e aproximação entre profissionais de saúde e sua população adscrita devem 

possibilitar maior conhecimento sobre o indivíduo e família (GOMES; SILVA, 2011). 

O profissional tem a oportunidade de acompanhar o indivíduo no decorrer de seu ciclo 

de vida, compreendendo melhor o processo saúde/ doença (BARATIERI; MARCON, 

2011). 

Um cuidado longitudinal compreende também uma assistência integral à saúde 

a partir dos âmbitos físico, psíquico e social, independentemente da presença ou 

susência de doença. Este deve ser permeado por ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde. É fundamental o desenvolvimento destas ações, tendo em vista 

que as condições de saúde são melhoradas e mantidas, minimizando a exposição a 

fatores de risco. Lembrando que, dentre os quatro atributos essenciais da APS encontra-

se a integralidade, o que justifica a sua associação com a longitudinalidade, que é 

considerada o atributo mais importante (STARFIELD, 2002; BARATIERI; MARCON, 

2011). 

Ao prestar a assistência integral ao usuário, a família deve ser considerada, 

visto que, compreender o contexto familiar do indivíduo e a realidade que está inserido, 

possibilita identificar problemas, além disso, ao atender às necessidades do núcleo 

familiar como um todo, chega-se com mais precisão à resolutividade dos problemas de 

saúde (BARATIERI; MARCON, 2011). Assim, a conexão do usuário a uma fonte de 

atenção deve lhe garantir, ao longo do tempo, resposta às suas necessidades de saúde 

(GOMES; SILVA, 2011). 

No contexto da longitudinalidade diversos benefícios podem ser destacados 

como o melhor reconhecimento das necessidades dos usuários, diagnóstico mais 

preciso, redução de custos e de hospitalizações, melhor prevenção e promoção da saúde, 

com redução de agravos e maior satisfação dos usuários (STARFIELD, 2002; 

BARATIERI  et al, 2012). Assim, a confiança estabelecida, deixa o paciente mais 

confortável para expôr seus problemas e acatar as recomendações. Do mesmo modo, um 

conhecimento acumulado sobre o usuário, permite maior rapidez na avaliação do 

problema (STARFIELD, 2002). 

Desta forma, pode-se dizer que a longitudinalidade representa um importante 

indicador de qualidade da atenção primária em saúde, possibilitando analisar as 
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potencialidades e fragilidades do processo de acompanhamento do usuário, 

resolutividade dos problemas de saúde e efetividade dos serviços saúde. 

 

3.3 Integralidade 

 

Em setembro de 1990 é criada a Lei 8080 pela Constituição Brasileira, que 

descreve diretrizes para a coordenação do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferecendo a 

população condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. A integralidade, 

como princípio doutrinário, é entendida como um conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis da complexidade do sistema (BRASIL, 1990). 

 É assinalada pela integralidade e continuidade da atenção centrada na saúde da 

família, participação e orientação da comunidade e das competências culturais dos 

profissionais. São definidos quatro atributos essenciais para a atenção primária à saúde, 

são eles: o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, a 

continuidade, a integralidade da atenção e a coordenação da atenção dentro do sistema. 

A definição de atenção primária à saúde, definida por Starfield, está sendo utilizada no 

Brasil, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 

 A definição de atenção primária à saúde (STARFIELD, 1992) é demarcada pelo 

primeiro nível do sistema de saúde e primeira porta de entrada no sistema, que fornece 

atenção à pessoa, não direcionada a doença e sim para todas as necessidades e 

problemas. A otimização da atenção primária em saúde tem como objetivo a saúde dos 

indivíduos, seja no meio físico ou social, não focalizando na enfermidade individual do 

sujeito.  

 A integralidade é definida como um princípio do SUS, considerado as 

dimensões biológicas, culturais e sociais dos cidadãos, que orientam as políticas e as 

ações abrangentes às demandas e necessidades da sociedade para o acesso à rede de 

saúde pública. Na Atenção Básica (AB), a integralidade é constituída no dia-a-dia do 

trabalho multiprofissional que ocorrem entre os usuários dos serviços e a equipe 

(STARFIELD, 1992). 

 A terminologia integralidade é utilizada para assinalar um dos princípios do 

SUS, expressando a ação do movimento sanitário. Ele tem funcionado como imagem-
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objeto, sugerindo propriedades almejáveis do SUS e de suas práticas desempenhadas, 

juntamente com as características predominantes (MATTOS, 2004). 

 O cuidado integral em saúde ocorre a partir de combinações de tecnologias 

leves, leve-duras e duras (MERHY, 2002). 

 As complexidades dos problemas que afetam a saúde da população brasileira, 

que buscam pelos serviços prestados pelas unidades de atenção primária, colocam a 

equipe multiprofissional em um constante desafio, no momento que se trata de pensar e 

realizar seu trabalho integral. Cada vez mais está crescendo a complexidade do trabalho 

em saúde, que impõem enfoque interdisciplinar, pois o profissional isoladamente não 

consegue atingir toda a demanda do cuidado (MATOS, 2009). 

 A assistência é multiprofissional, trabalhando conforme as diretrizes de 

acolhimento e criação de vínculo com os usuários, à equipe é a principal responsável 

pelos cuidados dados à clientela (FRANCO; MAGALHÃES, 2004). 

 A integralidade passa por um cenário, principalmente no fluxo dos usuários para 

o acesso aos mesmos. Para que a integralidade seja assegurada, faz-se necessário 

realizar mudanças na rede básica, secundária, na rede de urgência e emergência, 

incluindo a atenção hospitalar (FRANCO; MAGALHÃES, 2004). 

 Parte-se do pressuposto que a integralidade é um dos princípios do SUS menos 

vistos na caminhada do sistema e seus exercícios. Quando ocorre efeito positivo, as 

mudanças no sistema da descentralização e controle social são notáveis. Quando se fala 

em acesso universal, não existem impedimentos formais que restringem o acesso, 

somente aos que contribuem para a previdência social. Neste sentido, temos muito ainda 

avançar para almejar a igualdade do acesso (MATTOS, 2004). 

 As mudanças na integralidade são visíveis, acontecem em diversos momentos, 

porém ainda não alcançaram a generalização nem a visibilidade que esperamos. É de 

suma importância dedicar bastante cuidado aos exames dessas experiências, que 

transformam os exercícios na direção da integralidade. É trivial reconhecer e considerar 

as condições que tornam possível sua emergência, assim, refletindo sobre os potenciais 

e os limites dessa fusão. Averiguar as experiências que existem na integralidade é de 

suma importância nas agendas de pesquisa (MATTOS, 2004). 

 

3.4 Coordenação da atenção 
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A coordenação ou integração de serviços refere-se ao esforço conjunto de uma 

ação comum, visando à continuidade da atenção. Pressupõe o reconhecimento, por parte 

do serviço que está atendendo o usuário, das informações oriundas do serviço que o 

encaminhou, relacionadas ao atendimento presente (STARFIELD, 2004). 

A coordenação da atenção é um dos atributos essenciais dos serviços de APS, e 

pressupõe alguma forma de continuidade seja por parte do atendimento pelo mesmo 

profissional, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos, além do reconhecimento 

de problemas abordados em outros serviços e a integração deste cuidado no cuidado 

global do paciente. O provedor de atenção primária deve ser capaz de integrar todo 

cuidado que o paciente recebe através da coordenação entre os serviços (STARFIELD, 

2001). 

Os quatro atributos são fundamentais para que a APS assuma a coordenação 

das redes de atenção à saúde (MENDES, 2011). Contudo, a coordenação tem maior 

importância relativa, já que, sem ela, o primeiro contato tornar-se-ia uma função 

puramente administrativa, a longitudinalidade perderia muito de seu potencial e a 

integralidade ficaria comprometida (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Ela se sustenta na 

existência de uma rede integrada de prestadores de serviços de saúde, de modo que 

distintas intervenções sejam percebidas e vividas pelo usuário de forma contínua, 

adequada às suas necessidades de atenção em saúde e compatível com suas expectativas 

pessoais (OFMARCHER; OXLEY; RUSTICELLI, 2007; MARTINEZ; NAVARRETE; 

LORENZO, 2009; WATSON et al, 2004). 

A coordenação entre níveis assistenciais pode ser definida como a articulação 

entre os diversos serviços e ações de saúde, de forma que estejam sincronizados e 

voltados ao alcance de um objetivo comum, independentemente do local onde sejam 

prestados. Objetiva ofertar ao usuário um conjunto de serviços e informações que 

respondam a suas necessidades de saúde de forma integrada, por meio de diferentes 

pontos da rede de atenção à saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

A coordenação do cuidado é desenvolvida por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 

dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que 

vivem essas populações (BRASIL, 2010c).  
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A atenção coordenada é justificada e necessária, porque é cada vez maior o 

número de pessoas que sofrem de mais de uma doença e recebem cuidados de saúde por 

trabalhadores de diferentes especialidades. Necessidades de saúde são bastante 

complexas e em geral não são adequadamente tratadas por sistemas de saúde 

caracterizados pela especialização e orientação profissional isolada. A inadequação 

pode resultar não só em necessidades não atendidas, como também em tratamentos 

desnecessários, duplicidade de ações e medicalização excessiva (OLIVEIRA; 

PEREIRA, 2013). 

Oferecer aos usuários que necessitam de cuidados mais complexos as 

orientações necessárias para encontrar seu caminho através do sistema de saúde só 

poderão ocorrer se existir coordenação do cuidado, ou seja, a capacidade de garantir a 

continuidade da atenção, por meio de equipes de saúde, com o reconhecimento dos 

problemas que requerem seguimento constante (MENDES, 2011). Um dos grandes 

desafios do SUS é qualificar a APS para exercer a coordenação do cuidado e organizar 

pontos de atenção especializada integrados, intercomunicantes, capazes de assegurar 

que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a APS e forneça aos 

usuários do SUS respostas adequadas as suas necessidades (OLIVEIRA; PEREIRA, 

2013).  

Neste sentido, torna-se um desafio para os profissionais e equipes de saúde da 

APS, pois nem sempre têm acesso às informações dos atendimentos de usuários 

realizados em outros pontos de atenção e, portanto, a dificuldade de viabilizar a 

continuidade do cuidado. A essência da coordenação é a disponibilidade de informação 

a respeito dos problemas de saúde e dos serviços prestados. Os prontuários clínicos 

eletrônicos e os sistemas informatizados podem contribuir para a coordenação da 

atenção, quando possibilitam o compartilhamento de informações referentes ao 

atendimento dos usuários nos diversos pontos de atenção, entre os profissionais da APS 

e especialistas (BRASIL, 2010c). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento do estudo 

  

Trata-se de um projeto guarda chuva, cujo estudo é transversal com abordagem 

quantitativa que será desenvolvido na atenção básica dos municípios de abrangência da 

4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (4ªCRS/RS) com 

sede no município de Santa Maria – Figura 1, destinados a cuidadores/responsáveis de 

crianças, a adultos maiores de 18 anos, a profissionais de saúde, ao coordenador/gerente 

do serviço de saúde e, também, idosos, mulheres vítimas de violência, e responsáveis 

legais de pacientes diagnosticados com transtornos mentais. 

 

4.2 Cenário da pesquisa  

  

 O instrumento de pesquisa será aplicado junto ao serviço de APS em que 

acessam e trabalham durante o turno de funcionamento, sendo solicitado um espaço 

para o desenvolvimento do estudo como forma de garantir a privacidade nos municípios 

da Figura 1. 

 

 
 
Figura 1 – Municípios que integram a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul (com sede em Santa Maria). 
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Tem-se no cenário da pesquisa a 4ªCRS/RS, uma importante afinidade com o 

perfil de municípios e regiões de saúde presentes não somente no âmbito estadual, como 

também nacional. O território de abrangência da 4ª CRS/RS localizada na região central 

do Estado do RS, a qual abrange 32 municípios e possui duas regiões de saúde 

denominadas de Verdes Campos e Entre Rios. A sede da 4ª CRS localiza-se em Santa 

Maria/RS, a 286 km da capital Porto Alegre (IBGE, 2012). A população residente nesta 

regional está estimada, no ano de 2012, em 542.357 mil habitantes (BRASIL, 2010d). 

A realização deste estudo, além de subsidiar a implementação de estratégias e 

ações para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos na Região 

estudada, esta pesquisa possibilita verificar a aplicabilidade e validade do Instrumento 

PCATooL em municípios de pequeno a médio porte, sendo a população em torno de 

2.000 a 300.000 habitantes conforme IBGE (BRASIL, 2010d). 

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Serão adotados os seguintes critérios de inclusão: ser cuidador ou responsável 

legal por criança que realize atendimento junto a porta de APS. Possuir idade ≥ 18 anos 

na data da entrevista. Ser profissional: médico, enfermeiro e/ou odontólogo do quadro 

efetivo.  

Serão excluídos cuidador ou responsável legal por criança que seja primeiro 

acesso junto à referida porta de APS, usuários com dificuldades físicas e cognitivas de 

saúde para responder ao instrumento, profissionais em período de férias e/ou atestado de 

saúde e/ou afastamento do trabalho no período de coleta de dados. 

 
 

4.4 Amostragem  
 

A amostragem utilizada será não-probabilística, com amostra por conveniência. 

A amostra por conveniência envolve o uso das pessoas mais convenientemente 

disponíveis. Pode ser usada com êxito em situações nas quais seja mais importante 

captar ideias gerais, identificar aspectos críticos do que propriamente a objectividade 

científica. Contudo, o método tem a vantagem de ser rápido, barato e fácil  (POLLIT, 

2011). 
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Dessa forma, por ser amostragem de conveniência, será divulgado a realização 

desta pesquisa antes do período de coleta de dados para a população adscrita ter 

conhecimento da mesma, afim de respeitar a autonomia do usuário na participação da 

pesquisa. 

 
4.5 Período da Coleta de Dados  

 

 Janeiro 2015 a junho 2015. 

 

4.6 Instrumento para coleta de dados  

 

O instrumento aplicado será o da Avaliação da Atenção Primária (PCATool – 

Primary Care Assessment Tool) (ANEXO A) Criado por Starfield & cols. 

(STARFIELD et al, 2000; STARFIELD, XU e SHI, 2001) na Juiz Hopkins Primary 

Care Police Center (PCPC), o PCATool mede a presença e a extensão dos 4 atributos 

essenciais e dos 3 atributos derivados da APS, foi criado com base no modelo de 

avaliação da qualidade de serviços de saúde proposto por Donabedian (2005). Este 

modelo de avaliação baseia-se na mensuração de aspectos de estrutura, processo e 

resultados dos serviços de saúde.  

No mesmo sentido, CAMPBELL (2000) descreve o processo de atenção como 

o conjunto das interações entre os usuários e os profissionais mediados pela estrutura do 

serviço de saúde. Desse modo, devido à ausência de ferramentas para medir essas 

interações no contexto da APS em nosso país, o PCATool preenche a devida lacuna, 

promovendo medida de base individual sobre a estrutura e, principalmente, o processo 

de atenção em APS. Cada atributo essencial identificado no instrumento PCATool-

Brasil é formado por um componente relacionado à estrutura e outro ao processo de 

atenção. Isto pode ser exemplificado pelo atributo acesso de primeiro contato formado 

pelo componente acessibilidade (estrutura) e pelo componente utilização (processo). 

Assim, o instrumento permite conhecer e avaliar o perfil do acesso, da 

longitudinalidade, integralidade, coordenação da atenção, além de orientação familiar, 

orientação comunitária e competência cultural, sendo possível identificar pontos que 

requerem atenção especial de estratégias de educação em saúde. 
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4.7 Variáveis  

 

4.7.1 PCATool- Brasil Versão Criança 

 

 É composto por 55 itens divididos em 10 componentes relacionados da 

seguinte maneira aos atributos da APS: 

 

1. Grau de Afiliação com Serviço de Saúde (A). Constituído por 3 itens (A1, A2 e A3) 

2. Acesso de Primeiro Contato – Utilização (B). Constituído por 3 itens (B1, B2 e B3). 

3. Acesso de Primeiro Contato – Acessibilidade (C). Constituído por 6 itens (C1, C2, 

C3, C4, C5 e C6). 

4. Longitudinalidade (D). Constituído por 14 itens (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 

D9, D10, D11, D12, D13, D14). 

5. Coordenação – Integração de Cuidados (E). Constituído por 5 itens (E2, E3, E4, E5 e 

E6). 

6. Coordenação – Sistema de Informações (F). Constituído por 3 itens (F1, F2 e F3). 

7. Integralidade – Serviços Disponíveis (G). Constituído por 9 itens (G1, G2, G3, G4, 

G5, G6, 

G7, G8 e G9). 

8. Integralidade – Serviços Prestados (H). Constituído por 5 itens (H1, H2, H3, H4 e 

H5). 

9. Orientação Familiar (I). Constituído por 3 itens (I1, I2 e I3). 

10. Orientação Comunitária (J). Constituído por 4 itens (J1, J2, J3 e J4). 

Os itens do componente “Primeiro Contato - Utilização” e do componente 

“Coordenação - Sistema de Informações” não haviam atingido o ponto de corte 

estatístico para sua validação, mas devido a sua importância conceitual, esses itens 

foram mantidos no PCATool-Brasil versão Criança, assim como o item D1 do 

componente Longitudinalidade. 

Como recomendação o PCATool-Brasil versão Criança deve ser aplicado aos 

pais das crianças ou cuidadores destas (como avós, tios ou cuidadores legais), 

identificando-se o familiar/cuidador que é o maior responsável pelo cuidado à saúde da 

criança.  
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4.7.2 PCATool-Brasil Versão Adulto 

 

Contém 87 itens divididos em 10 componentes relacionados aos atributos da 

APS. 

 

1. Grau de Afiliação com Serviço de Saúde (A). Constituído por 3 itens (A1, A2 e A3) 

2. Acesso de Primeiro Contato – Utilização (B). Constituído por 3 itens (B1, B2 e B3). 

3. Acesso de Primeiro Contato – Acessibilidade (C). Constituído por 12 itens (C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 e C12). 

4. Longitudinalidade (D). Constituída por 14 itens (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 

D9, D10, D11, D12, D13 e D14). 

5. Coordenação – Integração de Cuidados (E). Constituído por 8 itens (E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8 e E9). 

6. Coordenação – Sistema de Informações (F). Constituído por 3 itens (F1, F2 e F3) 

7. Integralidade – Serviços Disponíveis (G). Constituído por 22 itens (G1, G2, G3, G4, 

G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, G21, 

G22) 

8. Integralidade – Serviços Prestados (H). Constituído por 13 itens para mulheres (H1, 

H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13) e 11 itens para homens (H1, 

H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11). 

9. Orientação Familiar (I). Constituído por 3 itens (I1, I2, I3) 

10. Orientação Comunitária (J) – constituída por 6 itens (J1, J2, J3, J4, J5, J6). 

Embora os itens do componente “Coordenação - Sistema de Informações” não 

haviam atingido o ponto de corte estatístico para sua validação, mas devido sua 

importância conceitual, estes itens foram mantidos no PCATool Brasil versão Adulto. 

 

4.7.3 PCATool- Brasil Versão Profissionais 

  

É composto por 77 itens divididos em 8 componentes da seguinte maneira em 

relação aos atributos da APS 

 

1. Acesso de Primeiro Contato – Acessibilidade (A). Constituído por 9 itens (A1, A2, 

A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9). 
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2. Longitudinalidade (B). Constituída por 13 itens (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 

B10, B11, B12 e B13). 

3. Coordenação – Integração de Cuidados (C). Constituído por 6 itens (C1, C2, C3, C4, 

C5 e C6). 

4. Coordenação – Sistema de Informações (D). Constituído por 3 itens (D1, D2 e D3). 

5. Integralidade – Serviços Disponíveis (E). Constituído por 22 itens (E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21 e 

E22). 

6. Integralidade – Serviços Prestados (F). Constituído por 15 itens (F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 e F15). 

7. Orientação Familiar (G). Constituído por 3 itens (G1, G2 e G3). 

8. Orientação Comunitária (H). Constituído por 6 itens (H1, H2, H3, H4, H5 e H6). 

A versão para profissionais foi criada em espelho da versão PCATool Adulto, 

com acréscimo de itens do atributo Integralidade da versão para Criança 

 
4.8 Análise dos Dados 

 

A avaliação da qualidade da atenção à saúde, neste estudo, será considerada 

como a presença e a extensão dos atributos essenciais e derivados da APS (STARFILD, 

2009). O referido instrumento descrito em 4.7 mede a presença e a extensão de cada 

atributo da APS por meio de média aritmética dos itens constantes. As respostas são em 

escala de Likert, sendo “com certeza não” (valor=4), “provavelmente sim” (valor=3), 

“provavelmente não” (valor=2), “com certeza não” (valor=1) e “não sei / não lembro” 

(valor=9). 

Para análise de dados análise dos dados será realizada no programa SPSS®, 

versão 13.0 for Windows com dupla digitação independente, para assegurar exatidão dos 

dados. A distribuição de normalidade das variáveis será avaliada pelo Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As variáveis categóricas foram apresentadas em frequência 

absoluta e relativa e as variáveis continuas em média, desvio padrão quando 

apresentarem distribuição simétrica e em mediana e intervalo interquantil quando 

assimétricas. Ainda, para análise todos pesquisados terão calculados os escores 

atribuídos a APS. Os valores que originalmente variam de 1 a 4, serão transformados 

em escala de 0 a 1016. A partir daí, irá ser calculado os escores para os atributos 
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essenciais; para os atributos derivados e o escore geral da APS (essencial + derivado), 

obtidos pela média aritmética dos itens que os compõem (BRASIL, 2005). Para 

comparação dos escores médios dos atributos da APS relacionados ao tipo de unidade 

(ESF ou UBS) utilizar-se-ão os testes de U de Mann Whitney e t Student. Para todas as 

análises estatísticas, foi adotado o nível de significância de 5%. Para verificação das 

variáveis associadas a possíveis altos escores da APS será  utilizado a  Regressão de 

Poisson com variância robusta, sendo estimada as razões de prevalência  (RP) e o seus 

respectivos intervalos de confiança. Serão incluídas nas análises brutas e ajustadas, as 

varáveis associadas ao alto escore da APS com valor de p<0,25. 

 

4.9 Princípios Éticos 

 

Os preceitos éticos serão baseados na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 

2012. A presente Resolução revoga a Resolução 196/96 que diz respeito a pesquisas 

envolvendo seres humanos e incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e 

equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 

participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao estado (BRASIL, 2012). 

O projeto será submetido à apreciação da 4ªCRS para a obtenção da 

autorização institucional (ANEXO B) para a realização da pesquisa nos 32 municípios. 

A submissão ocorreu com a aprovação da Resolução 50/2014 e 70/2014 (ANEXO B). 

Posteriormente, será cadastrado na Plataforma Brasil e submetido à apreciação do 

Comitê de Ética de Pesquisa da UFSM. A pesquisa procederá mediante assinatura pelos 

participantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO C e 

D), respeitando à dignidade humana conforme a Resolução 466/12.  

Salienta-se quanto aos aspectos éticos da pesquisa, o respeito a dignidade e 

autonomia dos indivíduos, garantindo a ponderação entre riscos e benefícios, atuais e 

potenciais, individuais e coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 

mínimo de danos e riscos. Será assegurado também que danos previsíveis sejam 

evitados e ressaltado a relevância social da pesquisa. Serão tomadas medidas que visam 

prever procedimentos que asseguram a confidencialidade e a privacidade, bem como, a 

proteção da imagem e a não estigmatização, certificando-se da não utilização das 

informações em prejuízo dos participantes, inclusive em termos de autoestima, de 
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prestígio e/ou econômico, ou de uma possível desistência a qualquer momento 

(BRASIL, 2012). 

 
5 CRONOGRAMA 

 

 
2014 2015 2016 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan a Ago Set a Dez Jan 
Encaminhamento do projeto 

para aprovação (trância CIES, 
CIR, CIB, CES) 

X X X X        

Contato com os municípios 
para adesão do projeto 

concomitante com a criação do 
roteiro de aplicação do 

instrumento 

 X          

Pactuação de contrapartida da 
CIES RS e CIES Regionais 

  X X        

Pactuação de contrapartida do 
Município 

  X X        

Pactuação de contrapartida do 
MS 

  X X        

Pactuação de contrapartida da 
IES 

  X         

Encaminhamento éticos da 
pesquisa 

   X X       

Coleta         X   

Elaboração de redação final e 
Análise do Banco de Dados 

         X  

Seminário de Avaliação da 
Atenção Primária dos 
municípios da 4ª CRS 

          X 

 

A divulgação dos resultados da pesquisa para o serviço será por meio de um 

seminário junto à reunião de Comissão de Intergestores Regional (CIR) da 4ª CRS, que 

se realiza mensalmente. Será disponibilizado um material com os resultados para cada 

representante do município. No meio acadêmico a divulgação dos resultados dar-se-á 

pela publicação de produções que contemplem os resultados da pesquisa. 
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6 ORÇAMENTO 

 

 

Materiais para consumo     Quantidade 
Valor unitário (R$)  Valor 

(R$) 
CD 10 1,00  10,00 
Impressão 15000 0,15  2250,00 
Caneta 20 1,50  30,00 
Bloco 20 5,00  100,00 
Pen-drive 8Gb 05 20,00  100,00 
Pastas 20 1,00  30,00 
Pacote de 500 Folhas A4 30 20,00  600,00 

Total    3120,00 
Desenvolvimento de recursos 
humanos Quantidade 

Valor unitário (R$)  
Valor 

Passagens 256 +- 25,00  6400,00 
Alimentação 256 15,00  3840,00 
Diárias 128 40,00  5120,00 

Total    15360,00 
TOTAL     18480,00 

 

*Projeto financiado via Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (CNPQ)- Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia 

(BRASIL). 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
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ANEXO B - AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA 4ªCRS 
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ANEXO C –Termo de Consentimento Livre Esclarecido – Usuários 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Versão Criança/ 

Adulto/Profissionais 
Título do estudo: PCATOOL (PRIMARY CARE ASSESSMENT TOOL): 
AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA 4ª COORDENADORIA REGIONAL 
DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (4ª CRS/RS) 
Pesquisador responsável: Profa. Dra. Teresinha Heck Weiller 
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-
graduação em Enfermagem, Mestrado em Enfermagem. 
Telefone para contato: (55) 3220-8473 
Locais da coleta de dados: Rede de Atenção Primária a Saúde dos municípios 
integrantes da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (4ªCRS/RS). 
Prezado (a) Senhor (a): 

Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas desta entrevista de 
forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e 
responder esta entrevista, é muito importante que você compreenda as informações e 
instruções contidas neste documento. O pesquisador deverá responder todas as suas 
dúvidas antes que você se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de 
participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma interferência ou danos. 
Objetivo deste estudo é: Avaliar a rede de atenção básica dos 32 municípios 
pertencentes a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS, por meio da aplicação do 
instrumento PCATool (Primary Care Assessment Tool versões Criança, Adulto e 
Profissionais). Riscos: não estão vinculados riscos diretos, contudo você poderá sentir 
desconforto/cansaço em responder ao questionário. E os benefícios serão indiretos, 
contribuindo para o conhecimento científico da enfermagem, e no fortalecimento da 
qualidade da Atenção Primária. 

Assim como as informações fornecidas, você terá sua privacidade garantida pela 
pesquisadora responsável. Você não será identificado em nenhum momento, mesmo 
quando os resultados desta pesquisa forem divulgados para fins acadêmicos. 
 Ciente e de acordo com o que fora anteriormente exposto, eu (responsável, 
usuário ou profissional) _________________________________________________, 
estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas 
vias, ficando com a posse de uma delas. 

Santa Maria ____, de ________ de 20___ 
__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
Dra Teresinha Heck Weiller 

 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa – UFSM - Cidade 
Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria – RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: 
(55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: www.ufsm.br/cep 

 
 


