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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO CUIDADO 

CENTRADO NO PACIENTE 

 

O objetivo deste relatório é a apresentação de dois questionários estatisticamente validados, que 
serão adotados pela organização em estudo e que podem servir como um benchmarking para 
outros hospitais da rede em questão, bem como para outros hospitais que desejam implantar o 
modelo de cuidado centrado no paciente. Trata-se do questionário Cuidado Centrado no 
Paciente e do questionário Instrumento Cuidados no Diálogo - Escala de Competências. 
 
 
 

INSTRUMENTO CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE 
 

Instruções de preenchimento 
• Preencha o questionário com caneta preta ou azul. 
• Coloque um X na caixa de sua escolha. 
• Marque somente uma resposta para cada pergunta. 
• Em caso de dúvida, escolha a opção que melhor corresponda à sua opinião. 
 
Declarações 
Indique até que ponto você concorda com as seguintes declarações, marcando a resposta correta. 
Classifique o quanto cada item é verdadeiro para você atribuindo-lhe um número de 1 a 5. 
Quanto maior o número, mais este item é frequente para você. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Nunca 
 

Quase nunca 
 

Frequentemente 
 

Quase sempre 
 

Sempre 

 

Os cuidados que recebeu dos profissionais de saúde 1 2 3 4 5 

1- Eu noto que os profissionais de saúde levam em conta meus 
desejos pessoais. 

     

2- Eu percebo que os profissionais de saúde deram atenção e 
atenderam as chamadas ao leito. 

     

3- Eu percebo que os profissionais de saúde levaram em conta 
o que eu digo. 

     

4- Eu e meus familiares tivemos oportunidade de sermos 
escutados nos atendimento e cuidado recebidos e obtivevemos 

     



esclarecimentos quando solicitado 

5- Percebo que os profissionais de saúde me respeitaram e me 
trataram com cortesia. 

     

6- Os profissionais de saúde foram claros sobre qual 
atendimento e cuidados eles são autorizados a fornecer ou não. 

     

7- Eu tive oportunidade de contribuir com meu próprio 
conhecimento e experiência em relação aos atendimentos e 
cuidados que precisei. 

     

8- Eu tive oportunidade de fazer aquilo que eu era capaz de 
fazer. 

     

9- Eu sempre fui informado/esclarecido sobre o tipo de 
atendimento e cuidado fornecido. 

     

10- Toda a informação passada pelos profissionais de saúde,  
foi fácil de entender. 

     



Se você quiser comentar um ou mais itens do questionário, poderá utilizar este espaço. 

 

Dados demográficos e 
socioeconômicos 

Identificação ( ) 1.Paciente ( ) 2.Cuidador ( ) 3.Familiar     ( ) 4.Outros 
Sexo (  ) 1. Feminino ( ) 2. Masculino 
Idade (  )1. De  12  a 18 anos  

(  )2. De  18  a 24 anos  
(  )3. De 25 a 34 anos 
(  )4. De 35 a 44 anos  
(  )5. De 45 a 54 anos  
(  )6. De 55 a 64 anos 
(  )7. De 65 ou mais. 

Qual seu  
estado civil? 

(  )1. Solteiro(a)  
(  )2. União estável  
(  )3. Casado(a)  
(  )4. Separado(a) 
(  ) 5. Viúvo(a)  
(  ) 6. Divorciado(a)  
(  ) 7. Outro  
(  ) 11. Não deseja informar 

Você tem filhos? (  )1. Sim   Quantos?    
(  )2. Não 

Qual a sua  

renda individual 

 mensal? 

(  ) 1. Menos de 1 salário mínimo (R$998,00) 
(  ) 2. De um a menos de dois salários mínimos (entre R$998 e R$1996) 
(  ) 3. De dois a menos de três salários mínimos (entre R$1996 e R$2994) 
(  ) 4. De três a menos de quatro salários mínimos (entre R$2994 e R$3992) 
(  ) 5. De quatro a menos de cinco salários mínimos (entre R$3992 e R$4990) 
(  ) 6. De cinco a menos de seis salários mínimos (entre R$4990 e R$5988) 
(  )7. De seis a menos de sete salários mínimos (entre R$5988 e R$6986)  
(  )8. De sete a menos de oito salários mínimos (entre R$6986 e R$7984)  
(  ) 9. De oito a menos de nove mínimos (entre R$7984 e R$8982) 
(  )10.Acima de dez salários mínimos (R$9980)  
(  ) 11. Não deseja informar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTO CUIDADO NO DIÁLOGO - ESCALA DE COMPETÊNCIAS 

 
A finalidade deste questionário é estimular sua reflexão sobre os comportamentos que você 
coloca em prática durante o atendimento. Cada uma das declarações abaixo indica até que ponto 
o comportamento descrito se aplica a você mesmo na situação de trabalho com os clientes. 
Classifique a frequência e cada item para você atribuindo-lhe um número de 1 a 5. Quanto 
maior o número, mais este item é verdadeiro para você. Coloque um X na caixa de sua escolha. 
 

1 2 3 4 5 
 

Nunca 
 

Quase 
nunca 

 
Frequentemente 

 
Quase 
sempre 

 
Sempre 

Competência 1: Comunicação e diálogo com o cliente. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

01. Eu levo a sério as necessidades e preferências pessoais do 
cliente. 

     

02. O plano de cuidados mostra que as necessidades e desejos 
do cliente são centrais. 

     

03. Ao implementar o cuidado, avalio e discuto os desejos e 
possibilidades do cliente. 

     

04. Eu avalio regularmente o plano de cuidados juntamente 
com o cliente e familiares. 

     

Competência 2: Gestão compartilhada do cuidado 
com o cliente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

01. Incentivo o cliente e familiares a trazerem seus próprios 
conhecimentos e experiências durante o processo de cuidado. 

     

02.  Eu  incentivo  o  cliente  a  assumir   a responsabilidade 
e organizar seu processo de autocuidado. 

     

03. Apoio e incentivo o cliente em suas iniciativas.      

04. Adapto o plano de cuidados aos desejos de mudança e 
demandas do cliente. 

     

Competência 3: Comportamento Proativo.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

01. Auxílio os colegas na busca de formas alternativas para 
atender a demanda do cliente diante de limitações pessoais 
ou institucionais. 

     

02. Estou aberto às críticas dos clientes.      

03. Estou aberto às críticas dos colegas.      



Se você quiser comentar um ou mais itens do questionário poderá utilizar este espaço. 
 

Dados demográficos e socioeconômicos 
do profissional 

Qualificação (  )1. Nível técnico incompleto   
(  )2. Nível técnico completo  
(  )3. Ensino médio incompleto   
(  )4. Ensino médio completo 
(  )5. Ensino superior incompleto  
(  )6. Ensino superior completo 
(  )7.  Pós-graduação stricto sensu Mestrado 
(  )8. Pós-graduação stricto sensu Doutorado 
(  )9. Pós-graduação lato sensu (especialização, MBA)  
 

Formação  
Profissional 

(  )1.Médico  
(  )2.Enfermeiro  
(  )3.Nutricionista  
(  )4.Fonoaudiólogo 
(  )5.Psicólogo   
(  )6.Técnico de enfermagem  
(  )7.Fisioterapeuta    
( )8.Outro   

Setor  
  

Sexo (   ) 1. Feminino ( ) 2. Masculino 

Idade (  )1. De 12 a 18 anos  
(  )2. De 18 a 24 anos  
(  )3. De 25 a 34 anos 
(  )4. De 35 a 44 anos  
(  )5. De 45 a 54 anos  
(  )6. De 55 a 64 anos 
(  )7. De 65 ou mais. 

Qual a sua  

renda 

individual 

mensal? 

(  ) 1. Menos de 1 salário mínimo (R$998,00) 
(  ) 2. De um a menos de dois salários mínimos (entre R$998 e R$1996) 
(  ) 3. De dois a menos de três salários mínimos (entre R$1996 e R$2994) 
(  ) 4. De três a menos de quatro salários mínimos (entre R$2994 e R$3992) 
(  ) 5. De quatro a menos de cinco salários mínimos (entre R$3992 R$4990)  
(  ) 6. De cinco a menos de seis salários mínimos (entre R$4990 e R$5988) 
(  ) 7. De seis a menos de sete salários mínimos (entre R$5988 e R$6986)  
(  ) 8. De sete a menos de oito salários mínimos (entre R$6986 e R$7984) 
(  ) 9. De oito a menos de nove mínimos (entre R$7984 e R$8982) 
(  )10. Acima de dez salários mínimos (R$9980) 
(  )11. Não deseja informar 

 

 

 


