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INTRODUÇÃO
O centro dia para idosos (CDI) é um equipamento formal de suporte social ao idoso e seus

familiares e cuidadores, destinado à permanência diurna de idosos com dependência parcial

para a realização das atividades de vida diária e que necessitam de atenção multiprofissional1.

Esse serviço favorece a manutenção dos vínculos familiares, assegura melhor qualidade de

vida e possibilita o desenvolvimento das relações interpessoais, a promoção da socialização, o

estímulo à independência, o auxílio nas necessidades de vida diária, a reabilitação, a

manutenção da autonomia e o apoio aos cuidadores e familiares2,3. Atuando como gerontóloga

venho enfrentando desafios para elencar e indicar CDIs que desenvolvam suas atividades com

competência técnico-científica, que considerem as demandas e expectativas dos usuários,

monitorem efetivamente a qualidade da assistência, implementem processos avaliativos e

disponibilizem seus resultados no que tange à gestão, à consolidação de atividades

direcionadas à capacidade funcional do idoso e à satisfação dos usuários/familiares.

OBJETIVO
▪ Construir e validar indicadores de monitoramento da qualidade assistencial em centros dia

para idosos, pautados no modelo avaliativo Donabediano.

CONSIDERAÇOES FINAIS
A pesquisa permitiu validar um conjunto de indicadores passíveis de monitorar a qualidade assistencial em centros dias, subsidiando gestores e profissionais na proposição de estratégias e na

tomada de decisão efetiva para qualificar o cuidado e a avaliação em saúde. O indicador referente à educação permanente deve ser debatido, revisto e objeto de novos estudos. Espera-se que

esta investigação estimule o desenvolvimento de futuras pesquisas direcionadas ao estabelecimento das melhores práticas em CDI, dirigindo a atenção para a importância da avaliação em saúde

com evidências consistentes, que subsidiem a qualidade assistencial e a formulação de políticas públicas direcionadas à população que envelhece.

RESULTADOS

Caracterização dos especialistas: 100% eram do sexo feminino,

idade entre 29 e 55 anos, 89% possuíam pós-graduação stricto

senso, 56% trabalhavam em instituição pública, 33% ocupavam o

cargo de docente e 56% atuavam na área de gestão.

Dentre os 162 itens avaliados, 96% obtiveram consenso ≥ 80%. No

julgamento do conteúdo do Manual Operacional, o índice variou

entre 50% a 100%, com menor valor para o item numerador (50%),

no indicador educação permanente para os profissionais, e maior

valor para fundamentação teórica relevante (100%), nos indicadores

monitoramento do plano de atenção individual, adaptação

ergonômica e ambiental e avaliação da função cognitiva do idoso.

Relativo ao julgamento dos atributos, a variação foi de 88% a 100%

e o indicador monitoramento do plano de atenção individual obteve o

menor valor, no atributo sensibilidade. Os maiores índices foram

para o atributo exequível; o indicador adaptação ergonômica e

ambiental alcançou os maiores valores. Quanto ao julgamento dos

componentes o valor mínimo correspondeu a 67% e o máximo, a

100%; os menores índices (67%) foram para pertinência, no

indicador avaliação da capacidade funcional do idoso e para

simplicidade e objetividade, no indicador educação permanente para

os profissionais. Foram validados cinco indicadores, sendo: um de

estrutura, três de processo e um de resultado. No intuito de

contribuir com gestores na implantação dos indicadores e

instrumentalizar os profissionais na atenção ao idoso em CDI para

se apropriarem no emprego dessa ferramenta voltada ao

monitoramento da qualidade e à assistência segura foi elaborado

um quadro síntese composto pelos indicadores validados.

MÉTODO
Estudo metodológico, desenvolvido em duas fases: construção dos indicadores e validação

de conteúdo. Na primeira fase, foram elaborados seis indicadores: monitoramento do plano de

atenção individual; avaliação da capacidade funcional do idoso; adaptação ergonômica e

ambiental; educação permanente para os profissionais; avaliação da função cognitiva do

idoso; participação dos idosos nas atividades socioculturais. Na segunda fase, para proceder

à validação de conteúdo, foi constituído um comitê de nove especialistas, empregando-se a

técnica Delphi. Cada especialista recebeu um questionário, por meio do qual emitiu seu

julgamento com relação aos indicadores, nos quesitos: conteúdo do manual operacional,

atributos dos indicadores e componentes dos indicadores. No conteúdo do manual

operacional foram julgados título, descrição, fundamentação teórico-científica, tipo de

indicador, numerador, denominador, população/amostra, fontes de informação e critérios para

qualificar os dados. Os atributos dos indicadores corresponderam a: validade, atribuível,

credibilidade, sensibilidade, especificidade, acessível, efetivo e exequível. Os componentes

dos indicadores foram julgados quanto a: clareza, pertinência, simplicidade, objetividade,

precisão e credibilidade. Na análise da concordância entre os juízes, o índice de consenso

adotado foi ≥ 80%. Houve necessidade de duas rodadas de avaliação entre os especialistas.

No total, foram avaliados 27 itens por indicador, sendo 13 para o julgamento do conteúdo do

Manual Operacional, oito para os atributos dos indicadores e seis para os componentes dos

indicadores, totalizando 162 itens. O período de coleta de dados, abarcando as duas rodadas,

ocorreu entre agosto de 2018 e janeiro de 2019.

Protocolo: nº 24

Eixo temático: Avaliação em saúde e qualidade

APOIO:

Quadro 1 - Indicadores validados para monitoramento da qualidade em CDI, São Paulo – 2020
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