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O campo da saúde sofreu mudanças na cultura da atenção, configurando-se como uma transformação 

paradigmática. Neste contexto, o Ministério da Saúde está preocupado com a qualidade dos serviços ofertados na 

atenção primária à saúde. Para esse fim faz-se necessário a criação de instrumento de avaliação da percepção dos 

profissionais sobre a ocorrência de problemas éticos na atenção primária, apontando para uma maior 

responsabilização nos processos de trabalho. Como fonte para a criação desse instrumento foi usado um estudo 

de Zoboli (2004), que realizou um levantamento de problemas éticos percebidos pelos profissionais da ESF do 

município de São Paulo. Esse repertório de problemas éticos foi posteriormente esquematizado num questionário 

pela dissertação de Silva (2008), orientada por Zoboli e que classificou os problemas éticos em três eixos: 

relações entre usuários e profissionais; nas relações entre profissionais da equipe e; nas relações com o sistema 

de saúde. Esta pesquisa em parceria com outras de diferentes universidades pretende colaborar na validação 

desse instrumento. Trata-se de um estudo observacional e exploratório, com abordagem quanti/qualitativo sobre 

uma temática de ética descritiva. O objetivo é testar a compreensibilidade e a fidedignidade dos enunciados do 

questionário. Para avaliar a compreensibilidade foi utilizada a metodologia Delphi, que se caracteriza como um 

processo interativo baseado num painel de consenso com expertise (McKenna et al., 2000). Neste sentido, 

constituiu-se um painel de nove profissionais com expertise em Atenção Primária da cidade de São Leopoldo. A 

partir dos dados obtidos em duas rodadas Delphi, algumas formulações dos problemas éticos do questionário 

foram reescritas. A pesquisa concluiu essa primeira etapa. Esse questionário reformulado será aplicado numa 

segunda etapa a todos os profissionais dos 12 postos de atenção primária do Grupo Hospitalar Conceição Na 

terceira etapa serão realizados grupos focais sobre os possíveis cursos de solução aos principais problemas éticos 

identificados pelos profissionais na segunda etapa, através do esquema de deliberação ética oferecida por Gracia. 


