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RESUMO  

  

Objetivo: Este estudo teve como objetivo investigar a satisfação dos usuários com os 
dispositivos e os serviços de dispensação de OPM da cidade de Belo Horizonte. Metodologia: 
Trata-se de estudo transversal, do tipo inquérito, no qual indivíduos que receberam 
dispositivos de mobilidade foram recrutados para avaliação da sua satisfação com o 
dispositivo recebido, bem como com o serviço prestado. Para a coleta dos dados foram 
utilizados os instrumentos: Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e o Quebec User 
Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0). Além disso, foi aplicado 
questionário para coleta dos dados sociodemográficos para caracterização da amostra. A 
mensuração dos dados foi feita estatisticamente e descritos, as medidas de referência foram a 
frequência e desvio padrão. Resultados e discussão: Foi possível observar no estudo que ao 
considerar os escore total de serviços e recursos os usuários estão satisfeitos, mas quando 
analisado por quesito, os usuários demonstram pouca satisfação com os serviços, 
especialmente com relação as questões de reparos e acompanhamentos. Conclusão: O estudo 
trouxe aspectos importantes em relação a dispensação de OPM, que apesar de assegurados por 
lei as pessoas com deficiência não estão sendo acompanhadas devidamente.  
  

Palavras-chave: Satisfação do usuário. OPM. Dispositivos de Mobilidade. Serviço.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ABSTRACT   

  

Objective: This study aimed to investigate users' satisfaction with the OPM dispensing 
devices and services of the city of Belo Horizonte. Methodology: It is a cross-sectional, 
survey-type study in which individuals who received mobility devices were recruited to 
evaluate their satisfaction with the device received, as well as with the service provided. To 
collect the data, the following instruments were used: Mini Mental State Examination 
(MMSE) and Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 
2.0). In addition, a questionnaire was used to collect sociodemographic data to characterize 
the sample. The data were measured statistically and described, the reference measures were 
frequency and standard deviation. Results and discussion: It was possible to observe in the 
study that when considering the total score of services and resources users are satisfied, but 
when analyzed by question, the users demonstrate little satisfaction with the services, 
especially with regard to questions of repairs and follow-ups. Conclusion: To concludethe 
study has brought important aspects in relation to the dispensation of OPM, which, although 
guaranteed by law, people with disabilities are not being properly monitored.  
  

Keywords: User satisfaction. OPM. Mobility Devices. Service.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

O número de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil tem aumentado 

consideravelmente. Com a nova releitura do Censo Demográfico de 2010 os números de 

pessoas com deficiência no Brasil passaram a ser de aproximadamente 13 milhões de pessoas, 

o que corresponde a 6,7% da população brasileira. Dentre os tipos de deficiência, a motora é a 

segunda mais incidente no país e representa aproximadamente 2,3% desta população (IBGE, 

2018). Umas das áreas mais afetadas pela deficiência motora é a dificuldade de mobilidade 

que pode implicar em consequências diretas no desempenho em diversas áreas e 

comprometimento da participação do indivíduo (COHEN, 2006; PEREIRA, 2007).   

  

As tecnologias têm realizado mudanças nas vidas das pessoas melhorando seu envolvimento 

nas atividades cotidianas e proporcionando uma qualidade melhor de vida. Com o uso de 

recurso de suporte busca-se que a pessoa possa se sentir ativa e inserida nas suas atividades 

diárias com o mínimo de limitações (CRUZ, 2012).    

  

Nesta direção o Plano Nacional do Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem 

Limite implantado no ano de 2011, busca assegurar a educação, inclusão social, atenção à 

saúde, acessibilidade e linhas de crédito para financiar os dispositivos de auxílio (BRASIL, 

2011). A Portaria 793 de 2012amplia o acesso e a oferta de Tecnologias Assistivas no país 

(BRASIL, 2012). No ano de 2013, foi retificada a tabela de procedimentos, medicamentos, 

órteses, próteses e materiais especiais do SUS, aumentando os itens ofertados para as pessoas 

com mobilidade reduzida. – Portaria 1272 (BRASIL, 2013).  

  

As órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM) são dispositivos de tecnologia 

assistiva que auxiliam indivíduos no desempenho das atividades cotidianas e aumentam sua 

participação na comunidade, e estão dentre aqueles disponibilizados pelo SUS para este 

público. Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte, no ano de 2017, os gastos com OPM 

foram de R$ 7.122.611, 10 (sete milhões, cento e vinte e dois mil, seiscentos e onze e dez 

centavos) para a dispensação de 15.610 dispositivos, com um custo médio de R$ 456,28 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) por dispositivo (PREFEITURA 

DE BELO HORIZONTE, 2018).  
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Apesar desses indicativos, ainda são escassos os trabalhos voltados à investigação do acesso 

das pessoas com deficiência aos dispositivos de tecnologia assistiva por meio do SUS, bem 

como pesquisas voltadas à compreensão do processo de prescrição, treino, e acompanhamento 

desses dispositivos e satisfação das pessoas que o adquirem.  

  

Em paralelo, avaliar a satisfação do usuário é essencial para mensurar a qualidade dos 

serviços prestados, oferecendo subsídios para ajustes nos custos e capacidade de atendimento 

dos serviços (ARRUDA et al., 2017). Segundo CARVALHO et al., 2014, pesquisas com foco 

na satisfação do usuário tem impacto direto no aprimoramento técnico dos profissionais da 

reabilitação, pesquisadores e gestores de serviços, redução dos custos e na qualidade dos 

serviços prestados.   

  

Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivo descrever e investigar a satisfação dos usuários 

com os dispositivos e os serviços de dispensação de OPM da cidade de Belo Horizonte.   
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2 METODOLOGIA  

  

2.1 Tipo de estudo  

  

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior, denominada: Dispositivos de tecnologia 

assistiva: influência na realização de atividades e participação social e satisfação dos usuários. 

Em relação aos procedimentos éticos, este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), CAAE número: 402.563.   

  

Trata-se de estudo exploratório longitudinal, do tipo inquérito, no qual indivíduos que 

receberam dispositivos de mobilidade foram recrutados para avaliação da sua satisfação com 

o dispositivo recebido, bem como com o serviço prestado.   

  

2.2 Amostra  

  

Participaram deste estudo adultos, com idade acima de 18 anos, com qualquer tipo de 

deficiência, que receberam dispositivos de mobilidade pela primeira vez ou realizaram troca 

por um modelo diferente daquele já utilizado, que não apresentassem nenhum déficit 

cognitivo avaliado pelo Mini Exame do Estado Mental, com ponto de corte do escore de ≥ 18 

pontos (BERTOLUCCI et al., 1994), atendidos por Unidades de Referência Secundárias 

(CREAB) de Belo Horizonte. Os serviços de dispensação de OPM aceitaram em participar do 

estudo e assinaram autorização para realização do mesmo. Foram excluídos do estudo, 

aqueles que renovaram seu dispositivo (mesmo dispositivo anterior). Os pacientes que se 

enquadravam nos critérios de inclusão foram convidados a participarem do estudo e aqueles 

que aceitaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme o 

previsto na Resolução nº 466 de 2012.  

  

O tamanho da amostra foi definido em função do número de atendimentos que se enquadraram 

nos critérios de inclusão, no período de coleta ocorrido de 2014 a 2017.   
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2.3 Instrumentos  

  

Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram: Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM) e o Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 

2.0). Além disso, foi aplicado questionário para coleta dos dados sociodemográficos para 

caracterização da amostra.   

  

O MEEM (ANEXO A) é um teste de rastreio da cognição (BRUCKI et al., 2003) e foi 

utilizado para verificação da capacidade cognitiva dos participantes. O teste possui 11 itens 

distribuídos em: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), memória 

imediata (3 pontos), cálculo (5 pontos), evocação das palavras (3 pontos), nomeação (1 

ponto), repetição (1 ponto), comando (3 pontos), leitura (1 ponto), frase (1 ponto) e cópia do 

desenho (1 ponto). O escore do MEEM é feito pela soma de todos os itens, variando de 0 até 

um total de 30 pontos. (BERTOLUCCI et al., 1994)  

  

Para mensurar a satisfação dos usuários em relação ao dispositivo e aos serviços prestados foi 

utilizado o Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0) 

(Avaliação da Satisfação do Usuário com a Tecnologia Assistiva de Quebec) (ANEXO B). 

Este instrumento tem sua origem no Canadá, nos idiomas Inglês e Francês, recentemente 

traduzido para o português do Brasil, e tem como objetivo “avaliar a satisfação do usuário 

com a tecnologia assistiva em diversos aspectos, justificando a necessidade do uso efetivo 

desses dispositivos (CARVALHO, et al. 2014, p.261). ” É composto por 12 questões, sendo 8 

relativas ao dispositivo (1-dimensões, 2- peso, 3- ajuste, 4- estabilidade e segurança, 5- 

durabilidade, 6- facilidade de uso, 7-conforto e 8- eficácia) e 4 questões relacionadas aos 

serviços prestados (9- processo de entrega, 10-reparos e assistência técnica, 11-qualidade dos 

serviços profissionais e 12- serviços de acompanhamento). Cada questão é pontuada 

considerando uma escala de 5 pontos, sendo 1(insatisfeito), 2 (pouco satisfeito), 3 (mais ou 

menos satisfeito), 4 (bastante satisfeito) e 5 (totalmente satisfeito). O escore de cada um dos 

dois domínios é calculada separadamente, somando-se os itens e dividindo-os pelo número de 

itens válidos daquele domínio. Para o cálculo do escore total, faz-se a soma dos itens 

respondidos e divide-se este resultado pelo número de itens válidos. O QUEST apresenta 12 

itens de satisfação, onde o usuário escolhe os três itens que considera mais importantes 

(DEMERS, 2002).  
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2.4 Procedimentos  

  

Inicialmente, os pesquisadores compareciam aos serviços de dispensação de OPM no dia da 

entrega do dispositivo, identificavam junto aos profissionais do serviço aqueles usuários que 

contemplavam os critérios de inclusão e convidavam para participarem da pesquisa. Ao 

aceitarem, os usuários assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste 

momento, os pesquisadores aplicavam o Mini Mental para rastreio da condição cognitiva, o 

questionário sociodemográfico e coletavam os dados para contato para aplicação do Quest, 6 

meses após o recebimento do dispositivo de mobilidade (tempo necessário para adaptação e 

uso efetivo do recurso). No período especificado, os pesquisadores entraram em contato com 

os participantes e agendaram nova entrevista. A segunda entrevista foi realizada na casa dos 

participantes, em data e hora proposta pelo participante.  

  

2.5 Análise estatística  

  

Os dados foram mensurados estatisticamente utilizando o software SPSS para Windows 

(Versão 19.0, SPPS Inc. ©, Chicago, Illinois), as medidas de referência foram a frequência e 

desvio padrão. Para comparação entre os serviços foi utilizado o Test Independent Samples 

Krukal Wallis com nível de significância >0,05, considerando que os dados não atenderam 

aos critérios de normalidade.   
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3 RESULTADOS  

  

Participaram do estudo 47 indivíduos que receberam diferentes tipos de dispositivos de 

mobilidade, residentes em Belo Horizonte e região Metropolitana, com idade média de 53,5 

(±17,01) anos, a maioria do sexo masculino, casados, com renda mensal de até 1 (um) salário 

mínimo. A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra.   

  

Tabela 1 – Caracterização da amostra  
  

 
Sexo      
Masculino  30  63,8% 
Feminino  17  36,2% 
Região      
Barreiro  7  14,9% 
Centro e Centro Sul  6  12,7% 
Leste  1  2,1%  
Nordeste, Noroeste e Norte  14  29,8% 
Oeste  8  17,0% 
Pampulha  9  19,1% 
Região Metropolitana  
(Justinópolis) e Venda Nova  

2  4,2  

Estado civil      
Casado  21  44,7% 
Divorciado  5  10,6% 
Solteiro  18  38,3% 
Viúvo  3  6,4%  
Renda mensal      
Sem renda  4  8,5%  
Até ½ SM  1  2,1%  
De ½ a 1 SM  26  55,3% 
De 1,1 a 3 SM  11  23,4% 
Maior que 3 SM  2  4,3%  
Não informado  3  6,4%  
Escolaridade      
Analfabeto  1  2,1%  
Ensino fundamental incompleto  17  36,2% 
Ensino fundamental completo  5  10,6% 
Ensino médio incompleto  6  12,8% 
Ensino médio completo  14  29,8% 
Ensino superior incompleto  2  4,3%  
Ensino superior completo  2  4,3%  
Serviços      
CREAB 1  25  53,2% 
CREAB 2  12  25,5% 
CREAB 3  10  21,3% 
Dispositivos entregues      

Características sócio  
demográficas   

N = 47     %     
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Bengala  2  4,3%  
Bengala, tutor e sapato  1  2,1%  
Cadeira de rodas  6  12,8% 
Cadeira de rodas motorizada  5  10,6% 
Muleta  3  6,4%  
Palmilha  21  44,7% 
Prótese  4  8,5%  
Sapato  1  2,1%  
Tutor  4  8,5%  

 
Fonte: dados desta pesquisa      
   
      

Com relação à satisfação do usuário, independentemente do local de atendimento, os 

participantes demonstraram estar bastante satisfeitos com o recurso recebido (escore > 

4) e pouco satisfeitos com o serviço (escore 2). A tabela 2 apresenta os resultados do 

QUEST, considerando o escore total e os escores nos domínios Recursos e Serviços. 

Ao compararmos a satisfação dos usuários entre os serviços de dispensação de OPM, 

não se verificou diferença estatisticamente significativa entre eles (p > 0,05), como 

apresentado na Tabela 3.   

  

  

Tabela 2 – Resultado Quest total e por domínio (recursos, serviços), por serviço.  

  

  
Serviços  IIndivíduos 

(N)  
Recursos  

Média(± desvio 
padrão)  

Serviços  
Média(± desvio 

padrão)  

Total  
Média(± desvio 

padrão)  
CREAB 1  25  4,06 (± 1,10)  2,66 (± 0,51)  4,31 (± 1,10)  
CREAB 2  12  4,39 (± 0,37)  2,87 (± 0,50)  4,48 (± 0,36)  
CREAB 3  10  4,51 (± 0,46)  2,80 (± 0,65)  4,60 (± 0,46)  

Fonte: dados desta pesquisa  
  

  

Tabela3 – Comparação da satisfação dos usuários entre os serviços  

 

Pontuação p 

Recursos 0,660 
Serviços 0,668 
Total 0,716 

*Independent Samples Kruskal – Wallis Nível de sig. < 0,05 
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Ao analisarmos as respostas dos usuários por questão em cada serviço, identificamos que as 

questões 10 e 12 são aquelas com menor pontuação, isto é, pior avaliação por parte dos 

usuários, em todos os serviços, como apresentado na tabela 4. Ao compararmos a avaliação 

dos usuários em cada questão por local de atendimento, não encontramos diferença 

estatisticamente significativa entre elas (p> 0,05).  

  

Tabela 4 - Satisfação dos usuários em relação aos recursos e ao serviço prestado em cada local de 
dispensação  
 

Categoria            Itens               CREAB 1        CREAB 2       CREAB 3             p   
                                                      Pontuação (média e desvio padrão)   

DISPOSITIVO   

Dimensões        4.08 (± 1,25)      4,58 (± 0,79)        4,60 (± 0,69)           0,320  
Peso  4,12 (± 1,20)       4,00 (±1,27)        4,60 (± 0,69)           0,463  

Ajustes  4,12 (± 1,26)       3,83 (±1,74)        3,40 (± 2,36)            0,931  
Segurança  3,96 (± 1,51)       4,50 (± 0,79)       5,00 (± 0,00)            0,082  
Durabilidade  4,36 (± 1,31)       4,50 (± 0,67)       4,80 (± 0,63)            0,359  
Facilidade de uso   3,92 (± 1,44)       4,58 (± 0,66)       4,60 (± 0,84)            0,282  

Conforto  3,96 (± 1,42)       4,50 (± 0,67)       4,20 (± 1,13)            0,756  
Eficácia  3,96 (± 1,42)       4,67 (± 0,65)       4,90 (± 0,31)            0,077  

Escore Total da categoria dispositivo   32,48 (± 8,82)     35,17 (± 3,01)     36,10 (± 3,69)  

SERVIÇOS 
PRESTADOS   

  Entrega                4,28 (± 1,02)       4,00 (± 1,27)         4,30 (± 1,56)           0,582  
 Reparos/  
 Assistência técnica  1,00 (± 0,27)       1,00 (± 1,76)        1,00 (± 1,58)           0,676          
 Serviços   
Profissionais          5,00 (± 1,22)        4,92 (± 0,28)       4,50 (± 1,58)            0,276    
 Serviços de   
 Acompanhamento  1,00 (± 0,00)       1,00 (± 0,00)        1,00 (± 0,00)            1,000   

Escore Total da categoria   
serviços prestados                                      8,92 (± 2,34)        9,67 (± 2,30)         9,30(± 2,83)    

  
Fonte: dados desta pesquisa   

Como previsto no Quest, cada participante indicou três itens de satisfação que consideraram 

mais importantes. Com relação ao dispositivo, os itens considerados mais importantes foram 

segurança (53,2%), conforto (44,7%) e facilidade de uso (31,9%). No que diz respeito ao 

serviço, os itens mais importantes foram serviços profissionais (31,9%) e entrega (27,7%).  
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4 DISCUSSÃO  

  

  

O estudo objetivou descrever e investigar a satisfação dos usuários com os dispositivos e os 

serviços de dispensação de OPM da cidade de Belo Horizonte.  

  

Os achados neste estudo demonstram que os usuários estão bastante satisfeitos com o 

dispositivo, independentemente do local (p> 0,05). Ao analisarmos por item/dispositivo, o 

quesito ajustes pontuou menos demonstrando que o usuário está mais ou menos satisfeito 

com uma média de 3,40. Em relação ao serviço, independente do local (p>0,05) os usuários 

estão insatisfeitos indiferente do tipo de dispositivo nos quesitos reparos e acompanhamento.  

   

Com relação aos itens de satisfação escolhidos como os três mais importantes, em relação ao 

dispositivo os usuários escolheram segurança, conforto e facilidade de uso, apontados em 

grau de satisfação como mais ou menos satisfeito com média de (3,92; 3,96) e em relação ao 

serviço, serviços profissionais e a entrega, em grau de satisfação estão com média de 

bastante satisfeito e totalmente satisfeito (4,00; 5,00).Os serviços têm papel importante em 

atender a demanda dos usuários, podendo ir além da deficiência, tendo um olhar para as 

necessidades da pessoa. Poder conhecer e observar o usuário nas suas atividades cotidianas, 

saber da satisfação e conforto são fatores para se obter uma utilização eficaz da T.A. 

(BRASIL, 2009). A demanda de usuários pelo SUS é grande, mas é importante se pensar em 

mudanças para acompanhar esses usuários após o recebimento do dispositivo, se a intenção é 

que a T.A. exerça o objetivo de aumentar a participação das pessoas auxiliando no seu 

desempenho funcional.  

  

A literatura aponta fatores de insatisfação do usuário relacionadas a abandono devido a 

desconforto, o que gera dor, dificuldade de uso e peso (COSTA, 2015). Quando a tecnologia 

não é usada corretamente ou não há seu uso, alguns critérios importantes do usuário não 

foram levados em consideração, gerando assim uma frustração, desperdício e abandono do 

recurso (ALVES, 2017).   

  

Algumas recomendações são feitas para que o usuário possa usufruir do seu recurso com 

satisfação, como conscientizar o usuário em relação a direitos, a T.A., treinamentos de 

acordo a sua necessidade, inclusão do usuário no processo do seu dispositivo, desde o 
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projeto a aperfeiçoamentos (BRASIL, 2009). Na literatura foi possível encontrar em relação 

os itens considerados mais importantes, os mesmos itens citados por essa pesquisa, que são 

de segurança, conforto e facilidade de uso, demonstrando a importância de se ter esse retorno 

do usuário e melhorar esses quesitos no recurso (MATTOZO, 2016).   

  

Conhecer a satisfação do usuário diminuiria o abandono de recursos, e assim os gastos com 

T.As que deixam de ser utilizadas. O SUS disponibiliza curso com orientações em relação ao 

acompanhamento das tecnologias assistivas ofertadas, as orientações aos profissionais são 

que, deve-se realizar avaliação física afim de averiguar se a T.A. está sendo utilizada 

adequadamente, sobre a satisfação, que esta deve ser avaliada, saber do impacto que a T.A 

teve na vida do usuário e se há a necessidade de troca do recurso por um outro ou 

modificação do mesmo ou troca por um novo. O curso deixa claro a importância do 

acompanhamento para evitar abandono, tanto por questões pessoais, quanto do dispositivo e 

assim o usuário poder se beneficiar com a T.A, aumentando a participação, a funcionalidade, 

autonomia e independência (LUSTOSA, 2015).  

  

Diante o curso oferecido pelo SUS, é possível perceber que há treinamento em relação ao 

acompanhamento, reparo e averiguação da satisfação do usuário, porém nesta pesquisa o 

usuário aponta que não recebeu esse tipo de serviço, talvez por falta de orientação, ou 

preparo do profissional, pensando na melhoria dos serviços, talvez seja possível pensar no 

acompanhamento também no contexto. A orientação ao usuário é importante, este 

empoderamento em relação aos direitos, onde procurar, é importante para que a pessoa se 

torne ativo ao que é de seu interesse.   

  

O estudo demonstra a importância do acompanhamento depois da dispensação da OPM, para 

que o usuário seja coberto devidamente pelas políticas que tem direito e outras sejam criadas 

afim de aumentar o acesso da pessoa com deficiência em todos os setores da saúde.  
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5 CONCLUSÃO  

  

  

Este estudo indica que os usuários estão bastante satisfeitos com os dispositivos e serviços de 

dispensação de OPM analisados na cidade de Belo Horizonte. No entanto, com relação ao 

serviço há necessidade de melhoria nos quesitos reparos e serviços de acompanhamento.   

  

Esse estudo demonstrou a importância de saber a satisfação do usuário em relação ao 

dispositivo e o recurso para haver construção/melhorias das políticas públicas e a 

necessidade de se conhecer a participação dessas pessoas nas atividades cotidianas de seu 

contexto.   

  

As informações encontradas no estudo são significativas para profissionais de reabilitação, 

pois poderão conhecer a satisfação do usuário e verificar onde está tendo falhas e realizar as 

mudanças necessárias. Mesmo com políticas sendo implantadas para assegurar os direitos 

das pessoas com deficiência foi possível obter esse retorno do usuário de insatisfação em 

alguns itens, mostrando a importância do acompanhamento.  
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ANEXO A – Mini Exame do Estado Mental (MEEM)  
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ANEXO B - Avaliação da satisfação do usuário com a Tecnologia Assistiva de Quebec B- 
Quest (2.0)  
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