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Resumo 

Em três décadas de existência, o Sistema Único de Saúde (SUS) expandiu o acesso da atenção 

básica por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), através de programas arrojados com 

a finalidade de modernizar o paradigma assistencial brasileiro. Assim, foram adotados 

programas específicos, como o Programa Saúde da Família (PSF), composto por 

multiprofissionais que acompanham diretamente as famílias. Tal estratégia já alcançou, nos 

últimos anos, mais de 90% dos municípios brasileiros, chegando a uma cobertura de 82 milhões 

de habitantes para 28 mil equipes estabelecidas. Diante deste cenário, o questionamento de 

gestores públicos, principalmente no âmbito federal, em relação à satisfação dos serviços de 

saúde também aumentou. Para tanto, o governo federal, publicou em 2011, um estudo com a 

finalidade principal avaliar a percepção da população sobre serviços prestados pelo SUS, a 

amostragem considerou a distribuição dos domicílios em cotas para Brasil e regiões. Assim, 

de forma particular, avaliando a satisfação dos usuários, como indicador de qualidade aos 

serviços prestados pelo SUS e ao PSF, no contexto de uma unidade básica de saúde, traz 

como questionamento: Quais são as reais dificuldades dos usuários de uma determinada 

Unidade de Saúde da Família (USF) do município de Barra Mansa? Para tanto, tem como 

objetivo geral verificar a satisfação dos usuários referente ao Programa Saúde da Família no 

contexto de uma Unidade de Saúde Básica de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Bem 

como os objetivos específicos, abordar sobre o PSF enquanto estratégia do Ministério da 

Saúde, conceituando e caracterizando; conhecer sobre a pesquisa nacional sobre qualidade e 

satisfação dos serviços públicos e dos serviços prestados pelo SUS e; identificar junto aos 

usuários do PSF sua percepção sobre a unidade e as dificuldades que encontram no 

atendimento. Metodologicamente, o artigo se caracteriza em sua primeira parte como uma 

revisão e posteriormente por pesquisa de satisfação dos usuários da USF Maria Verônica da 

Silva. A pesquisa retratou pontos convergentes e divergentes em relação à pesquisa publicada 

pelo governo federal com a realizada na localidade da unidade, apontando de modo particular 

a percepção dos usuários quanto a qualidade dos serviços prestados pelo SUS e em especial, 

avaliando o PSF que atende a região. 
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1  Introdução 

  A Constituição Federal de 1988 estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado” e a Lei Federal nº. 8.080/1990, que regulamentou o Sistema Único de Saúde (SUS), 

aborda, em seu Artigo 7º, como princípios do sistema, entre outros, universalidade de acesso 

aos serviços de saúde, equidade e integralidade de assistência. Sendo assim, a saúde no Brasil 

se caracteriza por um sistema público e universal, que deve garantir atendimento integral para 

todo e qualquer cidadão.  

 Em três décadas de existência, o SUS expandiu o acesso da atenção básica por meio da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), criada em 1994, através de programas arrojados com a 

finalidade de modernizar o paradigma assistencial brasileiro (BRANDÃO et al., 2013). 

Assim, foram adotados o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa 

Saúde da Família (PSF), “sendo um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à 

Saúde peculiar do Sistema Único de Saúde - SUS, composta por multiprofissionais” (DUNCAN 

et al., 2004, p. 88). No final de 2015, a ESF alcançou mais de 90% dos municípios brasileiros e 

cobrindo aproximadamente 82 milhões de habitantes (46%), com 28 mil equipes estabelecidas 

(DATASUS, 2018).  

Em meio a expansão no número de famílias atendidas pelo programa, o questionamento 

de gestores públicos, principalmente no âmbito federal, em relação a satisfação dos serviços 

de saúde também aumentou. Para tanto, a necessidade de desenvolvimento e a implementação 

de ferramentas que permitam a avaliação dessa estratégia, orientando o processo decisório de 

gestores públicos, sensibilizando administradores e profissionais de saúde, desenvolvendo 

intervenções que permitam melhorar os resultados para os usuários. 

Em se tratando de qualidade e satisfação, cada vez mais as pessoas se tornaram 

questionadoras, exigentes e conscientes. Em relação à saúde não é diferente, visto que muito 

buscam a longevidade e a qualidade de vida, cientes de seus direitos. Na prestação do serviço 

público de saúde, a mídia traz todos os dias fatos como lotação em hospitais, falta de leitos, 

péssimo atendimento à demanda, entre outros pontos negativos. 

 
O novo consumidor adquiriu, com o passar dos anos, uma percepção crítica em 

torno dos serviços públicos que lhe são oferecidos. E não querem apenas 

explicações, em torno de descasos, oferecidas pelas organizações que prestam 

serviços voltados à saúde. Afinal, os cidadãos estão mais informados, conscientes de 

seus direitos, de suas necessidades, e não aceitam serviços em que se sentem 

ignorados e fragilizados. Pelo contrário, querem serviços públicos que lhes 

proporcionem bem-estar individual e coletivo, querem sentir-se valorizados e 

procuram soluções imediatas (MACHADO et al., 2015, p. 2322). 

Os autores relatam as perspectivas de necessidade, satisfação e percepção dos usuários 

que as empresas prestadoras de serviços públicos buscam a cada dia satisfazer, de forma que 

ele se sinta valorizado e predisposto a falar bem do serviço que lhe é fornecido. Igualmente 

concorda Kotler (1998, p.421) quando relata que “uma das principais maneiras de uma 

empresa de serviços diferenciar-se é atender ou exceder as expectativas de qualidade dos 

consumidores”. 
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Sendo a população em sua totalidade beneficiada com projetos e ações em saúde, a 

opinião dos usuários quanto a qualidade da atenção e considerada de extrema 

relevância quando se busca avaliar esses serviços. Assim, não se pode deixar de 

considerar sua percepção, a fim de contribuir para a melhoria do sistema de saúde 

(MOIMAZ et al., 2010, p. 3). 

Segundo Serapioni e Da Silva (2011, p. 4316) ao desprezar o tema da qualidade que 

afeta a maioria da população, se transfigura as condições de desigualdade, já que a mesma se 

torna um benefício de uma pequena minoria da população. Desse modo, os autores 

completam ao afirmar que ter qualidade no que se propõe o serviço é um desafio para gestores 

e administradores e que “ainda não chegou a um acordo sobre uma definição operacional 

apropriada e compartilhada”.   

Tanto ao longo da sua história como atualmente o país enfrenta problemas estruturais, 

principalmente na área de saúde e, por essas razões que se justifica o presente estudo e esse 

tipo de avaliação, que pode significar uma importante ferramenta para o desenvolvimento de 

estratégias de gestão para esta política. O governo federal, por meio da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos, realiza pesquisas através de um sistema de indicadores sociais para verificar 

como a população avalia os serviços de utilidade pública, em diversos setores como a 

educação, a saúde, a justiça, segurança pública, entre outros. 

No âmbito da saúde, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou, em 

2011, um estudo com a finalidade principal avaliar a percepção da população sobre serviços 

prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a amostragem considerou a distribuição dos 

domicílios em cotas para Brasil e regiões. 

Assim, de forma particular, avaliando a satisfação dos usuários, como indicador de 

qualidade aos serviços prestados pelo SUS e ao Programa Saúde da Família (PSF), no 

contexto de uma unidade básica de saúde, traz como questionamento: Quais são as reais 

dificuldades dos usuários de uma determinada USF do município de Barra Mansa? Para tanto, 

tem como objetivo geral verificar a satisfação dos usuários referente ao Programa Saúde da 

Família no contexto de uma Unidade de Saúde Básica de Barra Mansa, estado do Rio de 

Janeiro. Bem como os objetivos específicos, abordar sobre o PSF enquanto estratégia do 

Ministério da Saúde, conceituando e caracterizando; conhecer sobre a pesquisa nacional sobre 

qualidade e satisfação dos serviços públicos e dos serviços prestados pelo SUS e; identificar 

junto aos usuários do PSF sua percepção sobre a unidade e as dificuldades que encontram no 

atendimento. 

Metodologicamente, o artigo se caracteriza em sua primeira parte de uma revisão 

sistemática da literatura, de caráter qualitativa e, exploratória, utilizando livros, revistas, 

artigos acadêmicos publicados, portais de institucionais específicos sobre o tema.  

Posteriormente, a coleta de dados, utilizando-se de um questionário com perguntas fechadas e 

somente uma aberta. Ressalta que se trata de um levantamento, uma vez que “o objetivo da 

pesquisa é obter dados sobre uma população” (ROESCH, 1999, p. 137).  

O trabalho resultou na produção deste artigo que, além desta introdução e da conclusão, 

se constitui de três partes. A primeira realiza uma discussão teórica sobre o Programa Saúde 

da Família, conceitos e características; qualidade, satisfação e percepção no serviço público, 

principalmente dos serviços prestados pelo SUS. A segunda versa sobre a metodologia 

aplicada ao artigo e a terceira parte apresenta os resultados e discussões. 
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2   Referencial Teórico 

Este segundo capítulo descreve sobre a pesquisa bibliográfica relativa ao Programa 

Saúde da Família, contexto histórico, conceitos e características e, sobre a qualidade, 

satisfação e percepção no serviço público, bem como dos serviços prestados pelo SUS 

segundo pesquisa domiciliar elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA. 

2.1 O programa saúde da família 

Apesar de ter sido formalmente criado em 1994, o PSF teve sua fase inicial em 1991 

quando, segundo Rosa e Labate (2005), o Ministério da Saúde formulou naquele ano o PACS 

com o objetivo apoiar na redução das mortalidades infantil e materna, particularmente no 

Norte e Nordeste, através da ampliação de cobertura dos serviços de saúde para as áreas mais 

pobres e necessitas do país. Os autores relatam que, com o sucesso do PACS, o ministro da 

saúde convocou uma reunião em Brasília para reformular o programa e injetar novos 

profissionais, fazendo com que a equipe inicial não mais trabalhe de forma isolada. 

Tal plataforma tem como propósito incorporar atividades de cunho mais coletivo e 

abrangente, com perspectivas de, juntamente com outros setores, gerar um impacto 

significativo na qualidade de saúde e de vida da população, aplicando a ideia de 

intersetorialidade. Na área de atenção básica, o Ministério da Saúde (2002) aborda que 

O PSF vem contemplar uma nova modalidade de atenção, cuja finalidade precípua é 

desenvolver ações de promoção da saúde do indivíduo, da família e da comunidade, 

bem como prevenir doenças e outros agravos, sem deixar de lado as ações de 

tratamento e reabilitação (BRASIL, 2002, p. 3). 

Já para Cotta et al (2005) esse proposito vai além de ações de promoções e ações 

preventivas, trata-se do resgate da dignidade de cada cidadão, correspondendo a realidade de 

cada família e sua diversidade. 

 
O Programa de Saúde da Família (PSF) condiz com a proposta de humanização do 

setor saúde, pois propõe uma mudança no modelo assistencial tradicional a partir de 

ações voltadas para a atenção primária centrada na família, através de equipe 

multiprofissional que deve estar preparada para conhecer a realidade das famílias, 

suas características sociais, demográficas e epidemiológicas; prestar assistência 

integral e desenvolver processos educativos, ampliando o vínculo da população com 

os profissionais, aumentando a qualidade e abrangência do trabalho realizado, além 

de buscar a satisfação do usuário (BRASIL, 1991). 

Por fim, conferindo uma conceitualização mais ampla dessa política, De Andrade et al 

(2005) definem como  

um modelo de atenção básica, operacionalizado por ações primariamente 

preventivas e promocionais das equipes de saúde da família, comprometidas com a 

integralidade da assistência à saúde, com foco na unidade familiar e consistente com 

o contexto socioeconômico, cultural e epidemiológico da comunidade em que está 

inserido (DE ANDRADE et al, 2005, p. 330). 
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Os autores Da Silva et al (2016) elencam como objetivo do PSF, atrelados aos 

princípios básicos do SUS de “universalização, descentralização, integralidade e participação 

da comunidade. ” 

• Atender a todos os membros das famílias, de modo igual, na unidade do 

bairro ou na residência; 

• Estar ligado aos outros serviços do SUS, usando-os quando necessário, 

contando com a participação da comunidade. 

• O Programa Saúde da Família deve mudar o modelo da saúde, que sempre 

privilegiou o tratamento de doenças nos hospitais. 

• A equipe do Programa Saúde da Família deverá resolver a maioria (85%) 

dos problemas de saúde da população que ela é responsável. Os 15% restantes serão 

devidamente encaminhados para que se tenha continuidade do tratamento (DA 

SILVA et al, 2016, p. 3).  
 

Estruturalmente, o PSF está organizado a partir da Unidade Básica de Saúde da Família, 

onde atuam profissionais de diversas áreas e formações distintas. Desse modo, os 

profissionais e a população, criam vínculos de corresponsabilidade, o que facilita a 

identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. 

Baseia-se em equipes multiprofissionais compostas por um médico, um enfermeiro, 

um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. As 

equipes de saúde da família podem ser complementadas por equipes de saúde bucal, 

compostas por um odontólogo (a) e um (a) auxiliar de consultório dentário, podendo 

contar também com a presença de um técnico (a) de higiene dental (DUNCAN et al., 

2004, p. 88). 

A equipe do PSF é formada por quatro a seis ACS, a quantidade varia conforme o 

tamanho do grupo que fica sob a responsabilidade da equipe, segundo Da Silva et al (2016) a 

proporção média é de um ACS para 575 pessoas acompanhadas. 

Marquesa (2014) argumenta que a implantação do PSF tem se mostrado, ao longo dos 

anos, indispensável e, para tanto, se constitui um desafio para gestores, profissionais de saúde 

e administradores. Criada por iniciativa do governo federal, tem sua gestão descentralizada, 

isto é, os estados e municípios são corresponsáveis pela implementação e gestão. 

Então, é possível observar que os municípios devem adequar o PSF de acordo com a 

realidade local e demanda, seguindo as orientações do Ministério da Saúde que “norteia 

procedimentos como a implantação das unidades, os critérios para a escolha do local e 

composição da equipe de trabalho” (LEAL, 2017, p. 1). 

Dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do ano de 2015, o 

Programa Saúde da Família tem cadastrado cerca de 25 milhões de famílias, alcançando cerca 

de 82 milhões de pessoas em todo o território nacional, com um total de mais de 28 milhões 

de profissionais constituindo a ESF (DATASUS, 2018). 

De Andrade et al (2005, p. 328) já comentavam sobre a expansão do PSF e o acesso da 

população brasileira às ações de saúde, apontando como fator crucial “ao processo continuado 

de readequação e refinamento do próprio PSF”, atribuindo o sucesso do programa ao trabalho 

descentralizado e com o apoio da comunidade de saúde, estabelecendo essa política pública 

como “essencialmente dinâmica e coletiva no seu processo construtivo”.  
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Em resumo, a experiência inovadora do PSF a nível municipal é bastante promissora na 

visão de De Andrade et al (2005), onde os recursos federais foram de fato aplicados com a 

autonomia da gestão municipal para a orientação do programa dando novas responsabilidades 

de administrar e agrupar profissionais qualificados e comprometidos com a cultura inovadora 

dessa política.  

2.2 Qualidade e satisfação: percepção no serviço público 

Campos (1992) pondera que “um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

com excelência, de forma confiável, de maneira acessível, de forma segura e no tempo certo 

às necessidades do cliente. ” 

Corroborando, Chiavenato (1999, p. 678), expõe que “qualidade é definida como a 

capacidade de atender, durante todo o tempo, às necessidades dos clientes”. Para Kotler 

(1998, p; 66) a qualidade inicia com as necessidades do cliente e termina com as suas 

percepções de expectativas atendidas e, Araújo (2011, p. 211) que a define como “a busca 

pela perfeição” para agradar consumidores cada vez mais exigentes e conscientes.  

E, Da Silva et al (2013) afirmam que quando se fala em qualidade “é de suma 

importância que exista um modelo que gerencie/controle a qualidade de bens ou serviços ” ,  

Para os autores abordam que  (p. 3) a qualidade atualmente é reconhecida como um 

diferencial capaz de reduzir custos, tornar os serviços mais eficientes e satisfazer melhor os 

usuários.  
Entende-se, portanto, que os usuários do SUS querem mais que bons serviços, eles querem 

excelência no atendimento e respostas as suas expectativas.  

 Segundo, Gouveia et al (2009) o controle social, instituído legalmente, a avaliação dos 

serviços pelos usuários e o fortalecimento da participação da comunidade nos processos de 

planejamento e avaliação passaram a ter um importante papel no cenário brasileiro. Visto que, 

de acordo com Jorge e Salete (2014, p. 260) “pressupõem a concepção do usuário como 

corresponsável pela gestão do sistema de saúde e com competência para avaliá-lo, bem como 

para nele intervir e modificá-lo”. 

 Em relação à satisfação, Gouveia et al (2009) explica que, a mesma compreende 

diversos aspectos da prestação de serviços, como o acesso, qualidade, estrutura física e 

organizacional, e principalmente relação médico-paciente, entre outros. 

 Em relação à satisfação no setor público, considerado por Volpato et al (2010, p. 1562) 

o maior prestador de bens e serviços à população, este possui, portanto, obrigações que se 

submetem a qualidade, agilidade e localização desses serviços, no entanto, segundo criticam 

os autores, o setor público “focaliza sua própria existência, deixando a qualidade em segundo 

plano. ” 

 
O nível de satisfação do usuário reflete a qualidade nos diversos momentos do 

atendimento. Assim, o modo como os cuidados técnicos são dispensados ou 

recebidos, no relacionamento cliente/serviço de saúde, é um importante índice para 

avaliar a qualidade da assistência. Portanto, a boa relação entre os profissionais e o 

paciente é a maior contribuição que se pode oferecer ao paciente, com efeitos 

positivos no tratamento (BESSA; SALETE, 2014, p. 260/261). 



 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

7 

Corroborando a ideia, Moimaz et al (2010, p. 1421) defendem que o progresso dos 

programas federais na área de saúde, apoiados na análise avaliativa do sistema a partir do 

nível de satisfação do usuário, servem “de referência para as intervenções e políticas públicas 

de saúde”. 

2.2.1 Percepção sobre o sistema de saúde brasileiro: SIPS/IPEA 

 Em 2010, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)1, divulgou uma pesquisa 

domiciliar, denominada de Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), realizada 

junto às famílias brasileiras, com a finalidade de conhecer suas percepções sobre bens e 

serviços públicos, oferecidos em diversas áreas.  

 No setor da saúde, a pesquisa teve por objetivo principal avaliar a percepção da 

população sobre serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e incluiu, também, 

perguntas sobre planos e seguros privados de saúde (IPEA, 2011). 

 Considerando uma amostra de 2.773 pessoas, de diversos lugares e regiões do Brasil, o 

questionário, além das perguntas sobre satisfação dos serviços públicos de saúde, avaliação 

geral do SUS, considerou outras variáveis como sexo, faixa etária, faixas de renda e 

escolaridade, baseando-se pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

realizada em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Na pesquisa, na questão sobre satisfação do usuário com os serviços prestados pelo 

SUS, 42% dos usuários que utilizam o sistema, apontaram como sendo “regular”. Porém na 

opinião de 28, 9% consideraram como bom e igualmente  a 28,5%  que avaliaram como ruim, 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Proporção (%) da qualidade geral dos serviços públicos de saúde prestados pelo SUS, 

segundo a utilização. 

Fonte: IPEA (2011) 

                                                 
1 Fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República fornece suporte 

técnico e institucional às ações governamentais – possibilitando a formulação de inúmeras políticas públicas e 

programas de desenvolvimento brasileiro – e disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos realizados por 

seus técnicos. 
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 Dentre os serviços pesquisados separadamente, o que recebeu maiores proporções de 

avaliação positiva, foi a do Programa Saúde da Família, com 80,7% contra 5,7% que 

opinaram que esse atendimento é ruim ou muito ruim, seguida da Distribuição gratuita de 

Medicamentos, com 69,6% contra 11% que avaliaram como ruim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Proporção (%) da qualidade dos serviços públicos de saúde prestados pelo SUS, segundo o 

tipo de serviço prestado. 

 Fonte: IPEA (2011) 

 

 Sobre o Atendimento por Médico Especialista no SUS foi o terceiro serviço com maior 

proporção de opiniões positivas, 60,6% dos entrevistados avaliaram positivamente, enquanto 

18,8% o consideraram ruim ou muito ruim. O atendimento de Urgência e Emergência recebeu 

a maior proporção de avaliação como “ruim” ou “muito ruim”, com 31,4%; em seguida, os 

postos de saúde, com 31,1%.  

 Os serviços com os piores desempenhos, em relação ao melhor avaliado na pesquisa, 

foram o atendimento prestado em Centros e/ou Postos de Saúde e o Atendimento de Urgência 

e Emergência. Segundo o SIPS (IPEA, 2011), o atendimento nos centros e postos de saúde 

foram avaliados negativamente em cerca de 31,1% dos entrevistados, contra uma avaliação 

positiva de 44,9%. O mesmo com o atendimento de Urgência e Emergência, avaliados como 

“ruim” ou muito ruim” em 31,4% e 48,1% consideraram positivo o atendimento.  

 Percebe-se até aqui, que avaliando o conjunto de serviços de saúde prestados pelo SUS, 

as percepções foram negativas, porém, isoladamente foram melhor avaliadas de que maneira 

geral. Piola et al (2011, p. 87) fazem um balanço a partir da experiência individual versos 

construção da ideia influenciada pela mídia, por exemplo. 

 
Além disso, esses resultados podem estar captando o fato de que, na avaliação 

específica sobre o serviço público de saúde, o entrevistado é convidado a refletir 

sobre a sua própria experiência na utilização deste serviço, enquanto na avaliação 

geral, o peso de informações oriundas das mais variadas fontes, como a mídia, tende 

a ser maior na construção da percepção do indivíduo (PIOLA et al., 2011, p. 87). 
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 A pesquisa também mostrou sobre melhorias prioritárias apontadas pelos usuários para 

quatro dos cinco serviços de saúde utilizados: Atendimento em postos e centro de saúde, 

Atendimento por Médicos Especialistas, Serviço de Urgência e Emergência e Distribuição de 

Medicamentos, com alternativas pré-definidas. Excetuando a distribuição de medicamentos, 

os três primeiros serviços foram propostos aumentar o número de profissionais de saúde 

(média de 39,06%), seguida da redução do tempo de espera (média de 16,05%). 

 Para a avaliação de melhoria no que tange a Distribuição de medicamentos, os 

entrevistados apontaram aumentar a lista de medicamentos que são disponibilizados (44,3%), 

outros indicaram que o problema deveria ser minimizado (34,3%) e 6,2% representaram a 

opinião de demora de ser atendido no momento da retirada. 

 Em outro ponto da pesquisa, os usuários indicaram, com alternativas predefinidas, dois 

pontos positivos dos serviços prestados pelo SUS e dois principais problemas, figura 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Principais problemas dos serviços prestados pelo SUS 

Fonte: IPEA (2011) 

 

 Foram relacionados, na figura 3, a falta de médicos (58,1%), a demora para o 

atendimento nos postos/centros de saúde ou nos hospitais (35,4%) e a demora para conseguir 

uma consulta com especialistas (33,8%), nota-se que o fator tempo, apesar da falta de médicos 

é um indicativo de insatisfação por parte dos usuários. 

 Entretanto, os pontos positivos, figura 4, elencados na ordem, foram: Acesso gratuito 

aos serviços (52,7%), atendimento sem preconceito ou distinção (48%) e distribuição gratuita 

de medicamentos (32,8%). 
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Figura 4 - Principais pontos positivos do SUS 

Fonte: IPEA (2011) 

 

3  Procedimentos metodológicos 

A pesquisa foi realizada em Barra Mansa, localizada na região Sul Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, o município presta serviços públicos para uma população estimada, 

no ano de 2017, em 177.861 habitantes (IBGE, 2018). O sistema de saúde do município é 

composto por um hospital, uma maternidade e duas Unidades de Pronto Atendimento - 

UPA 24 Horas, além do Hemonúcleo Municipal.  

A atenção básica é composta por 34 unidades de saúde da família, 09 unidades básicas e 

3 policlínicas; 04 equipes de NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), a saúde bucal, 

apresenta, 19 consultórios em USF, 05 em UBS e 02 policlínicas. E está organizada em 4 

Distritos Sanitários, contando, segundo dados de Silva et al (2014), com 49 unidades de 

atendimento local, destas 37 são Unidades de Saúde da Família - USF que atendem todos os 

moradores da cidade.  

A unidade escolhida para a condução do estudo foi a USF Maria Verônica da Silva, do 

bairro São Francisco, que atende também o bairro Santa Izabel, local de moradia destes 

autores.  

Atualmente na unidade há 942 famílias cadastradas, perfazendo um total de 3.997 

pessoas em faixas etárias diferentes, segundo dados fornecidos pela própria unidade.  

A USF estudada possui uma equipe multidisciplinar formada por 1 dentista, 1 

enfermeira, 1 médico, 1 assistente de dentista, 6 agentes comunitários de saúde, 1 técnico de 

enfermagem e 1 auxiliar de serviços gerais. As atividades desses profissionais iniciam-se às 

7h00 e encerram às 17h00. Com relação as especialidades atendidas pela unidade, concentra-
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se pelo NASF (Núcleo de Apoio à Família)2 sendo formado por fisioterapeuta, nutricionista, 

pediatra, ginecologista, fonoaudióloga e assistente social. Por dia o clinico geral atende uma 

média de 30 pessoas, o NASF vai ao posto uma vez por semana e atende 10 pessoas em cada 

especialidade. Fora as demandas que surgem no momento, as urgências. Existe apenas um 

controle mensal de atendimentos que é alimentado diariamente ao final do expediente. 

O atendimento às famílias (visitas) pelos agentes de saúde é composto por setores, que 

demograficamente são divididos em 6 micro áreas expostas por um mapa sinalizado por 

cores, que são elas: 

• Micro área 86 (verde) - Rua José Coutinho de Carvalho e Rua Augusto Vitorino da 

Costa; 

• Micro área 88 (azul) - Segunda parte da Rua José Coutinho de Carvalho; 

• Micro área 23 (rosa) - Rua São José e Rua São Matheus; 

• Micro área 90 (roxa) - Segunda parte da Rua São José, Rua Sete, Rua São Simeão e 

Rua Antônio Luciano; 

• Micro área 36 (amarela) - Rua São Geraldo, Rua São Lucas, Rua Marcos; 

• Micro área 87 (vermelho) - Rua Antônio Horácio Silva, Rua Antônio Rodrigues de 

Almeida. 

Os logradouros que se repetem se tratam de ruas extensas que demandam mais de um 

Agente Comunitário de Saúde - ACS.  

A USF Maria Verônica da Silva mantém outros programas como o Programa de Saúde 

nas Escolas (PSE), as visitas são mensais, e seguem um cronograma baseado na sazonalidade 

do mês e necessidade do período. O foco de divulgação de informação tratado no PSE é o 

mesmo do posto naquele mês. 

Quanto ao procedimento metodológico, o estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa 

de campo, atuando o pesquisador no contexto onde se desenvolve a existência do fenômeno, 

dispondo como técnica o questionário, ferramenta que viabiliza uma observação complexa do 

problema (RICHARDSON, 1999).  

A coleta de dados se deu por meio de questionário, baseado na pesquisa SIPS do IPEA, 

aplicado a usuários maiores de 18 anos, composto por 9 questões (Apêndice 1) visando 

avaliar o PSF da localidade na percepção dos usuários, para tal foi utilizada amostra com total 

de  105 usuários. O levantamento foi realizado entre os dias 06 a 21 do mês de março do ano 

de 2018. Os resultados foram dispostos em três categorias: caracterização demográfica dos 

sujeitos da pesquisa, reunindo informações sobre sexo, faixa etária e nível de escolaridade; 

percepções dos usuários sobre diversos pontos considerados relevantes na atuação da USF, 

contemplando o nível de satisfação dos usuários entrevistados e dificuldades encontradas no 

serviço; e colaborações dos usuários apontando melhorias para a qualidade e o funcionamento 

da USF. 

Considerando uma população de 3.997 usuários, com um erro amostral de 10% e nível 

de confiança em 95%, foi utilizada a fórmula de Santos (2018) e Barbetta (2002), chegando a 

                                                 
2 O NASF é uma equipe especializada que roda pela cidade nos postos atendendo as maiores necessidades e 

demanda que fogem da especialidade da equipe fixa do PSF. Os mesmos prestam atendimento uma vez por 

semana no posto, alternando o dia da especialidade. 
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uma meta amostral de 94 usuários, contemplando ao final um total de 105 usuários 

entrevistados (n=105), figura 5. 

 = p ± erro amostral 

 
Figura 5 – Cálculo amostral 

 Fonte: Santos (2018) e Barbetta (2002) 

 

Metodologicamente, este estudo se classifica, primeiramente, quanto aos meios, de uma 

pesquisa bibliográfica, uma vez que reuniu a opinião de diversos autores sobre a temática 

(ANDRADE, 1998).  

Quanto à natureza, segundo (Roesch, 1999, p. 139), se classifica como aplicada, por 

envolver interesses locais; quanto ao tratamento dos dados, refere-se de uma pesquisa 

quantitativa com abordagem qualitativa, que traduz em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las; quanto aos fins, como descritiva, que tem como finalidade a 

percepção de retratar as necessidades de determinada população.   

Compete destacar ainda que, o processo se deu de forma probabilística aleatória 

simples, conforme o mesmo autor (p. 139) “de modo que cada membro da população tenha a 

mesma chance de ser incluído na amostra”. 

Portanto, a metodologia de avaliação da satisfação dos usuários do USF Maria Verônica 

da Silva atende a estratégia adotada, na medida em que realiza a coleta organizada, 

fundamentada em princípios científicos, da opinião de uma determinada população sobre as 

políticas de saúde, permitindo ainda avaliar o atendimento recebido por eles, destacar pontos 

críticos do sistema.  

De posse destas informações, permitem aos gestores verificarem, analisarem pontos 

fortes e fracos do sistema de saúde e sanarem os problemas advindos, “seja da inadequada 

construção ou implementação das políticas, seja da inadequada divulgação e explicitação dos 

objetivos do SUS para os usuários” (CASTRO et al., 2012, p. 115). 

4  Resultados e discussões 

 Em relação às características demográficas apresentadas na Tabela 1, buscou-se, assim 

como na pesquisa SIPS do IPEA, retratar o perfil dos respondentes através de variáveis como 

idade, sexo e escolaridade.  

 Pode se observar que a maioria dos usuários entrevistados foi do sexo feminino 

(52,4%), com idade entre 31 a 50 anos (32,4%) e escolaridade até o Ensino Fundamental 

(55,2%).  
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CARACTERÍSTICAS           N        % 

   SEXO 

  Feminino 55 52,4 

Masculino 50 47,6 

   FAIXA ETÁRIA 

  18 a 30 anos 31 29,5 

31 a 50 anos 34 32,4 

51 a 65 anos 28 26,7 

Mais de 66 anos 12 11,4 

   ESCOLARIDADE 

  Até o Ensino 

Fundamental 58 55,2 

Ensino Médio 38 36,2 

Ensino Superior 8 7,6 

Pós-Graduação 1 1 

   TOTAL 105 100,0 

 

Tabela 1: Características demográficas (n=105) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 Aos pesquisados foi solicitado uma avaliação sobre qual o melhor serviço de saúde do 

SUS, de acordo com a experiência de acompanhamento ou utilização.  

 Para 36,2% dos usuários da localidade pesquisados, o Programa Saúde da Família, 

seguido pelo Posto de Saúde (30,5%) foram os mais bem avaliados dentro os serviços 

prestados pelo SUS. Com pior avaliação foi o Centro de Especialidades Médicas (8,6%), 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Melhor serviço de saúde (n=105) 
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 Tal resultado traz um espelho da pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção 

Social (SIPS) realizado pelo IPEA quando apontou que o PSF teve a melhor avaliação entre 

os demais serviços de saúde, porém, dentro do universo pesquisado diferiu da avaliação 

negativa do SIPS quando apontou como pior avaliado a Urgência e Emergência. 

 O mesmo se confirma na avaliação sobre a satisfação dos serviços públicos de saúde 

prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – Gráfico 2, onde se destacam o Programa 

Saúde da Família que foi melhor avaliado dentre os demais (77,1%)  e o Posto de Saúde com 

63,8% de usuários que se dizem satisfeitos e 5,7%  se mostraram muito satisfeitos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 2: Proporção das opiniões dos entrevistados a respeito da satisfação dos serviços públicos de 

saúde prestados pelo SUS (n=105) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 Diferenciando da pesquisa SIPS, quando foram apontadas menores proporções de 

satisfação dos serviços do Posto de Saúde e Urgência e Emergência. Na pesquisa realizada 

com moradores da área do USF Maria Verônica da Silva, confirmam a insatisfação com o 

serviço público de Urgência e Emergência, onde 2,9% apontaram como muito insatisfeito.  

 A Distribuição Gratuita de Medicamentos teve a segunda maior avaliação negativa de 

insatisfação (1,9%). 

 No Gráfico 3, a questão abordada foi a frequência da utilização dos serviços da USF 

Maria Verônica da Silva. Verificou-se que os entrevistados se dividem entre os que utilizam 

mensalmente os serviços ou os que utilizam esporadicamente, somente em caso de 

necessidade.  

 Quanto ao atendimento, os usuários avaliaram como sendo “bom”, contudo uma parcela 

de 28,6% (n=30) se mostram insatisfeitos com o atendimento recebido, avaliando como 

irregular. Nesse aspecto, Duncan et al. (2004, p. 91) explicitam que “a demanda espontânea 

surge a partir de percepções individuais ou familiares da necessidade de atendimento pelos 

serviços de saúde, ou seja, a partir de necessidades sentidas”. 
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Gráfico 3: Avaliação do Atendimento na unidade e Frequência de utilização da USF 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 O tempo de espera nas consultas e marcações também foi avaliado, o resultado varia 

entre regular a péssimo (entre 47,6% a 21,9%), o que indica a insuficiência de médicos na 

unidade com a demora em ser atendido ou obter agendamento com o médico, situação 

refletida em outra questão da pesquisa sobre a quantidade de médicos e agentes de saúde, 

Tabela 2, em que 63,8% dos usuários avaliaram negativamente o número de médicos que 

atendem a unidade.  

 A quantidade de Agentes de Saúde que acompanham as famílias foi classificada como 

sendo “Bom” - 55,2% - contudo, há uma proporção de 38,1% que consideram como regular a 

quantidade de profissionais que fazem o atendimento às famílias. Neste aspecto, Figueiredo 

(2007, p. 9), comenta que “o cuidado com a saúde não é só de responsabilidade médica, é 

também dos outros profissionais de saúde e dos sujeitos, individuais ou coletivos, 

constituindo o alvo da atenção profissional”. 

  

QUANTIDADE DE MÉDICOS 

Bom Muito bom Ótimo REGULAR PÉSSIMO 

15,2% 2,9% 0,0% 63,8% 18,1% 

     QUANTIDADE DE AGENTES DE SAÚDE 

BOM Muito bom Ótimo REGULAR Péssimo 

55,2% 2,9% 0,0% 38,1% 3,8% 

Tabela 2: Avaliação da quantidade de Médicos e Agentes de Saúde da USF 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 Tratando da avaliação da qualidade dos serviços do médico, da equipe de enfermagem e 

dos Agentes de Saúde da unidade, em geral, os usuários pesquisados apontaram como sendo 

bom a regular.   
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 Em relação ao da enfermagem, os respondentes se mostram satisfeitos, sendo o trabalho 

melhor avaliado (64,8%). Quando se trata do trabalho dos agentes de saúde, os respondentes 

avaliaram como “regular” quanto a satisfação em 34,3% dos pesquisados (Gráfico 4),  o 

mesmo se mostra quanto a equipe médica, avaliadas como regular em 37,1% do respondentes 

o que reforça que esses profissionais necessitam de melhor capacitação para atender a 

população. Duncan et al. (2004, p. 96) afirmam que “o perfil desejado para o agente 

comunitário é de alguém que se destaca na comunidade pela capacidade de comunicar-se com 

as pessoas e pela liderança natural que exerce, funcionando como elo entre a equipe e a 

comunidade”. Nota-se que apenas 1% consideraram como péssimo o atendimento em relação 

a equipe médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Avaliação da qualidade do trabalho dos médicos, da equipe de enfermagem e Agentes de 

Saúde da USF Maria Verônica da Silva 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 No tocante a limpeza e organização da unidade em geral, a maioria (63,89%) apontaram 

como sendo “Bom” a “Ótimo”, contra uma parcela de 36,2% que avaliaram como sendo 

regular a péssimo, o que pode representar a necessidade de reforço nos procedimentos de 

higienização da unidade.  

Foi questionado, também, se o acesso a Unidade de Saúde da Família Maria Verônica 

da Silva é geograficamente acessível, as opiniões foram equilibradas, variando entre “Bom” a 

“Regular”, o que na análise de Duncan et al (2004, p. 79), este se caracteriza como fatores de 

distância, transporte público acessível e tempo para chegar a unidade e obter atendimento. 

Esses índices podem ser observados na Tabela 2. 
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LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 

Bom Muito bom Ótimo Regular Péssimo 

42,9% 15,2% 5,7% 33,3% 2,9% 

     ACESSO GEOGRÁFICO 

Bom Muito bom Ótimo Regular Péssimo 

26,7% 21,9% 14,3% 37,1% 0,0% 

Tabela 2: Relação quanto a limpeza e organização e acessibilidade geográfica da USF Maria Verônica 

da Silva 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 Finalizando a pesquisa, foi proposto ao usuário apontar dentre uma lista de 10 melhorias 

necessárias, seis que considerariam críticas para a USF do bairro (Gráfico 4). Pelo ranking de 

respostas, o número de médicos e o tempo de espera na consulta foram apontados como 

pontos críticos de melhoria, seguidos pelo tempo de espera para marcação com médico 

especialista, aumentar a quantidade de remédios, consequentemente reduzir a sua falta e, na 

opinião de 51,4% dos usuários, o horário de atendimento na USF Maria Verônica da Silva 

dever ser ampliado.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Ranking de melhorias propostas pelos usuários da USF Maria Verônica da Silva 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 Corroborando com ordenamento das melhorias propostas e completando a pesquisa, foi 

indagado aos usuários pesquisados qual era a sugestão particular de melhoria no atendimento 

à saúde no bairro, dentre as repostas as mais comuns foram: 

• Melhorar o tempo de espera tanto para marcação com especialista quanto para o 

médico da unidade, consideram a espera desgastante. 

• Aumentar a quantidade de médicos que atendem, que pode impactar no tempo de 

espera. 
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• Aumentar a quantidade de medicamentos ofertados e diminuir a escassez dos mesmos, 

os usuários apontaram que a falta de remédios na unidade é crítica. 

• A frequência das visitas dos Agentes de Saúde, passar mais vezes nas casas. 

• Falta de material para curativo, coleta de sangue e a qualidade destes. 

• Qualificação dos Agentes de Saúde em relação ao atendimento do usuário. 

Foi relatada também a necessidade de ter agua na recepção e o acesso a unidade, como 

sendo somente uma para atender dois bairros, se torna distante. Os dados coletados se 

assemelham a pesquisa SIPS, retratando o déficit de profissionais e por consequência o 

aumento no tempo de espera como grandes vilões da insatisfação dos usuários. Todavia, a 

realidade local na questão da distribuição gratuita de medicamentos é divergente da situação 

apontada pela pesquisa SIPS quando retrata como sendo satisfatória, necessitando apenas de 

ampliação na lista (tipo) de medicamentos disponibilizados. 

5  Conclusão 

 É evidente que a saúde pública brasileira avançou, nos últimos anos, em termos de 

políticas de qualidade de vida do cidadão, de promoção de atenção básica individual e 

coletiva através de programas de prevenção, tratamento e reabilitação. Entretanto, não bastam 

boas intenções, bons planejamentos sem uma gestão eficaz, que coordene ações 

conjuntamente com recursos, que no Brasil é historicamente escasso.  

 Uma boa gestão pública de saúde perpassa pela qualificação dos profissionais, 

administração de recursos e o acompanhamento da qualidade da prestação dos serviços. No 

mundo corporativo atual, a observância da qualidade e a satisfação dos clientes são o 

termômetro da empresa no mercado. 

 Na avaliação geral da pesquisa, a satisfação em relação a USF Maria Verônica da Silva 

é satisfatória, porém, demanda de melhorias urgentes para aumentar o nível de satisfação do 

usuário. O contexto de resultados demonstra uma situação que percorre todo o país, a falta de 

recursos e investimentos na área de saúde pública, uma gestão deficiente que não se atenta em 

observar a qualidade dos serviços prestados.  

 Os resultados aqui obtidos retratam sob duas perspectivas, uma avaliação conjunta dos 

serviços de saúde pública e outra específica sobre um serviço, onde o pesquisado demonstra 

sua opinião a partir de experiência na utilização dos serviços. Além disso, todo usuário traz 

consigo, a cada resposta, suas crenças, dificuldades, satisfação e a própria realidade em que 

vive. 

 Assim, o propósito deste estudo foi atingido, retratando as reais dificuldades dos 

usuários do PSF dentro do contexto de unidade de saúde com as particularidades daquela 

localidade e seus moradores, avaliando os níveis de satisfação, apontando melhorias na 

prestação do serviço. Contudo, este trabalho apresentou a limitação quanto a quantidade de 

respondentes e o tamanho da amostra, decorrente da dificuldade de acesso a mais usuários da 

localidade. Portanto, uma quantidade maior de usuários respondentes, um maior tamanho de 

amostra na área seria indicado. 
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 Quanto a sugestões de trabalhos futuros, ao longo do desenvolvimento deste foram 

identificados pontos correlacionados a temática de satisfação e qualidade dos serviços 

prestados pelo SUS. Desse modo, sugere-se que se ampliem os estudos, através de análises de 

outras unidades, aprofundando aspectos não examinados aqui, para melhor visualizar a 

situação da saúde e atenção básica no município. 

Enfim, o trabalho veio demonstrar que a escuta ao usuário do sistema de saúde pública é 

fundamental no processo de avaliação da atuação do Programa Saúde da Família como em 

outros serviços públicos, dado que é capaz de apontar gargalos e desafios, assim como sugerir 

caminhos para superá-los, revelando esta como uma importante ferramenta de gestão pública, 

não podendo ser ignorada. 
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APÊNDICE 1 - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP 

Prezado (a) entrevistado (a), 

As questões abaixo se referem a uma pesquisa de campo para a composição do trabalho de 

conclusão de curso – TCC, do curso de GRADUAÇÃO em ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF. O objetivo é avaliar o nível de 

satisfação do Programa Saúde da Família pela percepção dos usuários da USF Maria Verônica 

da Silva, no município de Barra Mansa. 
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