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Resumo 

Os órgãos públicos foram criados para servir a população. Porém, como perceber se os 

serviços disponibilizados são satisfatórios? Este artigo tem como objetivo averiguar a 

qualidade nos atendimentos prestados aos usuários dos serviços públicos municipais, a partir 

do serviço dispensado na atenção básica à saúde no posto de saúde Leão XIII, no município 

de Paracambi. Esta pesquisa bibliográfica exploratória segue por um caminho teórico, 

expondo sugestões para a melhoria dos serviços públicos no posto Leão XIII. Assim, a 

proposta pode ser o início para o emprego de um sistema de avaliação que pondere o nível da 

satisfação no atendimento e obtenha aporte para a melhora dos serviços prestados à sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Qualidade; Atendimento; Gestão Municipal. 

1 Introdução 

Os serviços públicos municipais são tidos como indispensáveis à ordenação social, 

atentando para a satisfação das necessidades básicas da sociedade. Em virtude de sua função e 

a vasta abrangência junto à população, o serviço público municipal deve apresentar altos 

níveis de qualidade percebida pelos usuários. 

A ideia de qualidade possui elementos subjetivos e objetivos. Este último se encontra 

ligado às características do produto ou serviço e ao modo como é oferecido. Já o elemento 

subjetivo reporta como o cliente percebe o produto ou serviço oferecido. A maneira como 

cada usuário compreende a qualidade resulta de fatores subjetivos que, por sua vez, procedem 

da sua expectativa e experiência (LAS CASAS 2008, p.6).  

Os usuários são quem determinam a qualidade, guiados por suas expectativas e 

necessidades, o que pode demonstrar uma volatilidade, pois o que leva satisfação a um 

indivíduo, pode não levar ao outro. Avaliar a qualidade no atendimento é uma tarefa 

complexa, pois depende de diversos fatores. Assim, “um serviço pode ser considerado de 

qualidade quando proporciona um determinado nível de satisfação”(LAS CASAS 2012, 

p.33). 

A gestão pública municipal destina atenção insuficiente às atividades de controle 

para avaliação de sua atuação. O propósito dessa pesquisa consiste em avaliar a qualidade do 
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serviço prestado, considerando as causas que exercem influência na satisfação dos usuários, 

como atendimento na recepção, marcações, consultas e exames.  

É fundamental para qualquer gestão, seja privada ou pública, saber a opinião dos 

clientes e como compreendem a qualidade nos serviços prestados. A análise dos serviços 

públicos possibilitará a definição do padrão de desempenho, e ajudará na compreensão do 

motivo que influencia a qualidade ofertada, podendo ser o início para implantação das 

melhorias nos serviços.  

Com essa pesquisa, pode-se observar os fatores que determinam a qualidade 

percebida nos serviços prestados pelo posto de saúde Leão XIII. Neste estudo, verifica-se a 

qualidade no fornecimento dos serviços públicos e se esta é considerada satisfatória pelos 

usuários no atendimento às suas necessidades.  

Pretende-se neste trabalho identificar o nível de qualidade no atendimento prestado 

aos usuários do posto Leão XIII, averiguar quais fatores atendem ou não aos requisitos dos 

usuários, a fim de expor os motivos, indicando sugestões que causem adequações de forma a 

melhorar a ordenação dos serviços prestados. 

O estudo considera apenas alguns pontos da qualidade dos serviços, direcionada ao 

posto de saúde Leão XIII. Dessa forma, a qualidade percebida através da satisfação ou 

insatisfação não pode ser generalizada para todas as linhas de atendimento da administração 

pública municipal de Paracambi.  

Para atingir o objetivo, a pesquisa está apoiada em uma análise bibliográfica em 

material já elaborado e exploratória, possibilitando maior proximidade com o problema. 

A pesquisa está estruturada em seis capítulos. O primeiro apresenta a introdução 

sobre a qual dispõe a importância e o objetivo  que propõe-se a atingir; o segundo exibe o 

referencial teórico sobre o qual forma-se o estudo; o terceiro mostra os procedimentos 

metodológicos adotados para realização da pesquisa; o quarto apresenta a análise dos 

resultados; no quinto é apontada a conclução e no último, as referências. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 Qualidade No Serviço Público 

O Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte de um dos maiores sistemas públicos de 

saúde e garante acesso integral, universal, igualitário e gratuito para todos. O Sistema foi 

criado na Constituição de 1988 e garante em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado. A Lei 8.080/90 complementa em seu art. 2º que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício.  

As políticas públicas têm conduzido à aceitação e utilização de indicadores capazes 

de avaliarem a qualidade. No entanto, vale realçar que a qualidade deve ser considerada como 

um conceito dinâmico a ser constantemente reconstruído (BRASIL, 2014, p.8). 

Os Padrões de Qualidade do Atendimento ao Cidadão surgiram com a finalidade de 

promover a melhoria da qualidade do atendimento prestado pelo Serviço Público e satisfazer 

as necessidades e desejos dos usuários (BRASIL, 2002, p. 5). 

O Decreto nº 3.507/00 estabeleceu o Padrão de Qualidade que definiu as diretrizes 

normativas para o padrão de atendimento prestado pelos órgãos e entidades, que atendem ao 

cidadão. 

Essas diretrizes estão alicerçadas no Programa da Qualidade do Serviço Público – 

PQSP que aborda a participação do cidadão na busca por melhor atendimento e apontam 

quais as características que o padrão de qualidade deve apresentar, de acordo com o Decreto 

nº 3.507/00, art. 2º.  Os padrões de qualidade do atendimento deverão ser: observados na 

prestação de todo e qualquer serviço aos cidadãos-usuários; avaliados e revistos 

periodicamente; mensuráveis; de fácil compreensão; e divulgados ao público. 

A qualidade fundamentada no usuário “[...] incorpora elementos subjetivos pautados 

na satisfação de preferências do consumidor” (SHIOZAWA, 1993). Segundo Pleguezuelos 

(2000), qualidade é o conjunto de características de um produto ou serviço que satisfazem as 

necessidades e expectativas do cliente. 

Qualidade em serviço é a capacidade que uma experiência, ou qualquer outro fator, 

tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou fornecer benefícios a alguém 
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(ALBRECHT, 1992, p.254). Já o serviço público pode ser definido como “todo aquele 

prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 

satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do 

Estado” (MEIRELLES, 2004, p.320).   

Segundo Las Casas (2008, p.14), os serviços são intangíveis, inseparáveis, 

heterogêneos e simultâneos.  O serviço é constituído pela sequência de contatos que o cliente 

tem no decorrer de seu envolvimento, durante a prestação do serviço. O avanço da qualidade 

no setor de serviços tem sido distinto:  

Por envolver um relacionamento intensivo de mão de obra, durante a prestação do 

serviço, o setor de serviços tem sido o maior alvo dos estudos na área de percepção 

de qualidade. Isto provavelmente seja resultado da dificuldade de aplicação dos 

conceitos de qualidade originários de empresas manufatureiras para o setor de 

serviços (VIEIRA e CARVALHO, 1999, p.132). 

A gestão pública, direcionada ao usuário, pressupõe alterações na cultura e exige o 

desenvolvimento de novos valores e conduta dos agentes públicos. Assim, vale frisar que a 

mudança não deve ser restrita aos setores de atendimento, mas a toda esfera pública, visto que 

são mutuamente dependentes dos valores culturais de toda a administração. 

A administração pública, voltada para o cidadão, pressupõe o desenvolvimento de 

ações de atendimento transparentes, simplificadas, ágeis e com pouca quantidade de 

contatos, livrando o usuário do confronto com um labirinto de programas e 

repartições, [...] para desfrutar dos benefícios a que tem de direito. (COUTINHO, 

2000, p.61).  

A qualidade dos serviços deve acompanhar o desenvolvimento e a dinâmica das 

expectativas dos usuários, porém, “...não é fácil fixar normas para os encontros de forte 

interação” (TÉBOUL, 1999, p.132).  

 A qualidade entendida pelo usuário depende tanto dos aspectos tangíveis, como dos 

intangíveis.  A construção da imagem da instituição na prestação do serviço imprime especial 

importância, porque é um modo de equilibrar o fato da prestação do serviço ser intangível, 

sendo oportuno associar a objetos tangíveis. 
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2.2 As Restrições De Clientes Como Usuários 

Clientes, para Las Casas (2012, p.251), são pessoas que compram e consomem 

produtos e serviços. Em alguns setores há grande dificuldade em reconhecer o cliente como 

usuário, isso é mais evidente no serviço público. Os usuários do serviço público, por diversas 

vezes, são nomeados de contribuintes, em função do seu papel financiador do serviço. 

O cidadão paga prévia e indiretamente, por meio do recolhimento de tributos, pelos 

serviços que utiliza, mesmo sem haver vinculação direta com a prestação dos serviços. Pois 

“[...] o Estado não opera através de troca, mas de transferências; o mecanismo de controle não 

é o mercado, mas o da política e da administração, e o objetivo não é o lucro, mas o interesse 

público” (BRESSER-PEREIRA, 2000, p.19).  

A noção de cliente supõe a opção de escolha, que raramente acontece no serviço 

público municipal. Ver o cidadão como um cliente significa apenas dar-lhe a devida atenção, 

dedicar-lhe o respeito que ele não tem nas práticas da administração pública burocrática, 

autorreferida, voltada para seu próprio poder (BRESSER-PEREIRA 1998, p.122). 

As práticas administrativas do setor público têm que ser permanentemente pautadas 

no âmbito democrático e na conservação do direito à cidadania. Destarte, Coutinho (2000), 

expõe que os funcionários públicos não atendem somente aos usuários diretos, mas preservam 

os direitos de todos os cidadãos. Isso significa que eles equilibram os objetivos 

potencialmente conflitantes de satisfação dos usuários com a proteção dos interesses de toda a 

comunidade.  

A interação entre a sociedade e o setor público é orientada por princípios como 

legitimidade, igualdade e transparência. Por esse motivo, no setor público não pode haver 

favoritos e todos devem receber [...] o mesmo nível de serviço para assegurar obediência a 

valores democráticos (responsabilidade, lealdade e a norma da lei), aos princípios de justiça 

natural (justiça , devido processo e imparcialidade) e à igualdade horizontal (tratamento igual 

para diferentes grupos e regiões) (DINSDALE e MARSON, 1999, p.28). 

Isto é, a conduta administrativa da gestão pública precisa ser sempre metódica na 

conservação do direito à cidadania e seguir a norma da Legalidade, obediência à lei; 

Impessoalidade, não acepção de pessoas; Moralidade, pautar a gestão pública por um código 
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moral; Publicidade, dar publicidade a tudo; e Eficiência, fazendo o que é preciso ser feito com 

o máximo de qualidade, ao menor gasto possível. 

 

2.3 Gestão Municipal 

Município é a circunscrição do território do Estado na qual cidadãos, associados 

pelas relações comuns de localidade, de trabalho e de tradições, vivem sob uma organização 

livre e autônoma, para fins de economia, administração e cultura (MEIRELLES, 1997, p. 70).  

A gestão pública municipal, assim como a iniciativa privada, utiliza práticas 

gerenciais abrangendo atividades meio e atividades fins. Estas se traduzem em prestar 

serviços aos cidadãos. A eficiência e efetividade dos serviços municipais afetam, de maneira 

direta, o conceito que o cidadão constitui a respeito do serviço público, de seus gestores, 

funcionários e políticos. 

As empresas comerciais, bem como as instituições do serviço público, são órgãos da 

sociedade. Elas não existem por conta própria, mas para cumprir uma finalidade 

social específica e satisfazer uma necessidade exclusiva da sociedade, da 

comunidade ou do indivíduo. (DRUCKER, 2006, p.205). 

As novas exigências requerem serviços públicos eficientes, ágeis, e adaptáveis, 

impulsionadas pela dinâmica das transformações do mundo contemporâneo. Segundo 

Osborne e Geabler (1994, p.16), o ambiente contemporâneo exige instituições extremamente 

flexíveis e adaptáveis, instituições que produzam bens e serviços de alta qualidade, 

assegurando alta produtividade aos investimentos feitos. 

Deming (1990, p.5), ao referir-se ao setor público, destaca que, na maioria das 

repartições públicas, não há um mercado a ser buscado. Ao invés de conquistar um mercado, 

uma agência governamental deve prestar, de forma econômica, o serviço prescrito pela 

legislação vigente. 

O processo acelerado de transformação e as novas exigências e demandas impostas 

ao serviço público estão a reivindicar formas mais dinâmicas de gestão, de modo que a 

prestação de serviços reflita as reais necessidades da coletividade. Desse modo, é preciso 

buscar formas de ampliar a oferta de serviços públicos, reduzindo o déficit e os custos 

impostos à população pelas filas, os atrasos e o mau atendimento (COSTA, 2000, p.269). 
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A aplicação de indicadores de qualidade na gestão pública é uma ação que objetiva 

avaliar o desempenho, averiguando se os resultados encontram-se conforme o programado, ou 

se faz necessário ajustes para a retificação de eventuais falhas. Segundo Takashina e Flores 

(1996, p.19), os indicadores são utilizados pela organização para controlar e melhorar a 

qualidade e o desempenho dos seus produtos e processos ao longo do tempo. Os indicadores 

podem revelar o nível dos resultados obtidos, conseguindo alterações absolutas ou melhorias 

constantes na maneira de coordenar os métodos, ou no fornecimento de serviços.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade do atendimento oferecido 

aos usuários da Unidade Básica de Saúde do município de Paracambi, por meio de critérios 

qualitativos - satisfação do usuário. 

Trata-se de pesquisa aplicada, exploratória do tipo bibliográfica, que parte do 

conhecimento da realidade e de suas características, devendo se aprofundar na descrição do 

caso observado (TRIVIÑOS 1992). Sendo válido somente para o cenário em estudo, sem 

permitir generalização do resultado. As conclusões extraídas deste trabalho não são aplicáveis 

para os demais postos e setores de atendimento municipal. 

 A pesquisa encontra-se fundamentada em estudo exploratório de informações 

levantadas em campo e em teorias que auxiliam a achar os parâmetros de referência para 

apropriada condução do estudo. A pesquisa ao referencial teórico encontra-se alicerçada em 

livros, artigos, revistas técnicas e na internet. As áreas de conhecimento mais pesquisadas são: 

administração pública, qualidade e serviços.  

O tratamento das informações é relativamente simples por tratar variáveis 

quantitativas. O estudo tem o propósito de verificar a qualidade  do atendimento, tomando 

como referência o nível de satisfação do usuário. 

O questionário utilizado como instrumento para a coleta de dados foi formulado com 

o objetivo de verificar o nível de satisfação do usuário, elaborando um conjunto de questões 

fechadas de múltipla escolha para possibilitar a apuração do índice de satisfação e percepção 
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do atendimento, com vistas a obter informações para efetivar mudanças para a melhoria dos 

serviços prestados.  

O questionário foi aplicado pela mesma pesquisadora; contudo, a aplicação foi uma 

fase morosa, porque as pessoas foram abordadas para preenchimento logo após terem 

recebido a prestação do serviço. A maioria dos usuários justificava falta de tempo para não 

responder o formulário. No entanto, mesmo com esses obstáculos, foi possível aplicar o 

questionário, pois pôde contar com a contribuição de pessoas que, gentilmente, concederam 

parte de seu tempo para participar da pesquisa. 

O formulário traz questões destinadas a apurar o grau de satisfação dos usuários. 

Esse mecanismo mostra-se eficiente para mensurar fatores comportamentais, buscando a 

avaliação do usuário sobre a prestação do serviço: 

Sexo ( )Feminino  ( )Masculino      

Faixa Etária  ( )0 a 20   ( )21 a 40   ( )41 a 65   ( )+ de 65 

1. A equipe de atendimento foi prestativa? 

2. A equipe de atendimento mostrou competência? 

3. A equipe passa as informações e instruções necessárias?   

4. O tempo de espera para marcação da consulta foi adequado? 

5. O tempo de espera para a consulta foi adequado? 

6. Há pontualidade no atendimento? 

7. De um modo geral, como você avalia a qualidade do atendimento realizado pelo 

posto de saúde? 

8. Qual o seu grau de satisfação com o atendimento? 

9. Você indicaria os serviços do posto para um amigo ou familiar? 

A análise dessas informações, evidencia o nível de satisfação dos usuários; no 

entanto, não revela os motivos de eventual satisfação ou insatisfação com os serviços 

recebidos. No início do questionário, duas questões destinam-se a coletar dados referentes à 

segmentação por faixa etária e sexo dos usuários que participaram da pesquisa, com o intuito 

de auxiliar na formação das características dos usuários para o tratamento e análise dos dados. 
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Cada uma das questões designadas ao índice de satisfação apresentava quatro opções 

de resposta para apurar o nível de satisfação, variando de um extremo positivo a um negativo, 

conforme abaixo: 

Muito Satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito Insatisfeito 

 

O processo de amostragem consiste de Amostragem Não Probabilística pois depende 

da colaboração das pessoas. O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo (GIL, 2008, p.94). 

O posto de saúde Leão XIII não tem um número fixo de atendimentos por mês, esse 

número varia conforme a demanda da população, sendo o número médio de atendidos ao mês 

450 usuários.  

Os pacientes ficaram acanhados e muitos se negaram a responder o questionário com 

a abordagem executada na frente ou dentro do posto. Para superar esse obstáculo, a pesquisa 

também foi realizada nas imediações do posto, o que possibilitou menor ou nenhuma tensão 

entre os entrevistados e obtenção de respostas. 

Um número razoável de pessoas preferiu não responder ao questionário, mesmo 

esclarecendo que se tratava de uma pesquisa para compor um trabalho de conclusão do curso 

e ressaltar que era anônima. 

Com a finalidade de obter uma amostra homogênea, foram colhidos dados em cada 

um dos dias e horários da semana, durante o período de aplicação do questionário, que foi 

entre os dias 19 e 28 de março , assim a dificuldade com a recusa dos usuários diminuiu. 

A amostra foi definida tomando-se como base a média mensal de usuários que 

frequentaram o posto no mês de março de 2018, obtendo assim uma amostra por 

acessibilidade. Desta forma, foram obtidos 62 questionários respondidos.  

Pelo fato de inexistir incentivo à participação dos usuários, a seleção dos 

entrevistados foi aleatória, estando condicionada à boa vontade de participar da pesquisa. Por 

se tratar de serviço público, não há preferência no tipo de usuário a ser entrevistado, visto que 

todos devem ser tratados da mesma maneira.  
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4 Apresentação e discussão dos resultados (análise e coleta de 

dados) 

O serviço pesquisado neste trabalho é o atendimento básico no posto de saúde Leão 

XIII. Este serviço é procurado principalmente pela população do bairro Lages e adjacentes. 

Os procedimentos adotados para a prestação dos serviços de atendimento têm algumas 

características inerentes ao serviço: 

a) O período de atendimento é de segunda a sexta feira das 7:00 às 17:00 horas; 

b) As exigências para obtenção dos serviços são apresentação do RG, cartão do SUS 

e comprovante de residência em nome do usuário;  

c) O agendamento da consulta pode ser feito mensalmente, em data e horário 

preestabelecido pelo posto. Em certos casos, é possível aguardar encaixe ou desistência no dia 

e horário de atendimento do especialista, respeitados os limites de horário e atendimento do 

mesmo;  

d) As informações sobre os serviços são transmitidas pelas recepcionistas ou podem 

ser obtidas no mural exposto na entrada do posto; 

e) O atendimento é pela ordem de retirada da ficha do paciente, respeitada a 

preferência de idosos, gestantes e crianças; 

f) Os retornos necessários são marcados pelo próprio médico que fará o 

acompanhamento ou no agendamento mensal, quando depender de resultados de exames; 

g) As especialidades oferecidas pelo posto Leão XIII para atendimento da população 

são Odontologia, Clínico Geral, Ginecologista, Pediatria, Dermatologista, Endocrinologista, 

entre outros.   

Serviços de Acolhimento, Enfermagem, Hipodermia, Imunização (vacinas), 

Dispensação de preservativos e contraceptivos, Exame Preventivo (câncer de colo de útero), 

Acompanhamento à Gestante (Pré-natal) e Grupo de Educação em Saúde também fazem parte 

das atribuições dessa unidade básica de saúde. 

A seguir, encontram-se avaliadas as distinções de percepção, retratadas pelo índice 

de satisfação, de acordo com os elementos de avaliação constantes no questionário utilizado 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

11 

 

na pesquisa, pois oferecem subsídios para saber o nível de satisfação dos usuários do serviço 

pesquisado. 

Através da avaliação desses dados é possível verificar o nível de satisfação dos 

usuários em relação ao serviço pesquisado, assim como os aspectos que requeiram maior 

atenção dos gestores, para realizar melhorias, com o propósito de assegurar maior qualidade 

na prestação dos serviços à sociedade. 

O gráfico 1 demostra os índices de satisfação apurados, para cada um dos fatores de 

avaliação considerados nesta pesquisa. O nível de satisfação aferido no posto de saúde Leão 

XIII, em geral, foi satisfatório. Isto se explica em função da prestação do serviço ocorrer 

normalmente no posto, sem que o usuário precise percorrer grandes distancias para obter os 

serviços básicos de saúde em outras unidades, incluindo as vacinações, pré-natal e 

distribuição de métodos contraceptivos. Ao que aparenta, o cidadão considerou o fato do 

atendimento estar normal na unidade de saúde, visto que a imprensa passa informações sobre 

a grave crise no sistema de saúde.  

 

GRÁFICO 1 - Índices de satisfação dos fatores de avaliação dos serviços prestados.  

Fonte: Posto de saúde Leão XIII (2018).  
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As questões relacionadas ao tempo de espera foram avaliadas como insatisfatórias, 

apresentando níveis na faixa de 40% de insatisfação. O tempo de espera para a marcação da 

consulta obteve o maior índice negativo do questionário com 29% de muita insatisfação e 

41% de insatisfação.  

Esperar pelo agendamento mensal e posteriormente pela consulta, que dependendo 

poderá ocorrer até o final do mês seguinte ao agendamento, pode levar o cidadão a até dois 

meses de espera por uma consulta na unidade básica de saúde.  

Este tempo de espera pode fazer a diferença no estado de saúde do paciente, 

permitindo que o problema se torne mais grave ou dificultado o tratamento. Esse dado é 

importante para que os gestores tomem as providências cabíveis, a fim de melhorar o tempo 

de espera, já que o fator tempo foi avaliado negativamente em relação às demais questões. 

A equipe, analisada pelas questões 1, 2 e 3, foi melhor avaliada, com índices em 

torno de 60% para satisfeito e 20% para muito satisfeito. Os usuários do serviço estão, de 

modo geral, satisfeitos, porém deixaram claro que não aprovam certas ações e atitudes de um 

ou outro funcionário do posto. 

Talvez o cidadão tenha considerado a relação tempo de espera/equipe, sendo mais 

rigoroso na ponderação do tempo de espera, onde o serviço, de maneira geral, foi analisado 

com menor índice de satisfação do que a equipe. 

As questões que avaliam a qualidade percebida e a satisfação dos usuários 

apresentaram índices na média dos 80% , ou seja, os cidadãos estão muito satisfeitos ou 

satisfeitos. O posto de saúde congrega diversos serviços, tem uma equipe competente e pronta 

a ajudar, seu espaço físico está sempre limpo e organizado, os serviços são prestados em salas 

especificas para cada serviço. Todos os ambientes têm placas de identificação que são 

relacionadas ao serviço em questão, facilitando o entendimento, a localização e o ambiente 

onde são prestados estes serviços o que resulta na satisfação dos usuários. 

Considerando-se os índices de indicação, com base na questão nove que indagou se 

os usuários indicariam os serviços do posto para um amigo ou familiar, conforme demostrado 

no gráfico 2, percebe-se que o resultado foi positivo.  

Esse dado é importante, já que pode existir uma correlação entre o nível de satisfação 

e o de indicação. Assim sendo, torna-se evidente que os cidadãos satisfeitos indicam os 
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serviços do posto de saúde Leão XIII. Observa-se que a experiência com o serviço transporta 

a satisfação e a expectativa do usuário. 

 

GRÁFICO 2 – Você indicaria os serviços do posto para um amigo ou familiar? 

Fonte: Posto de saúde Leão XIII (2018). 

  

Dando-se continuidade a análise das demais questões do questionário da pesquisa, 

serão apresentados, a seguir, os dados referentes à segmentação por faixa etária e sexo. Estas 

perguntas, assim como as demais, ofereceram aos usuários opções fechadas de múltiplas 

escolhas. 

Observa-se que, do total de usuários que participaram da pesquisa, a grande maioria 

pertence ao sexo feminino e menos de um quarto (1/4) pertencem ao sexo masculino, sendo 

que ambos proporcionalmente consideraram o serviço satisfatório.  

Talvez essa diferença na participação feminina ocorra pelo fato das mulheres 

cuidarem da saúde de forma preventiva procurem atendimento médico de forma regular, 

enquanto que, na maioria das vezes, os homens procurem atendimento para constatar um 

possível problema. 

 

GRÁFICO 3 – Participação dos usuários entrevistados por sexo.  

Fonte: Posto de saúde Leão XIII (2018). 
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Considerando-se os índices da segmentação por faixa etária, nota-se que, conforme 

demonstrado no gráfico 4, os usuários acima de 65 anos têm a menor participação, com 

apenas 10%, seguidos dos que estão com idade entre 0 e 20 anos, com 13% do total 

entrevistado. No caso de crianças acompanhadas de seus responsáveis, quem respondeu ao 

questionário era o adulto responsável que acompanhava o menor de idade nos atendimentos 

com pediatra, Odontopediatria ou na vacinação. 

A participação dos usuários com idade entre 41 e 65 anos foi de 38%, seguida da 

faixa etária entre 21 e 40 anos de idade, com 39% de participação. Portanto, os resultados 

atribuídos por essas duas faixas etárias apresentaram menor variação em relação às demais. 

  

GRÁFICO 4 – Participação dos usuários entrevistados por faixa etária.  

Fonte: Posto de saúde Leão XIII (2018). 

 

Pôde ser observado o nível de satisfação ou insatisfação dos usuários sobre os 

serviços prestados. Assim como os fatores que requeiram maior atenção dos gestores, para 

implantar melhorias, com propósito de assegurar maior qualidade na prestação de serviços à 

sociedade. 

Analisando-se a insatisfação apresentada pelos usuários, para o serviço em relação ao 

tempo, os usuários desejam melhorias no tempo de espera. Observa-se que, mesmo em 

proporções distintas, as questões apontadas pelos usuários são bastante semelhantes. Essas 

informações oferecem aos gestores condições de disponibilizar serviços de maior qualidade se 

melhorarem o desempenho nesse item do atendimento. 
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O presente capítulo apresenta a análise do serviço pesquisado a partir da tabulação 

dos dados coletados no questionário de pesquisa. O serviço observado no posto Leão XIII foi 

considerado satisfatório, contrariando a impressão comum de que os serviços públicos são de 

baixa qualidade.  

Com efeito, os índices apurados refletem elevado nível de qualidade no atendimento, 

mostrando que o serviço prestado pelo posto tem avançado no seu relacionamento com os 

usuários. Essa pesquisa tenta expor certas limitações no atendimento e poderá se tornar o 

início para novos estudos. 

Assim, se propõe sugestões para melhoria do serviço de atendimento no posto de 

saúde, no setor público municipal: 

a) Distribuir ao longo do mês as marcações de consultas para a quinzena ou semana. 

Assim, descentraliza as marcações, diminuindo o tempo de espera e o excesso de trabalho na 

recepção em um único dia; 

b) Pesquisar junto aos usuários quais são as especialidades ou serviços que gostariam 

que o posto oferecesse, incentivando os cidadãos a envolverem-se na gestão; 

c) Analisar a qualidade do atendimento do serviço fornecido, promovendo padrões 

de avaliação do atendimento realizado com os usuários; e 

d) Estender o horário de atendimento até mais tarde ou atender aos sábados, para que 

trabalhadores tenham acesso à saúde preventiva. 

 

5 Considerações finais 

A questão da qualidade deve ser um alvo que todos os órgãos têm que ter como 

premissa, uma vez que traz melhorias constantes ao atendimento prestado, satisfazendo as 

necessidades e expectativas dos usuários conforme as exigências da sociedade.  

Por ser um serviço de atenção básica, que engloba acesso, proteção e conservação da 

saúde, melhorar a prestação do serviço público tem sido uma das mais recentes 

transformações da gestão pública e requer intervenções e recursos para modernização da 

instituição; qualificação dos recursos humanos tanto nas relações interpessoais quanto no 
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domínio dos processos; estruturação e execução de procedimentos para acompanhamento e 

avaliação do desempenho. 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a qualidade do atendimento aos 

usuários do serviço público do posto Leão XIII. Os dados apurados demonstram que a 

unidade básica de saúde apresenta níveis de qualidade satisfatória, contrariando a percepção 

geral de que os serviços prestados pelos órgãos públicos são de baixa qualidade, quando 

equiparados aos da iniciativa privada. Com efeito, por meio desta pesquisa evidenciou-se que 

existem verdadeiras ilhas de satisfação no atendimento, obtendo-se um bom conceito perante 

os usuários. 

Pelos dados levantados, o serviço prestado pelo posto foi melhor avaliado pelos 

usuários com relação à equipe do que em relação ao tempo. Convém esclarecer que uma das 

grandes vantagens oferecidas por esta unidade básica é a congregação de vários serviços 

públicos em um único espaço físico. 

Destarte, o desígnio de criar um formulário de avaliação do serviço público, baseado 

em dados qualitativos, foi alcançado. O questionário desenvolvido não somente compreende o 

nível de satisfação dos usuários, mas também identifica as causas que geram insatisfação, 

viabilizando a tomada de decisão dos gestores para a extinção dos obstáculos e a conquista de 

melhores índices de qualidade no atendimento aos cidadãos. É preciso a adoção de medidas 

que garantam o mesmo nível de satisfação em todas as questões. 

Em função da indisponibilidade dos usuários, o estudo realizado apresentou 

limitações com a negativa por parte dos usuários em responder ao questionário. A forma de 

superar tal obstáculo foi continuar a pesquisa em dias e horários variados e nas ruas de acesso 

ao posto de saúde Leão XIII, assim a dificuldade com a recusa dos usuários diminuiu.  

É importante salientar que cada entrevistado teve um tempo de espera distinto e 

atendido por diferentes profissionais. 

Entre as sugestões para trabalhos futuros e possíveis complementos a esta pesquisa 

estão: colher a visão dos profissionais e gestores, investigar a questão pela perspectiva dos 

gestores e os efeitos da qualidade nos resultados produzidos no posto de saúde. 
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O estudo também poderia ser aplicado em outras unidades de saúde básica para 

verificar a existência do mesmo parâmetro de resultados. Nesta perspectiva, comparações 

poderiam ser realizadas entre as unidades de saúde. 
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