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RESUMO 

 

 

Na maioria das organizações públicas ou privadas os sistemas de gestão da 

qualidade incluem métodos de levantamento da percepção dos usuários. As 

unidades componentes do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como as Unidades 

de Pronto Atendimento 24h (UPAs-24h), têm introduzido mudanças no sistema de 

gestão para elevar a qualidade dos serviços. Esta pesquisa teve como objetivo 

contribuir para o aprimoramento da gestão da qualidade das UPA 24h, através da 

avaliação e revisão dos métodos de levantamento da percepção da qualidade pelos 

usuários. Para tanto, foi realizado um estudo de caso comparativo de duas UPAs 

24h do estado de Minas Gerais, identificando características e resultados da gestão 

da qualidade. Foi realizado levantamento bibliográfico relacionado a temas de 

gestão hospitalar, gestão de qualidade nos hospitais e pesquisa de satisfação em 

serviços de saúde. Como resultado da pesquisa e da análise das UPAs foi possível 

construir e validar um instrumento de pesquisa para ser aplicada junto aos usuários 

das unidades estudadas. A partir da análise dos resultados da aplicação do 

instrumento de pesquisa desenvolvido, foram identificados fatores que afetam a 

satisfação dos usuários e oportunidades de melhoria no sistema de gestão da 

qualidade. 

 

Palavras chave: Gestão de Saúde; Qualidade no atendimento; Satisfação do 

usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Either on public or private organizations the most of the quality management systems 

include survey methods in order to verify the perception of users about the quality of 

products and services. The component units of the Unified Health System (SUS), as 

the Emergency Care Units 24h (UPAs-24h), have introduced changes in the 

management system to improve the quality of services. This study aimed to 

contribute to the improvement of the quality management of UPAs-24h, through the 

evaluation and review of survey methods to measure the users' perception of quality. 

Therefore, this research performed a comparative case study of two UPAs-24h 

located in Minas Gerais, identifying characteristics and results of quality 

management. The comprehension about the current practices and possibilities of 

these UPAs in addition to the literature related to hospital management issues, 

quality management in hospitals and research of satisfaction in health services were 

the bases to design the patient satisfaction survey. As a result, some improvement 

opportunities of the quality management system and the factors that affect the users' 

satisfaction were identified. 

 

Keywords: Health Management; Quality in service; User satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema qualidade no atendimento é recorrente hoje na maioria das empresas, 

seja ela privada ou pública. As empresas públicas também têm investido na melhoria 

dos serviços, buscando entender e atender às expectativas do cidadão. A gestão 

dos serviços públicos de saúde ocupa lugar de destaque nas agendas das várias 

esferas de governo. A capacidade de melhorar a gestão e os resultados está 

relacionada, entre outros, à capacidade de avaliar e melhorar a qualidade dos 

serviços na visão dos usuários. 

Esta pesquisa trata da avaliação da percepção de qualidade em serviços 

públicos de saúde. Este estudo pretende analisar as contribuições e limites do 

modelo de avaliação da percepção de qualidade adotado em Unidades de Pronto 

Atendimento vinte e quatro horas (UPA 24H). As UPAs são estabelecimentos 

públicos de saúde que ampliam o acesso da população aos atendimentos de 

urgência e emergência. Esta pesquisa foi realizada através de uma análise 

comparativa de dois estudos de caso de UPA 24h do estado de Minas Gerais, 

considerando tanto os resultados das pesquisas de satisfação, quanto a análise de 

indicadores de desempenho das unidades. 

Tratando-se de serviços públicos de saúde, a avaliação da qualidade deve ser 

precedida pela conceituação dos termos cliente, paciente e usuário. Segundo a 

cartilha Humaniza SUS (BRASIL, 2008), o termo cliente incorpora a ideia de poder 

contratual e de contrato terapêutico efetuado. O termo paciente é considerado como 

aquele que sofre, conceito reformulado historicamente para aquele que se submete, 

passivamente, sem criticar o tratamento recomendado, em uma relação de 

prestação de serviço o ideal é usar o termo cliente, pois implica em capacidade 

contratual, poder de decisão e equilíbrio de direitos. Já o termo usuário, isto é, 

aquele que usa, indica significado mais abrangente, capaz de envolver tanto o 

cliente como o acompanhante do cliente, o familiar do cliente, o trabalhador da 

instituição, o gerente da instituição e o gestor do sistema. 

Para Saito et al (2013) o paciente é sobretudo um cliente, ou seja, um 

usuário, um comprador de serviços, qualquer que seja o contexto em que é 

atendido. Segundo os autores não existe consenso nas concepções dos termos 

cliente, paciente e usuário quando se trata das relações entre a pessoa que utiliza o 

serviço de saúde e o profissional da área. O termo paciente pode sugerir 
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implicitamente uma posição passiva e hierarquicamente inferior em relação ao 

profissional, visto que a origem do termo refere-se à palavra sofredor, derivada do 

latim. Já o termo cliente emana do vocabulário próprio da economia liberal de 

mercado, implicando à pessoa que acorre aos serviços de saúde, em certa medida, 

o caráter de consumidor, caracterizando a saúde como um bem de consumo, não de 

direito social. 

 

O usuário é cada um daqueles que usam ou desfrutam de alguma coisa 
coletiva, ligada a um serviço público ou particular. Assim, pode-se 
compreender o termo usuário como mais amplo, capaz de ultrapassar o 
ideário passivo ou liberal, que percebe a saúde como um bem de consumo 
regulado pelas leis de mercado, no sentido de avançar para uma concepção 
de saúde enquanto direito humano e social, regulado pelas relações de 
cidadania. (SAITO et al, 2013, p. 176). 

 

A percepção sobre a qualidade dos serviços de saúde é construída a partir da 

experiência vivida, tanto pelos pacientes quanto por seus acompanhantes, nas 

várias etapas do atendimento. Por isso, guardando as devidas diferenças entre 

clientes, pacientes e usuários, este texto trata da percepção dos usuários em relação 

à qualidade do atendimento. 

Muitos hospitais vêm realizando diversas ações com o intento de melhorar 

continuamente a qualidade dos serviços prestados. Para Bonato (2011), de forma 

geral, organizações vencedoras serão aquelas que criarem alternativas com maior 

rapidez, avançando, melhorando, identificando suas fragilidades e estabelecendo 

oportunidades para criar mecanismos inovadores no cotidiano. Mezomo (2001) 

ressalta que os hospitais, embora tardiamente, também estão se integrando neste 

movimento de qualidade e procuram fazê-lo de diversas maneiras: habilitando 

profissionais para que se comuniquem melhor, para resolverem problemas, para 

anteciparem necessidades, para ouvirem e sanarem conflitos e também motivando-

as a se comprometerem com os objetivos da organização. 

Para Alves (1998), a administração de hospitais constitui-se em uma 

especialidade complexa e peculiar da administração, por envolver união de recursos 

humanos e procedimentos muito diversificados. Serviços característicos de outras 

organizações, tais como engenharia, alimentação, lavanderia, hotelaria e 

suprimentos, convivem com os complexos cuidados da área da saúde, interagindo 

com eles a fim de dar aos pacientes condições para a sua recuperação. 
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Na visão de Teixeira et al (2006), compreender a atividade hospitalar como 

um negócio e equilibrar esse conceito com a função social do hospital exige uma 

gestão empresarial ética, competente e desafiadora. Gonçalves (2006) relata que 

um hospital de grande porte compreende os panoramas político, econômico, social, 

tecnológico, cultural, demográfico e ecológico. Para enfrentar essa conjuntura, as 

instituições necessitam de flexibilidade, adaptabilidade e responsabilidade em 

relação às necessidades dos clientes e do mercado. 

Neste sentido, Silva (2008) argumenta que: 

 
O hospital vem sendo atingido claramente por fatos e fatores que interferem 
na assistência que o doente espera receber. Abalado pelo mal que o atinge, 
ele espera encontrar pessoas e equipamentos em condições de lhe prestar 
todo o amparo de que necessita. Uma outra realidade, apresentada pelo 
autor, é o fato de que os clientes a serem atendidos no hospital moderno 
são cada vez mais exigentes, no que diz respeito à assistência que esperam 
receber (p. 21). 

 

Para Schiesari e Malik (2006), a satisfação do paciente inicialmente apontada 

apenas como indicador de resultado, ganhou aos poucos vida própria e passou a 

representar um componente de destaque dentro da gestão da qualidade. Apesar das 

dúvidas existentes em torno da importância relativa a ser dada à percepção do 

paciente, ninguém hoje ousa questionar a relevância de ouvir sua opinião e 

incorporar sua visão na mudança e no aprimoramento de tudo que se faz nas 

instituições. 

Com relação às mudanças organizacionais, Bonato (2011) aponta que é 

preciso conhecer e entender as mudanças atuais nos diferentes âmbitos: social, 

econômico, organizacional e psicológico, para poder administrá-las. Esse é o 

caminho para a construção de uma organização que evolui em paralelo com o 

desenvolvimento social e estimula seus trabalhadores rumo à cidadania. 

Dentro desta perspectiva de mudanças organizacionais, já vislumbrando as 

possibilidades de melhoria nos serviços das organizações estudadas, esta 

dissertação se propõe a contribuir para o aprimoramento da gestão da qualidade das 

UPAs, através da avaliação e revisão dos métodos de levantamento da percepção 

da qualidade pelos usuários. 
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1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O problema tratado nesta pesquisa foi percebido através do 

acompanhamento da pesquisa de satisfação, primeiramente por um período de seis 

meses. A pesquisa é aplicada usualmente de forma semelhante nas duas unidades 

de urgência estudadas: UPA SP, localizada na cidade de Juiz de Fora - MG e UPA 

SJDR, localizada na cidade de São João del Rei. Ao comparar as pesquisas das 

duas unidades, observou-se que existiam indicadores com resultados melhores na 

unidade de São João del Rei. O melhor resultado na percepção da qualidade do 

atendimento na UPA SJDR contrariava a expectativa dos gestores uma vez que, em 

relação à UPA SP, a capacidade de atendimento da UPA SJDR é menor (menos 

profissionais de saúde, menos leitos, menos recurso financeiro) e a capacidade de 

atendimento vinha sendo superior, em função do volume de pacientes atendidos. 

O modelo adotado para controle da qualidade incluía pesquisa de satisfação e 

alguns indicadores de desempenho que eram acompanhados periodicamente e 

usados para avaliações comparativas do desempenho das duas unidades. A 

questão que se colocava era a efetividade do modelo de avaliação da qualidade 

como suporte a identificação de fatores críticos que afetam a satisfação dos 

usuários. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é contribuir para o aprimoramento da gestão da 

qualidade das UPAs, através da avaliação e revisão dos métodos de levantamento 

da percepção da qualidade pelos usuários.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Através de um estudo de caso comparativo dos resultados de duas UPA 24h, 

geridas por uma mesma instituição, esta pesquisa pretende identificar oportunidades 

de melhoria nos métodos de avaliação da percepção da qualidade. O objetivo é 

tornar tais métodos mais efetivos como suporte a identificação de fatores críticos 

para melhoria da qualidade do atendimento e da satisfação dos usuários. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Construir e implementar uma pesquisa diagnóstica para identificar os fatores 

críticos que afetam a percepção dos usuários em relação à qualidade do 

atendimento nas UPAs. 

 Realizar uma análise crítica dos dados apurados, identificando suas 

contribuições e oportunidades de melhoria. 

 

1.3 AS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa pretende contribuir para melhoria do modelo de gestão da 

qualidade das UPAs respondendo às seguintes questões: 

 Quais são as contribuições e limites do modelo vigente de avaliação da 

qualidade como suporte à identificação de fatores críticos que afetam a 

satisfação dos usuários? 

 Quais os fatores críticos afetam a satisfação dos usuários destas 

unidades? 

 Que mudanças podem tornar o modelo de avaliação da qualidade mais 

efetivo no suporte à identificação dos fatores críticos que afetam a 

percepção dos usuários em relação à qualidade? 

 

1.4 A JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Garantir o direito dos cidadãos ao atendimento nas redes de saúde publica 

vem sendo desafio para os Governantes deste País, se este atendimento estiver 

atrelado à qualidade torna-se mais intensa essa busca de melhoria, devido as 

condições que são presenciadas na saúde do Brasil.  

A justificativa e relevância desta dissertação se dá porque atualmente as 

UPAs são essenciais no fluxo de pacientes secundários, são elas que ajudam a 

diminuir as filas das emergências dos hospitais e portanto têm uma relevante 

importância no cenário Nacional. Segundo os dados da revista do Ministério da 

Saúde de 2013, atualmente já são 267 unidades em funcionamento no País, que 

resolvem 97% dos problemas dos pacientes, sem a necessidade de 



20 

encaminhamento ao pronto-socorro hospitalar (BRASIL, 2013b). São instituições de 

atendimento público, mesmo que gerenciadas por instituições privadas, tem como 

público exclusivo os pacientes do SUS. Em geral, o número de atendimentos nestas 

instituições são elevados e determinados por Portaria Ministerial (BRASIL, 2009). 

Um estudo da análise da qualidade do atendimento nestas instituições poderá 

auxiliar gestores na condução deste problema. 

Apesar dos investimentos financeiros aplicados na saúde do Brasil e dos 

diversos tentames do Governo em advir em suas Políticas de Saúde, a insatisfação 

dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com o atendimento das unidades de 

saúde publica, ainda fazem parte dos noticiários nacionais. Para Teixeira et al 

(2006), os resultados dessa situação se refletem na superlotação de hospitais que, 

teoricamente, deveriam atender apenas casos de maior complexidade, de acordo 

com o que é configurado como nível secundário e terciário no sistema de saúde. 

Diante destes fatores a pesquisa em questão pretende apoiar os gestores 

destas unidades de saúde, se propondo a estudar os fatores críticos que afetam a 

qualidade do atendimento dos usuários do SUS, que utilizam o atendimento 

emergencial, identificando os pontos positivos e oportunidade de melhorias do 

modelo de gestão que vem sendo utilizado nas unidades estudadas. Os resultados 

desta pesquisa poderão ainda servir de parâmetro para serem utilizadas em outras 

Unidades de saúde gerenciadas por esta fundação. 

 

1.5 A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A gestão da qualidade em serviços públicos de saúde possui uma estrutura 

complexa. As UPAs respondem por grande parte do atendimento em todo o país. As 

UPAs fazem parte de um projeto do Governo Federal e estão presentes nas diversas 

regiões do país. São de responsabilidade tripartirdes tendo como fonte pagadora o 

governo federal, estadual e municipal. Diversas UPAs têm sua gestão terceirizada, 

porém, mantém orientações gerais e algum grau de padronização nos modelos de 

gestão, mas com diferenças que são influenciadas pelos contextos regionais. Por 

isso, optou-se por delimitar o estudo a duas unidades de urgência e emergência 

dentro do mesmo estado considerando que as condições Políticas, Sociais e 

Econômicas são semelhantes. 
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Como o assunto qualidade no atendimento é vasto e o campo de atuação é 

amplo, esta pesquisa terá foco no Estado de Minas Gerais, mas especificamente na 

Cidade de Juiz de Fora e na Cidade de São João del Rei, analisando duas UPA 

24H, gerenciadas por uma mesma instituição privada sem fins lucrativos, através de 

um estudo comparativo da percepção dos usuários atendidos nestes 

estabelecimentos. 

Este recorte permite um aprofundamento e a comparabilidade do estudo dos 

dois casos. No entanto, a possibilidade de generalização dos resultados fica atrelada 

a verificação da similaridade dos contextos em que atuam as demais UPAs. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este estudo está voltado para uma análise da qualidade do atendimento na 

saúde publica, mas especificamente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

que são unidades de urgência e emergência, com atendimento nas 24hs do dia. 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. 

O objetivo do capítulo introdutório é apresentar ao leitor as mudanças de 

comportamentos com relação às exigências da sociedade, demonstrando que neste 

contexto estão inseridas também as organizações hospitalares. Em seguida é 

apresentada a situação-problema, o objetivo geral e específico, as questões da 

pesquisa e a justificativa e a delimitação da pesquisa. 

O capítulo dois trata do referencial teórico que traz os resultados do 

levantamento bibliométrico para fundamentar a dissertação. Através de vários 

autores foi proposto uma relação da qualidade com os atendimentos hospitalares, 

utilizou-se o conceito de Gestão Hospitalar, Qualidade em serviços hospitalares e 

Pesquisa de satisfação em serviços hospitalares como base deste trabalho. 

O terceiro capítulo apresenta o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, 

onde são descritos os meios que serão utilizados para a obtenção dos resultados da 

dissertação como as etapas da pesquisa, a construção dos instrumentos de 

pesquisa, e os métodos de análise dos dados. 

O capítulo quarto foi desenvolvido visando o estudo dos casos, para que o 

leitor entenda as características das unidades de saúde investigadas quanto ao 

ambiente organizacional ao qual estão inseridas. 
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O capítulo cinco está voltado para as análises dos resultados oriundos do 

estudo de caso de duas unidades de saúde gerenciadas por uma mesma instituição, 

visando à análise da percepção dos usuários. 

Para finalizar a dissertação, o capítulo final apresenta as conclusões da 

pesquisa, destacando suas contribuições, identificando seus limites e recomendando 

trabalhos futuros que poderiam complementar os resultados desta pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As unidades de atendimento de urgência estudadas neste trabalho utilizam a 

pesquisa de satisfação como instrumento gerencial e como forma de avaliação dos 

seus serviços. Segundo Hollanda et.al (2012) a disseminação de estudos sobre a 

satisfação de usuários constitui sem dúvida, um importante aspecto na avaliação dos 

serviços de saúde e dão visibilidade política aos usuários. 

Desta forma, para referenciar este cenário hospitalar e basear esta pesquisa 

utilizou-se o conceito de Gestão Hospitalar, Qualidade em serviços hospitalares e 

Pesquisa de satisfação em serviços hospitalares. Diante disto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica que incluiu um levantamento bibliométrico de artigos 

científicos nas bases Scielo, ISI e SCOPUS, além de busca de teses, dissertações e 

livros relacionados aos temas desta pesquisa. 

Os resultados do levantamento bibliométrico estão apresentados a seguir e os 

artigos selecionados como de maior contribuição para a pesquisa compõem a 

revisão bibliográfica, juntamente com as demais fontes selecionadas. 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O levantamento bibliográfico desta dissertação está fundamentado em textos 

selecionados em três bases Scientific Electronic Library Online – SciELO, Scopus e 

ISI Web of Science. A estrutura da revisão bibliográfica foi sistematizada com base 

nos trabalhos de Costa (2010), Duarte (2012), Oliveira (2012), Neves et al (2013) e 

Rodriguez et al (2013). A apresentação deste levantamento foi estruturada em duas 

etapas: 

 Descrição do levantamento do material pesquisado; 

 Análise do material pesquisado. 

 

2.1.1 Levantamento do Material Pesquisado na Base Scielo 

 

Para este levantamento, foram utilizadas 8 palavras-chave, na caixa de busca 

do SciELO (http://www.scielo.org), entre 01 a 04 de agosto de 2014, sem restrição 

quanto a região e considerando todo o período disponível na base à época da 

pesquisa, com o retorno de 113 artigos, conforme apresentado no Quadro 1: 
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Palavras-chave Número de registros encontrados 

Gestão Pública 11 

SUS 37 

Avaliação da qualidade 1 

Gestão da saúde 1 

Saúde Publica 1 

Hospital 19 

Qualidade da Assistencia 2 

Salud Publica 41 

TOTAL 113 
Quadro 1 – Palavras-chave da pesquisa 

 

Para um refinamento da busca, foram analisados 22 resumos e títulos dos 

artigos, buscando selecionar um conjunto favorável ao tema da pesquisa. Os 

resultados obtidos estão reproduzidos no Quadro 2: 

 

Palavras-chave 
Número de registros 

encontrados 
Número de Artigos 

selecionados 

Gestão Publica 11 1 

SUS 37 8 

Avaliação da qualidade 1 1 

Gestão da saúde 1 1 

Saúde Publica 1 1 

Hospital 19 8 

Qualidade da Assistência 2 1 

Salud Publica 41 1 

TOTAL 113 22 
Quadro 2 - Análise dos resumos e títulos de artigos 

 

Como resultado desta ação foram selecionados 22 artigos para análise mais 

aprofundada. Observa-se que alguns dos artigos foram identificados em mais de 

uma palavra-chave, resultando em um total de 18 artigos diferentes selecionados 

para a pesquisa, os quais são listados no Quadro 3: 
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Autor(es) 
Lista de artigos selecionados para a 

pesquisa 
Periódico 

Trevisan, Leonardo 
(2007) 

Das pressões às ousadias: o confronto 
entre a descentralização tutelada e a 
gestão em rede no SUS. 

Rev. Adm. 
Pública 

Fadel, Cristina 
Berger et al (2009) 

Administração pública: o pacto pela 
saúde como uma nova estratégia de 
racionalização das ações e serviços em 
saúde no Brasil 

Rev. Adm. 
Pública 

Morici, Marina 
Campos and 
Barbosa, Allan 
Claudius Queiroz 
(2013) 

A gestão de recursos humanos em 
hospitais do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sua relação ao modelo de 
assistência: um estudo em hospitais de 
Belo Horizonte, Minas Gerais 

Rev. Adm. 
Pública 

Ramos, Marília Patta 
and Schabbach, 
Letícia Maria (2012) 

O estado da arte da avaliação de 
políticas públicas: conceituação e 
exemplos de avaliação no Brasil. 

Rev. Adm. 
Pública 

Fonseca, Diogo 
Ribeiro et al (2013) 

Autonomia para gestão estratégica de 
pessoas no setor público federal: 
perspectivas de análise e agenda de 
pesquisa. 

Rev. Adm. 
Pública 

Nodari, Cristine 
Hermann, Olea, 
Pelayo Munhoz and 
Dorion, Eric Charles 
Henri (2013) 

Relação entre inovação e qualidade da 
orientação do serviço de saúde para 
atenção primária. 

Rev. Adm. 
Pública 

Pinto, Juliana Maciel 
and Gerhardt, 
Tatiana Engel (2013) 

Práticas avaliativas na gestão da 
Atenção Básica à Saúde: estudo de caso 
em Camaquã e Canguçu (RS). 

Rev. Adm. 
Pública 

Morais, Rinaldo 
Macedo and Costa, 
André Lucirton 
(2014) 

Um modelo para avaliação de sistemas 
de informação do SUS de abrangência 
nacional: o processo de seleção e 
estruturação de indicadores. 

Rev. Adm. 
Pública 

Romano, Cátia Maria 
Costa and Scatena, 
João Henrique 
Gurtler (2014) 

A relação público-privada no SUS: um 
olhar sobre a assistência ambulatorial de 
média e alta complexidade na região de 
saúde da Baixada Cuiabana em Mato 
Grosso 

Rev. Adm. 
Pública 

Queiroz, Ana 
Carolina Spolidoro; 
Albuquerque, 
Lindolfo Galvão and 
Malik, Ana Maria 
(2013) 

Gestão estratégica de pessoas e 
inovação: estudos de caso no contexto 
hospitalar 

Rev. Adm. 
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Autor(es) 
Lista de artigos selecionados para a 

pesquisa 
Periódico 

Moimaz, Suzely 
Adas Saliba et al 
(2008) 

Desafios e dificuldades do financiamento 
em saúde bucal: uma análise qualitativa. 

Rev. Adm. 
Pública 

Jorge, Marcelino 
José, Carvalho, 
Frederico A. and 
Medeiros, Renata 
Oliveira (2013) 

Esforços de inovação organizacional e 
qualidade do serviço: um estudo 
empírico sobre unidades hospitalares 

Rev. Adm. 
Pública 

Hernández Nariño, 
Arialys et al (2013) 

Inserción de la gestión por procesos en 
instituciones hospitalarias: concepción 
metodológica y práctica 

Rev. Adm. 

Andrade, Davi 
Gomes de and Falk, 
James Anthony 
(2001) 

Eficácia de sistemas de informação e 
percepção de mudança organizacional: 
um estudo de caso 

Rev. adm. 
contemp 

Rodrigues Filho, 
José; Xavier, 
Jefferson Colombo 
B. and Adriano, Ana 
Lívia (2001) 

A tecnologia da informação na área 
hospitalar: um caso de implementação 
de um sistema de registro de pacientes 

Rev. adm. 
contemp 

Colauto, Romualdo 
Douglas and Beuren, 
Ilse Maria (2003) 

Proposta para avaliação da gestão do 
conhecimento em entidade filantrópica: o 
caso de uma organização hospitalar. 

Rev. adm. 
contemp 

Duarte, M. S. M. and 
Silvino, Z. R. (2012) 

Sistematizando la literatura sobre 
acreditación hospitalaria: de 2005 a 2010 

Enferm. glob. 

Nebot, Mª. Ángeles 
Gil et al (2002) 

La investigación cualitativa y la 
promoción de la salud en la Comunidad 
de Madrid 

Rev. Esp. Salud 
Publica 

Quadro 3 - Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

 

2.1.2 Estatísticas dos Artigos Selecionados 

 

Nesta seção apresentam-se algumas estatísticas referentes aos artigos 

publicados, as quais estão organizadas por idioma, ano de publicação e distribuição 

por periódico. 

 

 Distribuição por idioma: 

Na seleção dos 18 artigos verificou-se que foram encontrados: 16 artigos em 

língua Portuguesa e 02 em língua espanhola. 
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 Distribuição por ano de publicação: 

O Quadro 4 ilustra a cronologia dos 18 artigos selecionados na base SciELO 

 

2001 2002 2003 2007 2008 2009 2012 2013 2014 

2 1 1 1 1 1 2 7 2 
Quadro 4 - Distribuição por ano de publicação 

 

 Distribuição por periódicos 

A administração pública é tema relevante para a pesquisa. Na lista de 18 

artigos, observa-se que houve predominância de 11 artigos do periódico Rev. Adm. 

Pública, demonstrando alinhamento dos artigos com a dissertação (quadro 5): 

 

Periódico ISSN Artigo(s) 

Enferm. glob 1695-6141 1 

Rev. Adm. 0080-2107 2 

Rev. Adm. Contemp 1415-6555 3 

Rev. Adm. Pública 0034-7612 11 

Rev. Esp. Salud Publica 1135-5727 1 
Quadro 5 - Distribuição por periódico 

 

2.1.3 Análise dos Artigos Selecionados na Base SciELO 

 

Foram analisados 18 artigos estruturados da seguinte forma: objetivos, 

método utilizado, critérios de avaliação, aplicação, recorte geográfico, resultados, 

contribuição científica e contribuição na prática. 

Trevisan (2007) faz uma análise do atendimento na saúde publica através da 

revisão de literatura, apresenta conceitos como o SUS; reforma do Estado; gestão 

pública; políticas públicas; descentralização; reforma do setor de saúde. Por meio de 

uma análise comparativa aborda o confronto entre a descentralização do SUS e a 

gestão em rede. Para isso, apresentou desde o modelo inicial de atendimento do 

SUS, que era voltado para os métodos de atendimento assistencialista dirigido para 

os hospitais públicos, até o surgimento das redes, onde a responsabilidade por este 

tipo de atendimento passou a ser dividida entre as esferas governamentais. Ao final 
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apresenta novos padrões operacionais que permitem a gestão em rede do SUS 

através de um sistema integrado de rede eletrônica. 

Fadel et al (2009), faz uma análise da gestão dos serviços de saúde pública 

brasileiros após o processo de municipalização da saúde. O foco da pesquisa esta 

voltado para o acesso ao usuário aos serviços de saúde. Apresenta o ―pacto pela 

saúde‖ que surge no cenário brasileiro na década de 90, após inúmeras tentativas 

de operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), em busca da consolidação 

da equidade social. Este artigo divulga o pacto, visando subsidiar o processo de 

administração pública no Brasil, a metodologia utilizada foi análise de documentos 

oficiais que regulamentam as políticas públicas no país. Essa nova política, que 

estava em fase inicial de implementação, constituía uma realidade única e altamente 

viável à otimização das práticas nacionais em saúde pública, estando o seu 

cumprimento diretamente relacionado à transposição de entraves políticos e 

operacionais inerentes a cada nível de gestão. 

Morici e Barbosa (2013), em seu artigo discutem a importância da gestão de 

recursos humanos para a melhora do atendimento ao usuário. A área da saúde se 

caracteriza por uma grande demanda de mão de obra qualificada, o que exige 

adoção de políticas e práticas de gestão de recursos humanos capazes de 

responder a esse contexto. A pesquisa foi realizada em hospitais de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, considerando a relevância do debate no contexto gerencial 

contemporâneo e suas implicações ao modelo assistencial preconizado pelos 

hospitais analisados. A partir de levantamento de dados (entrevistas semi-

estruturada com gestores e profissionais de recursos humanos e análise de 

documentos pertinentes às práticas e normatizações existentes), o estudo aponta 

uma defasagem nas políticas e práticas de recursos humanos, com a contratação 

via concurso público não conseguindo suprir de forma ágil a atividade assistencial. 

Os resultados apontam ainda ser esse um fator determinante na fixação e motivação 

dos profissionais, o que diferencia em termos de autonomia aqueles hospitais onde 

a gestão de recursos humanos ocorre via regras do direito privado. 

Ramos e Schabbach (2012) tratam do processo de avaliação das políticas 

publicas e a sua importância em uma ação decisória. Através de revisão de 

literatura, destaca de forma sistemática e analítica, a relevância dos processos de 

avaliação de políticas publica, sistematizando informações sobre aspectos 

conceituais, sobre avaliação e das práticas avaliativas de diferentes esferas de 



29 

governo. O trabalho está dividido em cinco seções: na primeira, são apresentadas a 

conceituação de avaliação e suas principais características, na segunda são 

analisados os tipos de avaliação, e, na terceira, seus diversos usos. Segue, na 

quarta seção, uma exposição sobre as tendências dos estudos avaliativos no Brasil 

e no mundo e, por fim, nas conclusões são apontadas as dificuldades e as 

necessidades ao aprimoramento da atividade de avaliação de políticas públicas. 

Referenciando o tema Gestão Pública, Fonseca et al (2013), visa em seu 

artigo a relação da gestão de pessoas com o desempenho das organizações 

publicas. Através de ensaio teórico teve por objetivo propor a autonomia como 

construto integrante de modelos estratégicos de gestão de pessoas em 

organizações públicas federais. O ambiente institucional, a estrutura e a cultura em 

organizações públicas apresentam restrições à autonomia de unidades de gestão de 

pessoas para o alinhamento de seus processos à estratégia organizacional. Nessa 

perspectiva, propõe-se a investigação de fatores ambientais de natureza formal e 

informal que condicionam as práticas de gestão de pessoas. Uma agenda de 

pesquisa, analisando os modelos de gestão estratégica de pessoas, é proposta 

visando a uma abordagem da gestão mais adequada à realidade do setor público 

federal. 

Nodari et al (2013) destaca em nível acadêmico o debate sobre a qualidade 

de serviços, as ações de saúde e a inovação, estimulando a compreensão das 

relações entre eles. Para isso, apresenta uma análise a partir de dados provenientes 

de uma pesquisa prévia sobre a relação de variáveis que definem a qualidade de um 

sistema de saúde orientado para atenção primária e a tipologia das inovações, no 

município de Caxias do Sul (RS). Os elementos utilizados para análise foram 

construídos a partir de um estudo de caso em duas fases, qualitativo e quantitativo. 

A metodologia empregada neste artigo foi de um estudo exploratório e descritivo. 

Para o levantamento de dados qualitativos utilizaram-se os seguintes instrumentos 

de coleta: a) pesquisa bibliográfica; b) registro em arquivos da Secretaria Municipal 

de Saúde de Caxias do Sul; c) entrevistas semiestruturadas aos gestores das UBS 

(Unidades Básicas de Saúde); e, e) observação e análise de outros documentos, 

como atas de reuniões e pareceres. Na fase quantitativa da pesquisa, foram 

realizadas análises estatísticas do cálculo do coeficiente de correlação linear de 

Pearson(r), coeficiente de determinação(r2) e de regressão linear, a fim de se 

identificar a força da relação entre as variáveis selecionadas para este estudo e a 
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influência de uma variável sobre a outra. Consideram-se como variáveis 

dependentes a inovação de produto, processo, marketing e organizacional. As 

variáveis independentes foram acesso, longitudinalidade, coordenação, 

integralidade, orientação familiar, orientação comunitária e a competência cultural. A 

tabulação e o processamento dos dados de estatística inferencial foram realizados a 

partir do suporte informático do pacote estatístico SPSS Versão 19. S. Em nível 

organizacional, este artigo contribui com um diagnóstico local da inovação no 

contexto das ações de atenção à saúde, demonstrado pela relação das variáveis a 

serem gerenciadas, para o desenvolvimento adequado dos recursos sanitários locais 

e a promoção da qualidade de vida para a população estudada. 

Pinto e Gerhardt (2013) abordam a gestão municipal do Sistema Único de 

Saúde (SUS) a partir das práticas avaliativas realizadas em Camaquã e Canguçu 

(RS). Apresenta estudo de casos múltiplos, qualitativo, com análise de dados de 

observação participante, entrevistas semiestruturadas e documentos locais. Foram 

considerados os tipos de práticas avaliativas (cotidiana, normativa, pontual, de 

monitoramento ou investigação avaliativa) e a origem dos avaliadores (internos ou 

externos). Identificaram-se o predomínio de práticas avaliativas cotidianas exercidas 

por agentes internos e a presença de práticas normativas induzidas por agentes 

externos. Conclui-se que a mediação sociopolítica é a principal estratégia gestora 

para considerar a diversidade de atores e suas avaliações sobre um sistema de 

saúde que pretende atuar em rede e que tem a participação como diretriz 

constitucional. 

Morais e Costa (2014) propõem um modelo para avaliação de sistemas de 

informação em saúde que possa ser aplicado aos sistemas do SUS. É descrito o 

processo de pesquisa, análise e classificação dos indicadores de avaliação para o 

modelo. Os indicadores foram obtidos por meio de pesquisa em bases bibliográficas 

e classificados segundo os atributos de qualidade da norma ISO/IEC 25010, adotada 

como modelo de qualidade no estudo. Como resultado, 66 indicadores foram 

identificados e mapeados, abrangendo todas as características de qualidade do 

modelo. Este trabalho vem contribuir como mais uma referência para estudos que 

envolvam processos de avaliação da qualidade de softwares em saúde e auxiliar na 

normatização de planos de avaliação e monitoramento de qualidade de sistemas e 

dados em saúde pública no Brasil e em projetos de melhoria de softwares. 
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Romano e Scatena (2014) objetiva discutir a relação público-privada na 

assistência ambulatorial de média e alta complexidade no SUS, na região da 

Baixada Cuiabana (MT). Desta forma, propôs  um estudo de natureza quantitativa, 

exploratório e descritivo. Para apreensão de informações referentes à assistência 

ambulatorial de média e alta complexidade, foram utilizados dados secundários 

provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do 

Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS), tendo como recorte temporal o 

ano de 2011. Esses dados foram apreendidos on-line do sítio do Datasus/MS. Os 

resultados apontam que o número de estabelecimentos, a produção e o volume de 

recursos se concentram em Cuiabá, tendo o setor privado/filantrópico como principal 

provedor. Conclui-se que tal fato possa sugerir que esse setor detenha poder político 

e de pressão sobre o SUS, tanto na negociação de seus contratos quanto na 

prestação de serviços ambulatoriais mais bem remunerados. 

Queiroz et al (2013) procuram em seu artigo analisar as relações entre 

variáveis do contexto organizacional e de gestão de pessoas e as inovações, tendo 

como foco a assistência prestada ao usuário de hospital. Os principais objetivos 

foram analisar e comparar os aspectos organizacionais e de gestão de pessoas que 

têm contribuído para a implementação de inovações. A pesquisa foi qualitativa de 

natureza exploratória e descritiva. Foram conduzidos três estudos de caso em 

instituições hospitalares, duas localizadas no Brasil e uma nos Estados Unidos. Os 

resultados da pesquisa indicaram que a adoção de determinadas variáveis do 

contexto organizacional e de gestão de pessoas poderá estimular a inovação. Além 

disso, foi possível concluir que essas mesmas variáveis, quando alinhadas aos 

objetivos organizacionais de inovação, poderão facilitar a superação de obstáculos 

inerentes ao setor da saúde e que impedem a implementação bem-sucedida de 

inovações. 

Moimaz et al (2008) analisam a Gestão Pública através de um estudo das 

dificuldades e desafios do financiamento da saúde bucal na ótica de gestores e 

técnicos da área. A metodologia utilizada foi a análise qualitativa. A coleta de dados 

ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas e transcritas 

na íntegra. As questões contemplaram temas relativos ao financiamento de serviços, 

especialmente repasses da esfera federal e estadual, elaboração, planejamento e 

prioridades para aplicação dos recursos, participação popular, aplicação dos 

recursos para saúde e saúde bucal, dificuldades e os desafios durante a gestão. Ao 
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final do estudo observou-se a dificuldade na realização completa do plano previsto 

de gestão, assim como a necessidade de compromisso por parte dos gestores em 

acompanhar as etapas de todo processo de repasse financeiro e aplicação do 

mesmo. 

Jorge et al (2013) analisam a qualidade do atendimento através da 

Acreditação em Unidades Hospitalares (UHs). Apresenta os dados de uma amostra 

de conveniência contendo dez relatórios da Acreditação Hospitalar, para confirmar a 

dinâmica das relações entre a efetividade de normas, rotinas e protocolos, o 

treinamento de pessoal e a qualidade do serviço nas Unidades Hospitalares. Para 

testar a hipótese da pesquisa quantitativa utilizou-se um estudo de caso único sobre 

a dinâmica do processo de conformação aos padrões da acreditação. Como 

contribuição teórica, o modelo formulado analisa a relação entre a inovação 

organizacional, a qualidade do serviço prestado na UH, a expansão da UH e o 

desenvolvimento do mercado de serviços de saúde. O resultado do modelo mostra 

que o efeito da inovação organizacional na qualidade do serviço em UHs de 

referência é maior do que o efeito dos esforços de treinamento. 

Para Hernándes Nariño et al (2013) a Gestão por Processos é uma maneira 

adequada de atingir maior satisfação dos pacientes, além de um serviço mais 

eficiente e eficaz. Um de seus aspectos mais relevantes é a melhoria de processos e 

a introdução de suas ferramentas. Desta forma, através da revisão de literatura de 

70 propostas metodológicas em artigos especializados, que exploram a gestão e 

melhoria dos processos em diversos contextos organizacionais, apresenta a 

concepção metodológica de um procedimento para a gestão e a melhora de 

processos em instituições hospitalares. O modelo de caráter sistêmico, holístico e 

integrador na busca de soluções, teve a sua aplicação prática em um hospital 

clínico-cirúrgico, como resultado da análise teórico-conceitual da gestão por 

processos e da melhora contínua. Concluiu-se que o setor de saúde precisa, cada 

vez mais, melhorar o seu desempenho em termos de eficiência, eficácia e qualidade 

dos serviços, através dos planejamentos da Gestão por Processos e da melhoria 

continua de processos para o aperfeiçoamento da Gestão Hospitalar. 

Andrade e Falk (2001) partem-se da ideia de que melhoria na qualidade 

percebida do atendimento aos pacientes, passa pela implantação de um sistema de 

informação. Para eles o sistema de informação tem o potencial de interferir em 

vários aspectos da organização. Propõe-se a hipótese de que um sistema de 
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informação tende a ser considerado eficaz à medida que é percebido como 

elemento que contribui para o alcance dos objetivos organizacionais. Assim sendo, 

propôs um estudo de caso que envolve 64 usuários de um Sistema de Informação 

Hospitalar implantado num grande hospital na cidade do Recife (PE). Para que 

fossem atingidos os objetivos específicos propostos, achou-se conveniente a 

utilização de métodos múltiplos. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram 

entrevistas, observação não participante e análise de documentos. A primeira parte 

do questionário de pesquisa constou de 15 itens referentes à satisfação do usuário. 

A segunda parte foi composta por 9 itens referentes à utilidade do sistema. Neste 

estudo, encontrou-se uma correlação positiva entre o grau de eficácia atribuída ao 

sistema de informação e o nível de melhoria na qualidade percebida do atendimento 

aos pacientes, sob o ponto de vista de um grupo de usuários que lida mais 

diretamente com os pacientes nos serviços administrativos. Os resultados sugerem 

que a relação entre essas variáveis parece ocorrer à medida que os objetivos 

propostos, aqueles formalmente declarados, são congruentes com os objetivos 

organizacionais que as pessoas de fato estão buscando na organização, os 

denominados por Perrow de objetivos operacionais. 

Para Rodrigues Filho et al (2001) o sistema de registro médico 

computadorizado, ou seja, o desenvolvimento do prontuário eletrônico, é um dos 

temas mais discutidos nos dias de hoje na área de informática médica. Há 

afirmações de que a combinação de computadores, redes de telecomunicações, 

informações médicas e dados eletrônicos de pacientes pode melhorar a qualidade 

do cuidado de saúde, a produtividade dos profissionais de saúde, facilitar o acesso 

aos serviços disponíveis e reduzir custos administrativos associados à prestação de 

serviços. Os autores descrevem a implementação de um sistema de registro de 

pacientes, denominado R-ATA (registro-admissão, transferência e alta), no Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba. Para a 

elaboração do protótipo do sistema algumas características metodológicas foram 

adotadas, como, por exemplo, preservação dos documentos atuais do hospital, 

interface fiel à realidade e a produção de relatórios baseados na prática cotidiana. 

Diversas entrevistas e reuniões foram realizadas, tanto com o pessoal administrativo 

como outros profissionais de saúde, sobretudo da área de enfermagem. O sistema 

de registro de pacientes descrito neste trabalho, desenvolvido como o módulo básico 

e inicial de um sistema de informação hospitalar, foi um experimento apropriado para 
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se avaliar a importância e complexidade do desenvolvimento ou desenho de um 

sistema de informação. Concluiu-se que os resultados da automação do prontuário 

médico parecem ser promissores para a melhoria da qualidade do tratamento de 

saúde, redução de custos e avanço do conhecimento. 

Colauto e Beuren (2003) fazem uma relação da gestão do conhecimento com 

a melhoria das prestações de serviços nos hospitais. Desta forma, apresentam uma 

proposta de metodologia de avaliação da gestão do conhecimento para uma 

organização hospitalar, caracterizada como entidade filantrópica. O delineamento da 

pesquisa caracterizou-se como estudo exploratório, com uso de fontes secundárias, 

com abordagem lógica dedutiva. Quanto aos procedimentos sistemáticos para a 

descrição e explicação dos fenômenos, o estudo se desenvolveu num ambiente que 

preconizou a abordagem qualitativa. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica para a 

formação do marco referencial teórico e do estudo de caso centrado em uma única 

organização. A escolha do sujeito da pesquisa foi intencional em função da 

acessibilidade aos dados. Como instrumento de pesquisa efetuou-se exame dos 

registros existentes na organização e entrevistas não-estruturadas. A partir da 

pesquisa, sugere-se uma metodologia de avaliação para o segmento. Na sequência, 

apresenta-se sua aplicação em uma entidade. Acreditam que por se tratar de ativos 

intangíveis o trabalho possa servir de sugestão, para que outras organizações 

elaborem seu próprio modelo de avaliação da gestão do conhecimento. 

Duarte e Silvino (2012) propõem em seu artigo verificar como a temática 

acreditação e/ou avaliação dos serviços de saúde está sendo abordada na literatura. 

Através da revisão integrativa da literatura nas bases de dados eletrônicas: LILACS, 

IBECS, BEDENF, e MEDLINE, utilizando os descritores Acreditação, Qualidade da 

assistência à saúde, acesso e avaliação. O recorte temporal foi entre os anos de 

2005 a 2010. Para esta constatação foram analisados 18 (dezoito) artigos na íntegra 

online e uma dissertação de mestrado. Para analisar os dados encontrados, 

utilizaram a leitura interpretativa e análise temática. Emergiram as categorias: 

Critérios de resultado e processo de avaliação; Benefícios para a assistência e 

Mudança cultural. Como conclusão do trabalho observou-se que a acreditação dos 

serviços de saúde é uma ferramenta importante e está em evolução mundialmente 

tornando-se uma oportunidade das instituições de saúde melhorar a qualidade do 

atendimento, atenção e cuidado ao paciente. 
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Nebot et al (2002) destacam a importância dos sistemas de informação para a 

melhoria dos serviços prestados pela saúde pública. Para a comprovação da 

hipótese utiliza a pesquisa qualitativa desenvolvida pela Direção-Geral de Saúde 

Pública da Comunidade de Madrid, de 1991 até 2002. O objetivo da pesquisa é a 

necessidade de reforçar os sistemas de informação epidemiológica, ambiental e 

social para ajudar a identificar e avaliar de forma rápida e eficaz os problemas de 

saúde comunitária de Madrid. A metodologia de pesquisa está dividida em duas 

áreas: ―As Informações Socioculturais do Sistema de Saúde‖ e ―Investigação‖. A 

primeira discute o que significa saúde para população de Madrid, os fatores 

envolvidos, o valor que eles colocam e a importância relativa no interesse geral. A 

segunda investiga aspectos específicos dos processos de saúde e doenças 

identificadas pelos peritos no desenvolvimento de programas de saúde pública. A 

simples verificação dos fatos sociais tem sido insuficiente para ajudar a compreender 

e transformar o comportamento humano, neste sentido, as questões ideológicas e 

emocionais assumem grande importância. A conclusão é que a pesquisa estrutural, 

utilizando técnicas qualitativas, permite abordar o entendimento das questões de 

saúde pública, mas faz-se necessário a capacitação permanente de Educação em 

Saúde e Promoção da Saúde. A informação gerada nesta pesquisa destina-se aos 

diversos setores de saúde, sociais e campos educacionais envolvidos na população, 

instituições e organizações relacionadas com a promoção da Saúde, com o objetivo 

de gerar mudanças nas instituições e desenvolvimentos de um processo de 

informatização. 

 

2.1.4 Tabulação por critério: construído a partir da pesquisa na base SciELO 

 

O quadro 06 abaixo apresenta de forma consolidada, o tema central abordado 

pelos autores, utilizou-se como critério para essa seleção as palavras chaves de 

cada artigo. 
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TEMA CENTRAL ARTIGOS 

Gestão de Saúde 
Fadel et al (2009), Pinto e Gerhardt (2013), Morais e Costa 
(2014), Queiroz et al (2013), Nebot et al (2002), Romano e 
Scatena (2014) 

Inovação 
Nodari et.al (2013), Jorge et al (2013), Andrade e Falk 
(2001) 

Organização 
hospitalar 

Colauto e Beuren (2003), Hernándes Nariño et al (2013), 
Jorge et.al (2013) 

Qualidade do 
atendimento 

Jorge et.al (2013), Duarte e Silvino (2012), Morais e Costa 
(2014) 

Gestão Publica 
Nebot et al.(2002), Trevisan (2007), Ramos e Schabbach 
(2012), Moimaz et al (2008) 

Gestão de Pessoas 
Morici e Barbosa (2013), Queiroz et al (2013), Fonseca et 
al (2013) 

Sistema de 
Informação 

Andrade e Falk (2001), Morais e Costa (2014), Rodrigues 
Filho et al (2001) 

Quadro 06 - Tabulação por critério na base SciELO 

 

Após a análise criteriosa dos textos buscou-se adequar o tema central com a 

finalidade desta dissertação, desta forma está pesquisa irá trabalhar fazendo 

referencia aos textos onde o tema central é a qualidade do atendimento. 

 

2.1.5 Levantamento nas Bases Scopus e Isi Web of Science 

 

Para o desenvolvimento deste levantamento, foram utilizadas as frases: 

Satisfaction survey in health services e Quality of public health services. Com relação 

aos recortes, a pesquisa foi efetuada nas bases de dados SCOPUS em 05/08/2014 

e ISI WEB of Science em 12/08/2014, em títulos de artigos, no período 

compreendido de 2007 a 2014. A seleção foi feita considerando os artigos mais 

relacionados com a pesquisa em questão. Na seção seguinte, esta seleção de 

artigos foi analisada com maior profundidade, ampliando a abrangência da pesquisa 

descrita. 
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2.1.6 Análise dos artigos selecionados nas bases Scopus e ISI Web of Science 

 

A análise dos artigos, mostrado a seguir, foi realizada a partir dos objetivos, 

métodos, critérios avaliativos, aplicação, recorte geográfico, resultados e a 

contribuição que se pode esperar para a ciência e na prática: 

Para Wong et al (2013) a experiência do paciente é uma característica 

fundamental da melhoria da qualidade na prestação de cuidados modernos de 

saúde. A avaliação da experiência do paciente é um dos vários instrumentos 

utilizados para avaliar e monitorar a qualidade dos serviços de saúde. Wong et al em 

seu estudo teve como objetivo desenvolver uma ferramenta para avaliar a 

experiência do paciente com a internação em hospitais públicos de Hong Kong. A 

partir do quadro geral de internação do hospital, surgiu uma pesquisa qualitativa, 

que envolveu discussões com grupos focais e entrevistas individuais com os 

pacientes. As conclusões das discussões dos grupos focais e entrevistas individuais 

identificaram nove temas-chave como indicadores importantes de qualidade 

hospitalar: acesso imediato, o fornecimento de informações, assistência e 

envolvimento na tomada de decisões, necessidades físicas e emocionais, a 

coordenação do cuidado, respeito e privacidade, o ambiente e as instalações, 

manejo de retorno do paciente e cuidados gerais dos profissionais de saúde e 

qualidade de atendimento. Privacidade, mecanismos de reclamação, o envolvimento 

do paciente, e prestação de informações foram ainda destacadas como áreas 

particularmente importantes para a revisão de item nas entrevistas individuais. Desta 

forma, foi desenvolvida, a versão inicial do Hong Kong Inpatient Experience 

Questionnaire (HKIEQ), composto por 58 itens básicos com menos de nove temas. 

O instrumento passará por testes de validade e confiabilidade através de uma 

pesquisa de validação. Para os autores um instrumento válido e confiável é 

importante para avaliar com precisão a experiência do paciente com o atendimento 

em hospitais para melhorar a qualidade dos serviços de saúde. 

Durieux et al (2004) fizeram a comparação de auto-avaliações dos padrões de 

atendimento do manual de acreditação francês e das opiniões dos doentes sobre o 

atendimento recebido no hospital por profissionais de saúde, o estudo foi 

observacional. O Objetivo foi comparar as opiniões dos profissionais de saúde e 

pacientes sobre o cumprimento das normas de cuidado em relação a informações do 

paciente. A pesquisa foi realizada através de questionário de auto-avaliação. Foram 
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avaliados nove hospitais Franceses. Participaram da pesquisa 939 pacientes e 359 

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares e outros profissionais). 

Desta forma, pacientes e profissionais de saúde visam o cumprimento de 20 padrões 

de atendimento ao paciente descritos no manual de acreditação francês. A taxa de 

resposta foi de 61,5% no grupo de pacientes e 85,8%, nos profissionais de saúde. 

As ordens de posição para os 20 itens foram semelhantes em ambos os grupos 

(correlação de Spearman ordem de classificação 0.6, p = 0,004). Os dois itens de 

maior classificação para os profissionais de saúde são "Pedido de autorização para 

um procedimento cirúrgico" e "os médicos pedem que os visitantes deixem a sala 

antes de examinar um paciente" estes também foram os dois de mais alta 

classificação pelos pacientes. Três itens foram classificados baixo pelos dois grupos: 

"pedido de autorização para que os alunos estejam presentes", "educação para a 

saúde dado aos pacientes", e "possibilidade de expressar satisfação durante a 

consulta". Os pacientes estavam mais satisfeitos com o seu manejo da dor do que 

os profissionais de saúde. Os profissionais estavam mais satisfeitos com os serviços 

sociais do que o pacientes. A conclusão ao final do estudo foi que existem 

semelhanças e diferenças entre pacientes e profissionais de saúde com relação a 

percepção dos cuidados. Assim sendo, as avaliações precisas de qualidade 

realizadas durante o processo de acreditação exigem que sejam levados em conta 

tanto a percepção dos pacientes e quanto a dos profissionais. 

Boyer et al (2006) analisaram a percepção e o uso dos resultados das 

pesquisas de satisfação do paciente por parte dos profissionais de saúde em um 

hospital de ensino francês. O objetivo deste estudo foi avaliar as opiniões do pessoal 

clínico sobre os resultados das pesquisas de satisfação dos usuários e seu uso no 

processo de melhoria da qualidade. A instituição pesquisada possui 2200 leitos, o 

hospital é de ensino terciário de saúde e emprega 8.000 profissionais. As pesquisas 

de satisfação do paciente são realizadas anualmente através de um questionário 

validado e enviado a uma amostra aleatória de pacientes. Os resultados específicos 

de cada departamento são enviados para os gestores médicos e paramédicos. A 

pesquisa foi quantitativa e o método utilizado foi um questionário aplicado em 500 

profissionais de saúde selecionados aleatoriamente em cada departamento médico 

e cirúrgico. Um total de 261 questionários foram devolvidos e analisados. No geral, 

94% dos entrevistados tiveram parecer favorável das pesquisas de satisfação do 

paciente. Eles consideraram que o paciente era capaz de julgar a qualidade do 
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serviço hospitalar, especialmente em suas dimensões relacionais, organizacionais e 

ambientais. Os resultados específicos para o departamento foram menos 

conhecidos que os resultados globais hospitalares (60% versus 76%). Estes 

resultados foram formalmente discutidos no departamento de acordo com 40% dos 

respondentes; 40% declararam que estes dados resultaram em ações de melhoria e 

considerou que levou a modificações em seu comportamento com os pacientes. 

Concluiu-se que apesar de um interesse declarado em pesquisas de satisfação, os 

resultados são pouco explorados pela equipe do hospital e não são suficientemente 

discutidos dentro das equipes. 

Oja et al (2006) propõem em seu estudo a análise da pesquisa de satisfação 

do cliente para descobrir a satisfação de unidades clínicas com serviços de 

laboratório em um hospital universitário. Com o objetivo de apontar os problemas e 

defeitos mais importantes nos serviços, para realizar ações corretivas, e, 

posteriormente, identificar as possíveis mudanças na satisfação. Os participantes do 

estudo foram Médicos e enfermeiros chefes das unidades clínicas do Hospital da 

Universidade de Oulu, na Finlândia. A pesquisa de satisfação do cliente foi aplicada 

através de um questionário quantitativo realizado em 2001, indicando os aspectos 

essenciais dos serviços de laboratório. Os problemas específicos dos clientes foram 

esclarecidos, foram realizadas ações corretivas, e a pesquisa foi repetida em 2004. 

Em 2001, as maiores taxas de insatisfação foram registrados pelos requerentes do 

teste computadorizado quanto a demora na apresentação de relatórios, quanto ao 

prazo de entrega dos exames, bem como o calendário de rodadas de coleta de 

sangue. O sistema de informação laboratorial era ultrapassado e não era passível de 

grandes melhorias, sendo renovado em 2004-05. Na pesquisa em 2001, várias 

unidades clínicas perceberam que os tempos de resposta eram longos, os exames 

eram solicitados como rotina, apesar de necessidades de emergência. No entanto, 

nenhuma mudança foi evidente no nível de satisfação na pesquisa de 2004. Na 

seqüência de negociações com as clínicas, rodadas de coleta de sangue foram re-

agendadas. Isso resultou em um aumento considerável da satisfação em 2004. 

Através deste estudo os autores concluíram que a pesquisa de satisfação é uma 

ferramenta de triagem que identifica temas de insatisfação. Sem maiores 

esclarecimentos, não é possível descobrir os problemas específicos de clientes e 

realizar ações corretivas direcionadas. Correções específicas do cliente são 

raramente vistos como melhorias nas taxas de satisfação geral. 
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Apesar das preocupações e divergências sobre o impacto dos modelos 

hospitalares em cuidados de saúde, os profissionais dos hospitais estão se tornando 

o principal meio de prestação de cuidados em regime de internação. Compreender o 

seu impacto e os fatores que influenciam a sua adoção é essencial. Fulton et al 

(2011) analisaram o impacto dos profissionais hospitalares na satisfação do 

paciente, considerando uma série de características. Os dados transversais 

recebidos no ano de 2008, agregados ao nível de instalações, representam 1.777 

hospitais (41% dos hospitais que empregam) e 2.648.275 pacientes. Press Ganey's 

psychometrically é uma pesquisa de satisfação de internação que consiste em 38 

itens (10 seções) classificados em uma escala tipo Likert de 5 pontos. Os resultados 

sugerem que as instalações com profissionais hospitalares podem ter uma vantagem 

em relação à satisfação com a enfermagem e as questões pessoais (por exemplo, a 

privacidade, as necessidades emocionais, de resposta a reclamações), sendo que 

ambos podem estar relacionados a problemas de comunicação mais amplos. Além 

disso, o ensino (satisfação geral) e grandes instalações (satisfação com admissões, 

enfermagem e testes/tratamentos) pode beneficiar especialmente a partir da 

presença de profissionais hospitalares. Explorando como funções específicas a 

hospitalidade pode influenciar a satisfação do paciente e obter recompensas. 

Para Peabody et al (2011) melhorar a qualidade dos cuidados hospitalares de 

internação é cada vez mais atingível em uma variedade de configurações. No 

entanto, a relação entre o crescimento da qualidade e custos não é claro; da mesma 

forma a relação entre diferentes níveis de qualidade e satisfação do paciente 

permanece mal definido. Desta forma, através do método quantitativo, os autores 

propuseram uma pesquisa utilizando os dados do Estudo de Melhoria da Qualidade 

de demonstração, Quality Improvement Demonstration Study (QIDS), com base em 

30 hospitais distritais nas Filipinas. Participaram da pesquisa 974 crianças; essas 

crianças foram atendidas por 43 médicos. Para medir a qualidade do atendimento, 

os médicos distribuíram questionários, uma medida válida e de baixo custo. Os 

dados da pesquisa foram os questionários de saída dos pacientes entregues aos 

pais de crianças no dia da alta, a coleta de informações sobre os serviços, despesas 

hospitalares para a hospitalização, as fontes de pagamento para a internação e a 

Pesquisa de Satisfação do Paciente (PSQ-18). Os resultados encontrados foram 

uma não linear relação entre qualidade e encargos hospitalares, baixos níveis de 

melhorias de qualidade estão ligados a despesas hospitalares mais baixas. No 



41 

entanto, como a qualidade melhora ainda mais, essas mudanças levam a taxas mais 

elevadas. Maior qualidade também demonstrou uma relação não  linear semelhante 

com a satisfação do paciente. Assim sendo, concluíram que a associação em forma 

de U entre qualidade e custos hospitalares sugere que a segmentação dos 

fornecedores de menor qualidade pode diminuir os custos. A relação semelhante 

entre a satisfação relatada pelo paciente e melhoria da qualidade sugere que 

investimentos em qualidade vai aumentar a satisfação, talvez até mesmo quando os 

custos forem aumentados. 

Bjorngaard et al (2009) investigaram a satisfação do paciente com serviços de 

saúde prisional na Noruega e analisou os possíveis efeitos deste estudo para os  

pacientes e os serviços. Participaram da pesquisa 29 prisões na parte sul e central 

da Noruega, o que representa 62% do total de capacidade das prisões na Noruega. 

Um total de 1.150 presidiários com experiências de serviços de saúde prisional 

completaram um questionário de satisfação (taxa de resposta de 90%). A satisfação 

dos pacientes foi medida em um índice de 12 itens. Análises de vários níveis foram 

utilizados para analisar o paciente e as características do serviço como critérios de 

satisfação. O estudo revelou altos níveis de insatisfação com os serviços de saúde 

prisional. Houve diferenças significativas entre os serviços, que corresponde a 9% 

da variância total. A satisfação foi significativamente associada com a avaliação de 

um jovem membro do pessoal dos serviços de saúde que possuem os recursos 

adequados e a qualidade do tratamento do abuso de drogas. Ao nível do paciente, a 

satisfação foi significativamente associada com a idade avançada, consultas 

freqüentes e melhor autopercepção de saúde. Concluiu-se ao final do estudo que a 

satisfação dos presos com os serviços de saúde prestados são baixos em 

comparação com a satisfação do paciente medidos em outras áreas da saúde. As 

diferenças substanciais observadas entre serviços ocorre mesmo quando o ajuste 

para vários fatores conhecidos associados com a satisfação do paciente indicam um 

potencial de melhoria da qualidade. 

Machado et al (2013) propõem um estudo com objetivo de revisar a literatura 

sobre  estudos de avaliação da qualidade hospitalar no Brasil e analisar as principais 

abordagens, metodologias e indicadores utilizados. Foi aplicada revisão sistemática 

de artigos científicos, dissertações e teses com análises empíricas sobre o tema, 

publicados entre 1990 e 2011. Foram identificados 2.169 documentos e incluídos 62 

documentos na revisão, que representam 48 estudos distintos. Para o levantamento 
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da literatura, foram consultadas as bases bibliográficas eletrônicas MEDLINE 

(interface PubMed), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e o banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta 

revisão identificou um aumento recente na produção acadêmica nacional sobre a 

qualidade do cuidado hospitalar. Contudo, comparativamente ao volume de artigos 

disponíveis no cenário internacional, no Brasil, a produção é ainda restrita em 

volume e escopo das análises realizadas. Ainda assim e mesmo considerando que 

apenas recentemente órgãos governamentais ou agências reguladoras têm 

assumido compromissos nessa área e divulgado o resultado de avaliações de 

desempenho, o panorama apresentado neste trabalho traz importantes elementos 

para o debate sobre a qualidade do serviço hospitalar no país. Evidenciam-se, 

sobretudo, quais lacunas, problemas e desafios são necessários superar para dar 

continuidade a esse tipo de avaliação no país, contribuindo com seus resultados 

para o redirecionamento de recursos e a definição de novas estratégias de gestão e 

de políticas inovadoras baseadas no conhecimento produzido. 

 

2.1.7 Tabulação por critério: construído a partir da pesquisa nas bases Scopus e ISI 

Web of Science 

 

A seguir, o Quadro 07 amplia os resultados consolidados do Quadro 06, 

construído com base na pesquisa SciELO, incorporando os resultados da análise 

efetuada nas bases Scopus e ISI Web of Science. 

 

 

TEMA 
CENTRAL 

ARTIGOS DA BASE SCIELO 
ARTIGOS IDENTIFICADOS 

NA BASE SCOPUS e ISI 
WEB OF SCIENCE 

Gestão de 
Saúde 

Fadel et al (2009), Pinto e Gerhardt 
(2013), Morais e Costa (2014), 
Queiroz et.al (2013), Nebot et 
al.(2002), Romano e Scatena (2014) 

Bjorngaard et al (2009) 

Inovação 
Nodari et.al (2013), Jorge et al (2013), 
Andrade e Falk (2001) 

 

Organização 
hospitalar 

Colauto e Beuren (2003), Hernándes 
Nariño et al (2013), Jorge et al (2013) 

Oja et al (2006), Peabody et 
al (2011) 
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TEMA 
CENTRAL 

ARTIGOS DA BASE SCIELO 
ARTIGOS IDENTIFICADOS 

NA BASE SCOPUS e ISI 
WEB OF SCIENCE 

Qualidade do 
atendimento 

Jorge et al (2013), Duarte e Silvino 
(2012), Morais e Costa (2014) 

Machado et.al (2013), Oja et 
al (2006) 

Gestão 
Publica 

Nebot et al (2002), Trevisan (2007), 
Ramos e Schabbach (2012), Moimaz 
et al (2008) 

 

Gestão de 
Pessoas 

Morici e Barbosa (2013), Queiroz et al 
(2013), Fonseca et al (2013) 

Fulton et al (2011) 

Sistema de 
Informação 

Andrade e Falk (2001), Morais e Costa 
(2014), Rodrigues Filho et al (2001) 

 

Pesquisa de 
Satisfação 

 
Boyer et al (2006), Durieux et 
al (2004), Wong et al (2013), 
Oja et al (2006) 

Quadro 07 - Tabulação por critérios nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science 

 

A partir do levantamento bibliométrico, foram selecionados os artigos 

considerados de maior contribuição ao tema da dissertação (quadro 08) para  

compor a revisão bibliográfica. 

 

TEMA 
CENTRAL 

ARTIGOS DA BASE SCIELO 
ARTIGOS IDENTIFICADOS 

NA BASE SCOPUS e ISI 
WEB OF SCIENCE 

Qualidade do 
atendimento 

Jorge et al (2013), Duarte e Silvino 
(2012), Morais e Costa (2014) 

Machado et al (2013), Oja et 
al (2006) 

Pesquisa de 
Satisfação 

 
Boyer et al(2006), Wong et 
al (2013), Oja et al (2006) 

Quadro 08 – Artigos correlacionados com o tema da dissertação 

 

2.2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para a composição da revisão da literatura, além do levantamento 

bibliográfico já apresentado, buscou-se autores, teses, dissertação e livros 

relacionados aos temas de gestão hospitalar, gestão de qualidade nos hospitais e 

pesquisa de satisfação em serviços de saúde bases desta pesquisa. 
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2.2.1 Gestão Hospitalar 

 

Com relação a Gestão Hospitalar, Bonato (2011) relata que atualmente, as 

instituições hospitalares são sistemas abertos que sofrem a ação do meio, sendo 

influenciadas pela evolução e mudanças em todos os campos sociais, tornando-se 

um espaço multidisciplinar de interação com a sociedade. Diante disto, conhecer a 

história, evolução e funcionamento dos hospitais permitem delinear o cenário em 

que se configuram as ações de gestão hospitalar. 

Para Teixeira et al (2006), um modo de entender o hospital é vê-lo como uma 

organização de características próprias que o diferenciam de outras organizações ou 

instituições. Neste sentido, o hospital é visto como uma organização humanitária, 

sendo até certo ponto burocrática e autoritária, com extensa divisão de trabalho 

especializado, coordenado hierarquicamente seguindo certos princípios e métodos. 

Para Gonçalves (2002) o Hospital deve ser visto como uma empresa, que 

precisa indiscutivelmente se enquadrar nos modelos da administração empresarial. 

Estando condicionado a uma série de fatores internos e externos voltados para a 

sua atividade. Mostra que os fatores condicionantes estão divididos em fatores 

ambientais, estruturais e funcionais. 

Gonçalves (2002) em seu estudo descreve os condicionantes: O de natureza 

ambiental inclui de início a presença do Estado que se manifesta por meio da 

legislação pertinente, internamente está legislação que deve ser adequada ao 

hospital; outro fator ambiental é o Marketing que corresponde à qualidade do 

produto, representado no caso do hospital pelos serviços oferecidos. Os estruturais 

referem-se à complexidade que caracteriza o hospital-empresa, nesta visão incluem 

a gestão participativa, os setores e os usuários. Os funcionais estão voltados para o 

profissionalismo do hospital-empresa, nele está incluído o modelo administrativo, o 

financiamento, a informatização, a capacitação dos funcionários e a preocupação 

com a qualidade. 

Bonato (2011), Gonçalves (2002) e Teixeira et al (2006), compartilham que o 

hospital moderno sofre influências de condicionantes externos que repercutem na 

gestão interna destes. Desta forma, para se ter qualidade em serviços hospitalares 

faz-se necessário observar esses fatores. 

 



45 

O administrador hospitalar usualmente avalia a qualidade da assistência por 
parâmetros arquitetônicos, pela sofisticação dos equipamentos e pela 
rentabilidade do investimento. Contudo, a excelência da planta física e dos 
equipamentos não significa, necessariamente, que os pacientes recebam 
assistência de boa qualidade (ZANON, 2000, p. 16). 

 

Zanon (2000) afirma ainda que a assistência de qualidade envolve além da 

prevenção da doença, a recuperação e promoção da saúde, hotelaria e, gestão 

econômico-financeira. 

Para se ter uma gestão hospitalar com foco na qualidade faz-se necessário 

observar além do ambiente organizacional, as experiências do usuário principal que 

é o paciente, com a finalidade de aprimoramento da qualidade. Wong et al (2013) 

revelou em seu estudo que as instituições de cuidados de saúde precisam ir além o 

ponto de vista médico e deve-se considerar da mesma forma experiências da 

hospitalização do ponto de vista dos pacientes. Devido à crescente demanda 

concentrada no cuidado com o paciente, a medição da experiência do paciente está 

se tornando cada vez mais reconhecida como um importante indicador de qualidade 

na saúde, incluindo a eficácia, eficiência e segurança dos cuidados. 

 

2.2.2 Gestão de Qualidade nos Hospitais 

 

Com relação a gestão da qualidade nos hospitais Gonçalves (2006 apud 

SILVA, 2008, p. 49) relata que:  

 

A gestão da qualidade raciocina e trabalha em torno de problemas. Para o 
autor as ferramentas são utilizadas para examinar as dificuldades e permitir 
sua resolução. Uma grande novidade introduzida na gestão da qualidade 
nos hospitais foi a mensuração ou quantificação desses problemas: saber 
quantas e quais são as queixas dos pacientes é uma boa maneira de 
visualizar o que se passa na organização e planejar a melhoria desse 
processo. 

 

A preocupação com relação aos dados que registram a qualidade dos 

serviços hospitalares brasileiros, mesmo de forma incipiente é datado desde a 

década de 1940 e na década de 1990 houve um crescente número de estudos e 

avaliações voltados para este tema. 

Schiesari e Kisil (2003) em seu artigo ―A avaliação da qualidade nos hospitais 

brasileiros‖ revelam que desde a década de 40, instrumentos para a avaliação 

externa dos serviços de saúde passaram a ser desenvolvidos a fim de garantir 
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padrão hospitalar nacional. Ao longo destes anos o processo de avaliação hospitalar 

foi descontinuado. A década de 90 é marcada pela introdução do termo acreditação 

hospitalar, com o desenvolvimento de instrumento inspirado em padrões 

preconizados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Diferentes 

grupos são envolvidos nesta discussão, culminando com a formação da 

Organização Nacional de Acreditação em 1998. 

Com a Constituição de 1988 a saúde passou a ser definida como direito social 

universal dentro de uma perspectiva de articulação de políticas sociais e 

econômicas. Nesta nova configuração o setor saúde deixou de ter o hospital como 

centro do modelo assistencial (BRASIL, 1988). 

Paralelamente, com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

participação dos municípios na gestão e a prestação de serviços de saúde surgem à 

necessidade de instrumentos gerenciais que possibilitem a avaliação dos diferentes 

serviços oferecidos, pois, a avaliação do hospital isoladamente passa a não atender 

completamente às necessidades dos gestores municipais. 

Em 1989 a Organização Mundial de Saúde inicia trabalho com a área 

hospitalar na America Latina, visando à qualidade da assistência. Pretendia-se 

contribuir para progressiva mudança planejada de hábitos, por meio de estímulo aos 

profissionais dos diferentes serviços para avaliar aspectos pontos fortes e fracos de 

suas instituições (SCHIESARI e KISIL, 2003). 

Em 1995 o Ministério da Saúde cria o Programa de Garantia e Aprimoramento 

da Qualidade em Saúde, com o objetivo de promover a cultura da qualidade. A partir 

de 1998, surge a primeira edição do Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar do 

Ministério da Saúde, com a finalidade de orientar os vários programas de incremento 

da eficiência, eficácia e efetividade dos hospitais Brasileiros (BRASIL, 2002). 

Em agosto de 1999 a Organização Nacional de Acreditação (ONA), foi 

constituído juridicamente, a ela cabe o desenvolvimento dos padrões a serem 

aplicados nacionalmente, o desenvolvimento das normas reguladores do processo 

de acreditação e a supervisão do trabalho das instituições acreditadas (SCHIESARI 

e KISIL, 2003). 

Segundo o Manual de Acreditação (BRASIL, 2002) todo o hospital que 

desejar ser acreditado deverá selecionar uma Instituição Acreditadora para ser 

avaliado. Os custos totais da Acreditação serão integralmente pagos pela 

Organização Prestadora de Serviços de Saúde à Instituição Acreditadora. 
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Santos (2012) ressalta que o custo do processo de avaliação é determinado 

pelo tamanho e complexidade do hospital, número de avaliadores e a duração da 

avaliação, e diz que de acordo com a Joint Commission International (JCI), principal 

agência internacional de acreditação, no ano de 2010, o valor médio do 

procedimento para hospitais de pequeno e médio porte foi de US$ 46.000,00. 

Mezomo (2001) cita que nos países que realizam o processo de Certificação 

(Acreditação) os hospitais arcam com aproximadamente 60% dos custos e o País o 

restante. É o caso da Austrália (55%), do Canadá (47%), da Inglaterra (75%) e dos 

Estados Unidos (65%). 

Santos (2012) relata que: 

 

No Brasil não existe legislação exigindo a implementação da acreditação, ao 
contrário do que ocorre em outros países. A esparsa normatização existente 
apenas regulamenta o modo como este procedimento certificatório se 
desenvolverá, a exemplo da Resolução 93/2006 (Anvisa), mas não 
estabelecem quais instituições são obrigadas a adotar este procedimento e 
em qual prazo (SANTOS, 2012, GESTÃO – SAÚDE BUSINESS). 

 

Para Schiesari e Malik (2006), há grande dificuldade para o cumprimento dos 

critérios de excelência proposto pelo Prêmio de Qualidade do Governo Federal. Por 

conta disso, um grande número de instituições utiliza os critérios para a auto-

avaliação e para o aprimoramento continuo da gestão. Apenas no momento em que 

determinado patamar é atingido essas instituições se inscrevem para participar do 

ciclo de premiação, mas poucas chegam às fases finais do prêmio. 

Malik e Teles (2001) em seu artigo apresentam levantamento realizado em 

amostra de 159 hospitais do estado de São Paulo, no segundo semestre de 1999, 

quanto à implantação ou não de iniciativas de qualidade. Foram estudados hospitais 

públicos, filantrópicos, não filantrópicos e universitários. Dos 97 hospitais que 

responderam à pesquisa, 23% afirmavam ter alguma iniciativa desse teor. Os 77%, 

cuja resposta foi negativa, atribuíam essa decisão aos custos dos programas, à 

demora na obtenção de resultados e à falta de necessidade. Muitos dos que 

apresentaram iniciativas indicaram pouco controle sobre os custos incorridos e 

outros tipos de conseqüências. Quase todos os que responderam positivamente 

informaram monitorar seus indicadores gerenciais. 

Mezomo (2001), Malik e Teles (2001), Schiesari e Malik (2006) e Santos 

(2012), compartilham que embora o custo com Qualificação através da Acreditação 
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seja alto, ele é um programa de educação continuada e torna-se válido para a 

Instituição. 

A acreditação dos serviços de saúde é uma ferramenta que está sendo 

utilizada mundialmente e têm evoluído seus processos continuamente para dar 

conta de alcançar com excelência seus objetivos. Para Duarte e Silvino (2012) a 

acreditação apesar de não evitar a ocorrência de erros profissionais, tem sido uma 

oportunidade das instituições de saúde melhorarem a qualidade do atendimento, 

atenção e cuidado ao paciente. 

 

2.2.3 Pesquisa de Satisfação em Serviços de Saúde 

 

A pesquisa de satisfação em serviços de saúde vem se tornando ao longo 

dos tempos, uma ferramenta de gestão importante para os administradores 

hospitalar. Para Machado (2013) o desenvolvimento e a implementação de 

metodologias nessa área têm sido recorrentes e relacionam-se com os esforços para 

garantir transparência nos gastos, controlar os custos assistenciais crescentes, 

prestar cuidados adequados e equânimes e reduzir variações na prática clínica. 

Dada a natureza e especificidade dos processos organizacionais envolvidos, o 

ambiente hospitalar se destaca, pois concentra os maiores custos e a maior 

complexidade no cuidado prestado aos pacientes. 

Segundo Cozendey (2007) em uma organização hospitalar o atendimento 

deve ser flexível, adaptando-se às necessidades específicas de cada cliente, pois aí 

se encontram os recursos e as pessoas com os quais o paciente se relacionará. O 

atendimento ao cliente/paciente em todos os momentos, desde a chegada até a sua 

recuperação, deve ser prestado vislumbrando sempre a satisfação de suas 

necessidades. 

 

A forma mais comum de conceber o conceito de satisfação é em termos de 
expectativas e da percepção que os usuários têm dos serviços recebidos. 
Deste modo, o que se mede, muitas vezes, não é a satisfação propriamente 
dita, mas a percepção dos serviços e a expectativa prévia dos usuários. 
Sendo assim, a satisfação envolve algumas dimensões ligadas aos 
aspectos dos serviços, tais como acesso, qualidade, estrutura física e 
organizacional, aspectos inerentes à relação médico paciente. 
(ESPIRIDIÃO; TRAD, 2005, p. 307) 
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Para Gouveia (2009) a satisfação do usuário está relacionada diretamente 

aos agentes das ações, usuário e profissional de saúde, onde se analisa a 

percepção do usuário sobre as práticas de saúde. 

Para Hollanda et al (2012) através do conceito de responsividade, proposto 

pela Organização Mundial de Saúde é possível ver outro ângulo da satisfação do 

usuário. Desta forma define que: 

 

A responsividade (responsiveness) seria um dos objetivos intrínsecos do 
sistema de saúde e refere-se à quão bem as expectativas legítimas da 
população estão sendo atendidas. São expectativas legítimas aos 
elementos não diretamente ligados ao estado de saúde, mas que afetam a 
relação do usuário com os serviços e com os profissionais, tais como 
atendimento digno e respeitoso, respeito à confidencialidade das 
informações e à privacidade durante as consultas, autonomia para escolher 
entre opções de tratamento ou profissionais, atendimento ágil com o menor 
tempo de espera possível e oferta de apoio social (HOLLANDA et al, 2012, 
p. 3345). 

 

Em contrapartida para Zanon (2000) as pesquisas de satisfação, entretanto, 

não abrangem todos os fatores que contribuem para o êxito da assistência médico-

hospitalar. Deste modo, um paciente plenamente satisfeito pode não estar 

recebendo os cuidados necessários a sua recuperação.  Em seu estudo ele lista 

sete indicadores que considera corrigir suposições de fatos, são eles: a falta de 

informação médica no prontuário do paciente, o tempo médio de permanência, a 

mortalidade institucional, as queixas sem diagnóstico, as complicações infecciosas 

hospitalares e o consumo de antibióticos. Segundo Zanon, a análise dos sete 

indicadores propostos neste estudo corrige suposições sem base em fatos e 

demonstra, de forma objetiva, as falhas no atendimento, bem como sugere suas 

prováveis causas. Na medida em que essas falhas e suas possíveis soluções forem 

discutidas com os profissionais de saúde, a qualidade da assistência médico-

hospitalar poderá ser efetivamente monitorada e aprimorada. 

Esperidião e Trad (2005) fez uma pesquisa com base na revisão de literatura 

com síntese qualitativa dos estudos voltados para a análise metodológica das 

avaliações de satisfação de usuários com serviços de saúde. Foram analisados 54 

artigos publicados principalmente em revistas indexadas pelo Medline e Web of 

Science no período de 1970 a 2005. São discutidos os métodos de abordagem das 

pesquisas, as técnicas e instrumentos e a operacionalização do conceito de 

satisfação. São apresentados, ainda, os diferentes tipos de vieses das pesquisas e 
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alternativas para sua superação. Observa-se que os métodos e técnicas variam em 

um largo escopo, havendo pouco consenso entre os pesquisadores. O método mais 

utilizado é de natureza quantitativa, com predomínio de questionários e escalas. Os 

métodos qualitativos são valorizados como aqueles capazes de trabalhar os dados 

subjetivos da satisfação. Critica-se bastante a falta de padronização dos 

instrumentos, o que compromete a comparação dos dados. Reflete-se sobre a 

pertinência do desenvolvimento de um referencial próprio de pesquisa de satisfação 

para o Brasil. 

Oja et al (2006) em seu estudo concluiu que a pesquisa de satisfação é uma 

ferramenta de triagem que identifica temas de insatisfação.Sendo analisada de 

forma isolada não é possível descobrir os problemas específicos de clientes e 

realizar ações corretivas direcionadas. Correções específicas do cliente são 

raramente vistos como melhorias nas taxas de satisfação geral. 

As pesquisas de satisfação são ferramentas que complementam a Gestão 

das instiuições, mas conforme Bonato (2011) os modelos de avaliação não têm 

impacto somente na qualidade do atendimento ao paciente, mas também afetam 

todas as partes envolvidas no Sistema de Saúde, como: médicos, outros 

profissionais da área, fornecedores, investidores e a comunidade em geral. Desta 

forma, as avaliações devem ter um caráter eminentemente educativo, voltado para 

melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle. 

Ao finalizar a revisão da literatura privilegiou deste levantamento o artigo de 

Wong por apresentar um estudo semelhante ao que ocorre nesta dissertação. A 

busca por um instrumento de qualidade capaz de medir não só a satisfação do 

paciente, mas ouvir e analisar as suas experiências fez com que Wong et al (2013) 

propusesse um estudo com o objetivo de desenvolver um instrumento para medir as 

experiências dos pacientes internados de Hong Kong. Para a confecção deste 

instrumento foram revistos as escalas de internamento disponíveis e validados, 

incluindo GIQ, HCAHPS, e QSP utilizado para avaliar as experiências dos pacientes 

e a satisfação. O GIQ (General Inpatient Questionnaire) desenvolvido pelo Instituto 

Picker na Europa para o programa nacional de pesquisa com pacientes na Inglaterra 

foi adaptado para o estudo qualitativo, pois foi o mais abrangente e que tinha sido 

utilizado como base para o desenvolvimento de questionários em muitos países. 

Além disso, o ambiente hospitalar na Inglaterra é semelhante ao ambiente hospitalar 

em Hong Kong. 
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O instrumento de pesquisa GIQ foi desenvolvido com os objetivos de ser um 

modelo simples, conceitualmente unificado para avaliar a experiência do paciente e 

avaliar como os serviços de linha voltada de experiências dos pacientes fornecem 

valor aos estudos organizacionais padrão. 

Esta dissertação irá basear seu estudo na pesquisa feita por Wong et al 

(2013) por considerar que a construção do questionário deste autor levou em 

consideração as experiências dos usuários, através de uma pesquisa feita com 

entrevistas individuais e grupos focais. 

A presente pesquisa utilizou-se de um instrumento de construção de 

questionários, empregado em instituições públicas brasileiras, o IPPS (Instrumento 

Padrão de Pesquisa de Satisfação) por considerar que este questionário está 

adaptado às características de um serviço público brasileiro. 

O IPPS é o sistema para construção de questionários e para análise 

estatística dos dados. O questionário de pesquisa de opinião busca investigar o nível 

de satisfação dos usuários de um serviço público, foi desenvolvido pelo Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), para se adequar a 

qualquer organização pública. Em sua elaboração foram combinados elementos das 

importantes metodologias internacionais de medição da satisfação do usuário 

adaptados às necessidades e especificidades brasileiras. Vale destacar três das 

metodologias usadas: o American Consumer Satisfaction Index da Universidade de 

Michigam; o SERVQUAL desenvolvido pelos especialistas Zeithaml, Parasuraman e 

Berry e o Common Measurement Tool do Centro Canadense de Gestão (BRASIL, 

2013a). 

Conforme o manual de implantação do IPPS (BRASIL, 2013b), este programa 

permite às organizações com poucos recursos implementarem uma avaliação de 

satisfação ―caseira‖, mas, mesmo assim, metodologicamente rigorosa e, por isso, 

útil. Para tanto, o IPPS se propõe esgotar todos os itens de avaliação de satisfação 

que possam interessar a uma organização pública e cada organização pode 

escolher, entre os itens disponíveis, aqueles que contemplem a natureza do seu 

serviço, os seus interesses gerenciais e os recursos disponíveis para a pesquisa. 

Considerando essas caracteristicas buscou-se adaptar este questionário a realidade 

das UPAs estudadas. 

Algumas instituições do Governo já utilizam o IPPS. É o caso do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – Crea-GO, que realizou a aplicação 
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da Pesquisa de Satisfação, baseado no Instrumento Padrão de Pesquisa de 

Satisfação - IPPS, com os clientes que solicitaram algum serviço ou informação na 

Sede, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2010, e nas Regionais (Porangatu, 

Uruaçu, Formosa, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas, 

Itumbiara e Goiás) no dia 20 de outubro do mesmo ano. Os usuários responderam 

um questionário contendo 16 perguntas com o objetivo de avaliar a satisfação e 

prover informação gerencial nos serviços de Atendimento, Fiscalização, Registro, 

ART/Acervo, Cobrança, Técnico e outros para diagnosticar e melhorar os serviços 

prestados pelo Regional (CREA-GO, 2010). 

 

O relatório do Crea-GO constatou, com base nos dados colhidos junto ao 
público externo, que os serviços prestados pela Autarquia goiana têm boa 
aprovação pelos usuários. Em uma análise geral, o nível de satisfação do 
cliente foi superior ao esperado. Os resultados indicam, no geral, a 
satisfação de 99,31%. No detalhamento da análise, a conservação e 
limpeza tiveram 99,17% de aprovação; o atendimento dos funcionários 
97,90%; a capacidade dos funcionários 96,50 %; o serviço ser feito direito 
97,69%; e a facilidade para conseguir o serviço atingiu 94,95% de 
satisfação. Os entrevistados fizeram ainda sugestões para a melhoria 
contínua dos serviços oferecidos. As sugestões e as oportunidades de 
melhorias levantadas na auto-avaliação serviram de subsídios para a 
elaboração do Plano de Melhorias do Crea-GO. (CREA-GO, 2010, 
http://www.crea-go.org.br). 

  

Outro exemplo que utiliza esta pesquisa de satisfação é a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais – SRTE/MG, que no período de 

Janeiro a Junho de 2012, realizou a primeira pesquisa de satisfação do público 

externo (cidadãos). O Universo da pesquisa foram todos os usuários dos serviços 

oferecidos nos 11 (onze) setores da SRTE/MG que lidam efetivamente com o 

atendimento ao público (Núcleo de Documento e Protocolo, Setor de Mediação, 

Comissão Regional de Igualdades de Gênero de Raça e Etnia, Plantão Fiscal, Setor 

de Imigração, Seguro-Desemprego, Setor de Homologação, Seção de Políticas de 

Trabalho Emprego e Renda, Seção de Multas e Recursos, Seção de Segurança e 

Saúde no Trabalho e Setor de Identificação e Registro Profissional). 

Foram entrevistadas 1694 (um mil seiscentos e noventa e quatro) pessoas, 

sendo a pesquisa aplicada por meio de questionários. Cada setor envolvido forneceu 

sua estimativa do fluxo mensal de atendimentos realizados, a partir do qual se 

calculou a amostra por meio dos indicadores do software IPPS – Instrumento Padrão 
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de Pesquisa de Satisfação do Ministério do Planejamento e Gestão, com nível de 

confiança de 95% (cento) e margem de erro de 7% (por cento). (BRASIL, 2012) 

Na área da saúde também evidenciamos a utilização deste instrumento de 

pesquisa, um exemplo foi o artigo realizado por Carvalho et al (2011). Visando a 

melhora dos serviços de saúde e a relação ambulatório-paciente, ele avaliou através 

de seus usuários, o setor de Fisioterapia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo. Utilizando o questionário IPPS, usuários do setor de fisioterapia foram 

entrevistados, em relação às instalações, atendimento, qualificação dos 

fisioterapeutas, funcionários e horário de atendimento. Tendo apresentado um grau 

geral de satisfação dos usuários do setor avaliado, os autores avaliaram como a 

metodologia como positiva para melhorar a qualidade dos serviços de fisioterapia da 

Santa Casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

3 METODOLOGIA 

 

Gil (2008) define método como caminho para se chegar a determinado fim e 

método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para se atingir o conhecimento. Neste capítulo pretende-se descrever 

através do método científico os meios que serão utilizados para a obtenção dos 

resultados da dissertação tais como as etapas da pesquisa, a construção do 

instrumento de coleta de dados, a efetivação da coleta de dados junto aos usuários 

e a metodologia de análise dos dados. 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para Clark e Castro (2003) a pesquisa em si é realizada com o objetivo de 

descobrir algo novo, ou para corroborar ou refutar algo já conhecido. O processo de 

pesquisa também promove aprendizado, seja do método científico, seja das técnicas 

empregadas ou ainda do assunto em foco na pesquisa. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram planejadas as seguintes etapas: 

 Estudo de caso comparativo em duas UPAs para levantamento dos 

métodos atuais de avaliação da satisfação dos usuários. 

 Revisão da literatura 

 Construção do instrumento de coleta de dados 

 Aplicação do instrumento de pesquisa junto aos usuários  

 Análise dos dados coletados. 

A primeira destas etapas está descrita no capítulo 4. A revisão da literatura, 

está descrita no Capítulo 2. As demais estão descritas a seguir. 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Considerando que o estudo tem o propósito de analisar o atendimento das 

UPA 24H, adotou-se o método descritivo, através de um questionário composto por 

nove questões fechadas e uma aberta. 

Para a construção do questionário diagnóstico privilegiou-se o uso de um 

subconjunto de questões do IPPS por ser adequado ao atendimento dos serviços 
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públicos de saúde, assim como às unidades estudadas nesta dissertação. Além da 

seleção de perguntas dentre as disponíveis no sistema, também foram mantidas 

algumas perguntas do questionário em vigor nas unidades e outras perguntas foram 

construídas em função da análise de indicadores de desempenho das unidades 

avaliadas e de achados na revisão da literatura. 

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

Os questionários foram aplicados por amostragem estratificada através do 

IPPS, por entrevistadores, de forma aleatória e de acordo com os usuários que 

aceitaram participar, por um período de sete dias. Um total de 106 questionários 

distribuídos nos períodos da manhã (40%), tarde (33%) e noite (27%), buscaram 

identificar os fatores críticos que afetam a percepção dos usuários sobre qualidade 

de atendimento das UPAs estudadas. No capítulo 04 desta dissertação será 

detalhado a aplicação dos questionários de forma mais ampla. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As respostas aos questionários disponibilizaram uma grande quantidade de 

dados que precisaram ser tabulados de forma estatística. Para Peternelli (2015) 

quando uma amostra é representativa de uma população pode-se inferir, induzir ou 

estimar de forma válida sobre as características de uma população, quando isto 

ocorre chama-se estatística indutiva ou inferência estatística. Quando se procura 

somente descrever e avaliar certo grupo, sem tirar quaisquer conclusões ou 

inferências sobre um grupo maior chama-se estatística descritiva. 

Segundo Peternelli (2015) a estatística descritiva pode ser resumida nas 

seguintes etapas: Definição do problema; Planejamento; Coleta de dados; Crítica 

dos dados; Apresentação dos dados; Tabelas e gráficos e Descrição dos dados. 

Para esta etapa da pesquisa visando a análise, descrição e organização dos 

dados, privilegiou-se a estatística descritiva. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Para compreender o contexto de atuação das unidades estudadas e o seu 

papel na Rede de Urgência e Emergência (RUE) foi necessário expandir o 

levantamento para um ambiente organizacional fora das unidades estudadas. 

As UPAs estão inseridas em um contexto nacional que envolve as redes de 

urgência e emergência (RUE) do Brasil. Buscando sempre o acolhimento com 

classificação de risco e resolutividade, a organização da Rede de Urgência e 

Emergência (RUE) tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de 

saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos 

usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil 

e oportuna (BRASIL, 2013b) 

São componentes e interfaces da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências: Promoção e prevenção; Atenção primária: Unidades Básicas de 

Saúde; UPA e outros serviços com funcionamento 24h; SAMU 192; Portas 

hospitalares de atenção às urgências – SOS Emergências; Enfermarias de 

retaguarda e unidades de cuidados intensivos; Inovações tecnológicas nas linhas de 

cuidado prioritárias: AVC, IAM, traumas; Atenção domiciliar – Melhor em Casa 

(figura 01). 

 

 
Figura 01 – Rede de Urgência e Emergência - Fonte: Brasil, 2013 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

julho de 2014 a população de Juiz de Fora está estimada em 550.710 habitantes, a 

cidade de São João del Rei a estimativa é de 88.902 habitantes. De acordo com a 

portaria 1020/2009 as UPA são classificadas em três (3) diferentes portes, de acordo 
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com a população da região a ser coberta, sendo a de porte um de 50.000 a 100.000 

habitantes, porte dois de 100.001 a 200.000 habitantes e porte três 200.001 a 

300.000 (BRASIL, 2014). 

As UPAs seguem como parâmetro para a sua classificação na rede o número 

de habitantes que elas abrangem, assim sendo a UPA de Juiz de Fora, também 

conhecida como UPA São Pedro (UPA SP), está classificada como UPA III e a UPA 

de São João del Rei (UPA SJDR) juntamente com os seus 17 municípios de 

abrangência está classificada como UPA II. 

A classificação da UPA é definida pela Portaria Ministerial 1020 de 2009, que 

instrui aos gestores da saúde a Política de saúde e a estrutura organizacional das 

UPAs , assim como a quantidade de leitos, os equipamentos e recursos humanos 

que deverão atuar nestas unidades. 

Cada cidade traça seu fluxo da rede de Urgência e Emergência, respeitando 

os critérios adotados pelo Ministério da saúde (figura 02). As UPA são unidades 

intermediárias e dependem do funcionamento pleno das Unidades Básicas de saúde 

e dos hospitais, que dão retaguarda aos pacientes que precisam de um atendimento 

mais especializado. 

 

 
Figura 02 – Fluxo das RUE. Fonte: Brasil, 2013 

 

O fluxo da UPA SJDR inicia-se com os pacientes que vêm da atenção básica, 

das demandas do SAMU e demandas espontâneas. Após serem atendidos na UPA 

os pacientes com cuidados especiais são encaminhado a dois hospitais de 

retaguarda, vocacionados cada um para especialidades diferentes. 
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Na UPA SP o fluxo anterior a chegada na UPA é semelhante ao de SJDR. A 

saída do paciente que precisa de cuidados se difere, pois, em Juiz de Fora, além de 

07 hospitais que recebem esses pacientes, ainda tem o Hospital de Pronto socorro 

que atende todos os casos graves, principalmente os traumas. 

Por causa do número de habitantes a cidade de Juiz de fora ainda possui 

mais duas UPAs, localizadas uma na parte Sul e a outra na parte Norte da cidade, a 

UPA SP está situada na região Oeste de Juiz de Fora. 

O tempo de permanência de pacientes nas UPAs deveria ser de até 24h, 

porém, este tempo pode aumentar devido a dificuldade de transferência dos 

pacientes para a rede, dando continuidade ao tratamento. Em SJDR, por exemplo, 

existem pacientes que precisam ser transferidos para outra cidade, porque a rede de 

saúde da cidade não possui todas as especialidades, o que aumenta a permanecia 

do usuário nesta unidade. Em Juiz de Fora mesmo com aparente oferta de leitos, 

algumas especialidades possuem um número limitados de leitos na rede, o que 

dificulta também a transferência do usuário desta unidade, exemplos mais críticos 

são os casos que precisam de UTI. 

Vários fatores externos a UPA influenciam na qualidade do atendimento 

oferecido nestes ambientes organizacionais. O posicionamento destas unidades na 

rede, a forma como cada cidade se organiza na questão do fluxo de pacientes, a 

eficiência da saúde básica e a rede de retaguarda das UPAs em funcionamento para 

diminuir a permanência do usuário neste ambiente, tornam-se fatores importantes de 

avaliação. Essas premissas externas que independem das gestões administrativas 

internas da UPA, influenciam diretamente na prestação de serviços oferecidos por 

essas unidades de saúde, podendo caracterizar um mau ou bom atendimento 

destes estabelecimentos. 

 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FONTES DE FINANCIAMENTO DA UPA 

24H 

 

A estrutura organizacional, a quantidade de atendimento médico em 24h e o 

número mínimo de médicos por plantão são definidos pela Portaria Ministerial nº 

1020/2009, que além de definir todo o processo de implantação das UPAs, ainda 

regulamenta o porte, área física e número mínimos de leitos de observação 

(BRASIL, 2009). 
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As UPAs estudadas possuem igualmente uma estrutura de gestão composta 

por 01 Coordenador Administrativo, 01 Diretor Clínico e Técnico, 01 Responsável 

Técnico de Enfermagem. 

O corpo de profissionais que compõem as unidades varia em seu quantitativo 

de acordo com o porte da UPA, porém, as funções são padronizadas como 

assistenciais, apoio e administrativo. As caracterizadas como assistenciais incluem 

os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, os profissionais considerados 

de apoio são os técnicos de RX, farmacêuticos, assistentes social, auxiliares de 

limpeza e os profissionais administrativos são os almoxarifes, agente administrativo, 

assessor de comunicação e recepcionistas. 

Com relação à forma de atendimento das UPAs, elas obedecem ao Protocolo 

de Manchester através da ―Classificação de Risco‖, que dá prioridade aos pacientes 

que apresentam sintomas de doenças graves. O protocolo define ainda o tempo 

máximo de espera para atendimento que é considerado aceitável para cada grau de 

risco (Figura 03). 

 

Identificação do Cliente 

 
Figura 03 - Protocolo de Manchester 

 

As duas UPAs 24h são administradas por uma fundação sem fins lucrativos, 

situadas no Estado de Minas Gerais. Apesar das UPAs serem de um projeto do 

Governo Federal o seu financiamento é tripartide. Uma parte é custeada pelo 

Governo Federal, outra pelo Governo estadual e outra pela Prefeitura municipal. 

A relação Público-privada, que envolve estas unidades, busca estabelecer 

transparência e objetividade, definindo, a partir de um processo de negociação, 

metas e resultados a serem atingidos, sempre com foco nas necessidades de saúde 
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da população. O cumprimento destas metas influencia diretamente na qualidade dos 

serviços prestados, sendo esta uma preocupação constante dos gestores das UPAs 

estudadas. Segundo Romano e Scatena (2014) a relação público-privada é 

necessária e positiva, objetivando melhor resposta às necessidades e expectativas 

de saúde da população, mediante prestação de serviços efetiva. 

 

4.1.1 Descrição da UPA SJDR 

 

Inaugurada em março de 2010, a Unidade de Pronto Atendimento de São 

João del Rei (UPA/SJDR) entrou em atividade somente em julho de 2011, sob 

gestão da Fundação estudada, em função das adequações exigidas pelo Ministério 

da Saúde para o funcionamento de uma unidade de pronto atendimento. 

A unidade, localizada na Cidade de São João del Rei (MG) está situada no 

bairro Caiera é de porte II, e possui 12 leitos sendo 02 centros de tratamento 

intensivo (setor vermelho), 05 para pacientes classificados como laranja (semi-

intensivo), 03 leitos amarelo (observação) e 02 leitos de pediatria. Um total de 110 

funcionários compõe a equipe de atendimento. A unidade utiliza o Protocolo de 

Manchester que por meio da ―Classificação de Risco‖ define a prioridade no 

atendimento. 

A UPA de São João del Rei tem capacidade para receber até 300 pacientes 

por dia. A unidade atende, além de São João del Rei, mais 17 municípios da 

microrregião do Campos das Vertentes, entre elas: Conceição da Barra de Minas, 

Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Lagoa Dourada, Madre de Deus de 

Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa 

Cruz de Minas, São Tiago e Tiradentes. 

 

4.1.2 Descrição da UPA SP 

 

A Unidade de Pronto Atendimento São Pedro (UPA SP) foi inaugurada em 

maio de 2010. Este nome foi dado a UPA porque se localiza no bairro São Pedro, na 

região da Cidade Alta de Juiz de Fora (MG). 

A UPA SP é considerada como porte III e tem capacidade para atender até 

450 pacientes em 24h. A unidade conta com 15 leitos, sendo 03 centros de 

tratamento intensivo (setor vermelho), 05 para pacientes classificados como laranja 
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(semi-intensivo), 04 leitos amarelo (observação) e 03 leitos de pediatria. Cento e 

quarenta e dois funcionários compõem a equipe da UPA SP. 

Moradores de 125 bairros de Juiz de Fora e de 20 cidades da região (em 

média) procuram atendimento mensal na unidade. 

O quadro 10 apresenta um comparativo entre as duas unidades. 

 

QUADRO COMPARATIVO 

COMPARAÇÃO UPASJDR UPA SP 

LOCALIZAÇÃO SÃO JOÃO DEL REI JUIZ DE FORA 

ANO DE INICIO DAS 
ATIVIDADES 

2011 2010 

PORTE 
PORTE II (100.001 a 
200.000 habitantes) 

PORTE III ( 200.001 a 
300.000 habitantes) 

LEITOS 12 LEITOS 15 LEITOS 

ATENDIMENTOS/MÊS 4800 4300 

HOSPITAIS DE 
RETAGUARDA 

02 07 

FUNCIONÁRIOS 110 130 

FINANCIAMENTO R$ 420.000,00 R$ 650.000,00 

Quadro 9 – Quadro comparativo das UPAs 

 

4.2 ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE VIGENTE NAS UPAS 

 

As duas UPAs 24H, apesar de apresentarem estruturas semelhantes e 

seguirem procedimentos padronizados de atendimentos, apresentam resultados 

diferentes. Embora os atendimentos sejam similares nas duas UPAs a relação entre 

a gestão de qualidade e os resultados esperados se diferenciam. Muitas dessas 

variações podem ser explicadas pelas diferenças apresentadas por um conjunto de 

indicadores que compõe a analise do atendimento de qualidade. 

Para manter um atendimento de qualidade, as unidades estudadas 

frequentemente aplicam um questionário de avaliação na sala de espera, medindo 

assim a satisfação ou não do momento que antecede o atendimento médico. Após o 

usuário ser atendido pelo médico eles também respondem um questionário que 

avalia os profissionais e os serviços. 
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Outros indicadores, somados a pesquisa de satisfação, medem de forma 

quantitativa a qualidade no atendimento. Exemplos de indicadores de desempenho 

acompanhados mensalmente e comparados ao faturamento de cada UPA são: o 

percentual de pessoas que deixam de ser atendidas, conhecido como indicador de 

desistência; a quantidade de atendimentos/mês; transferências; altas dos pacientes 

e dados de classificação de risco. 

Os dados apurados são apresentados mensalmente para as prefeituras 

através de relatório. Ao final de cada mês, é realizada a reunião do Grupo Gestor, na 

qual a prestação de contas da UPA é apresentada. O grupo gestor da UPA é 

formado por Representantes dos Conselhos Municipal e Regional de Saúde, 

Ouvidoria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades de 

Atenção Primária à Saúde dos bairros vizinhos. Este grupo discute e propõem 

formas de melhorar o atendimento na UPA e integrar as unidades de saúde. 

 

4.3 ANÁLISE DOS INDICADORES DE ATENDIMENTO VIGENTES NAS UPAs 

 

Através do acompanhamento dos indicadores de qualidade das unidades por 

um período de seis meses, foi possível avaliar como os índices se mostravam 

melhores na unidade de São João del Rei, que tinha menos recursos humanos e 

financeiros, do que na UPA SP (figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 04 - Média histórica do atendimento na sala de espera 
Fonte: Relatório anual de faturamento 
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Figura 05 – Média histórica do tempo de espera para a Classificação. 
Fonte: Relatório anual de faturamento 

 

Outro fator observado foi o percentual das pessoas que desistiam do 

atendimento nas unidades, uma série histórica de um ano mostrou esse ponto critico 

(figura 06). A UPA SJDR novamente aparece com dados superiores aos da UPA SP, 

possui um volume de atendimento maior e um índice de desistência menor. Ou seja, 

mais pessoas são atendidas e menos pessoas desistem do atendimento na cidade 

de SJDR. Essas diferenças foram consideradas um fenômeno a ser investigado. 

 

 
Figura 06 - Número de atendimentos X número de pacientes desistentes 
Fonte: Relatório anual de faturamento 

 

Ambas as UPAs estudadas adotam como critério para o atendimento a 

classificação de risco. Este sistema tem como objetivo avaliar o paciente logo na sua 

chegada ao serviço, humanizar o atendimento, descongestionar a unidade de 
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atendimento, reduzir o tempo de espera para o atendimento médico, determinar a 

área de atendimento primário. O paciente deve ser encaminhado às especialidades 

conforme protocolo; e as unidades de saúde devem informar o tempo de espera e 

promover ampla informação sobre o serviço aos usuários (BRASIL, 2004). 

O sistema de triagem/classificação de risco empregado nas UPAs estudadas 

é o Protocolo de Manchester. Este protocolo adota como referência uma escala de 

cores de acordo com a necessidade e queixa apresentada pelo paciente, através de 

coleta de dados e assim determina o nível de urgência e o tempo de espera máximo 

para o atendimento médico. A escala é dividida em cinco cores: Vermelho/ 

Emergente — tempo máximo de 0 minuto de espera, Laranja/Muito urgente — 

tempo máximo de 10 minutos de espera, Amarelo/Urgente — tempo máximo de 60 

minutos de espera, Verde/Pouco urgente — tempo máximo de 120 minutos de 

espera, Azul/não urgente — tempo máximo de 240 minutos de espera (COUTINHO 

et al, 2012). 

Nas figuras 07 e 08 observa-se que a maioria dos pacientes que frequentam 

as UPAs são pacientes caracterizados como verdes, ou seja, pouco urgentes, para 

os quais o tempo de espera de até duas horas é considerado adequado pelo 

Protocolo de Manchester. 

 

 
Figura 07 – Composição Média de atendimento – UPA 
SJDR 

 
Figura 08 – Composição Média de atendimento – UPA 
SP 

 

A partir dos dados disponíveis nas unidades não foi possível extrair 

informações que seriam importantes para a análise e melhoria dos processos, como 

as seguintes: o grau de urgência dos pacientes desistentes, o motivo das 

desistências, o destino dos desistentes (outra unidade de saúde pública, particular, 
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residência etc.). Ficou identificado que apenas a análise dos questionários aplicados 

usualmente nas unidades, não é suficiente para um diagnóstico mais preciso e o 

encaminhamento de melhorias.  Portanto, através do referencial teórico, abordado 

no capitulo 2 desta dissertação, buscou-se formular um questionário diagnóstico que 

pudesse entender essas diferenças. 

O que se espera com este estudo é identificar, através da percepção dos 

usuários, os fatores críticos do atendimento que respondam o porquê de, apesar da 

Gestão das UPAs estudadas serem padronizadas, existem diferenças de grau de 

satisfação dos usuários e diferenças no índice de desistência destes clientes. 

 

4.4 CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

O objetivo básico que orientou o uso do IPPS (Instrumento Padrão de 

Pesquisa de Satisfação) na construção do questionário diagnóstico foi o de prover, 

às UPAs que o utilizarão, um instrumento capaz de produzir informação gerencial 

aplicável para a melhoria de sua gestão. Este objetivo embasa também o foco de 

avaliar a satisfação e prover informação gerencial diretamente em cada unidade, ao 

invés de um enfoque em diagnosticar e melhorar o atendimento de uma organização 

como um todo. Este enfoque se justifica pela própria natureza da satisfação dos 

usuários. A satisfação é afetada por um conjunto bastante complexo de fatores, 

muitos deles circunstanciais, o que torna o enfoque agregado de menor valia. As 

especificidades de cada unidade de atendimento, de cada localidade e clientela 

podem atuar de modo fundamental no nível de satisfação dos usuários. Sendo 

assim, em pesquisas de satisfação a informação específica será mais proveitosa do 

que a informação agregada. A figura 09 demonstra as diversas fases do IPPS. 
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Figura 09 – Módulo de configuração do IPPS 

 

Contudo, apesar da ênfase no específico, o IPPS contém também uma parte 

comparativa concretizada por um conjunto de perguntas idênticas a serem aplicadas 

por todas as organizações, o Módulo Geral, as figuras 10, 11, 12 e 13 detalham este 

módulo. O Módulo Geral permitirá comparar pesquisas de satisfação de 

organizações com perfis de serviço e clientela bastante diferentes e de contextos 

sócio-culturais diversos. Além de permitir a organização, que presta seu serviço em 

diferentes contextos e para clientelas com diferentes perfis, avaliar 

comparativamente a percepção dos usuários quanto aos serviços oferecidos pelas 

suas diversas unidades de atendimento. O enfoque é sempre o de facilitar o 

aprendizado entre organizações e unidades. O sucesso de uma organização ou 

unidade em melhorar o seu atendimento é um exemplo a ser seguido por outras. 

 

 
Figura 10 - Módulo de configuração do IPPS - Escolha da Instituição 
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Figura 11 – Módulo de configuração do IPPS- Definição dos serviços 

 

 

 
Figura 12 – Módulo de configuração do IPPS - Tipo de entrevista 
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Figura 13 – Módulo de configuração do IPPS – Estrutura Geral do IPPS 

 

A segunda fase do IPPS permite, que em um grupo de perguntas 

disponibilizadas no programa sejam personalizadas para melhor adequação ao 

ambiente a ser estudado (figura 14). 

 

 
Figura 14 – Módulo de configuração do IPPS – Personalização de Perguntas 

 

As figuras 15 e 16 apresentam a possibilidade de criação livre de perguntas, 

nesta fase é possível adequar a pergunta às características específicas da unidade 

de saúde estudada. 
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Figura 15 – Módulo de configuração do IPPS – Criação de Perguntas 

 

 

 
Figura 16 – Módulo de configuração do IPPS – Questões 

 

A figura 17 apresenta a tabulação dos dados, nesta fase é necessário completar o 

campo de respostas de acordo com o questionário respondido para se ter um 

relatório preciso. 
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Figura 17 – Formulário de entrada de dados 

 

A amostra definida para este estudo tomou como base o atendimento de um 

mês das UPAs , sendo apurado uma média de 4.000 atendimentos/mês (figura 18), 

que foram utilizados para o cálculo da amostra. 

 

 
Figura 18 – Cálculo da amostra – número de pessoas atendidas 

 

Ao longo de uma semana foram aplicados pelas duas UPA 24H estudadas, 

um questionário diagnóstico junto aos pacientes atendidos, o total de 105 

questionários, com representatividade de 10% do atendimento de uma semana, o 

que sugere uma margem de erro de 4,5% (figura 19), aplicados com divisões nas 

faixas da manhã, tarde e noite (figura 20) e no atendimento externo e interno das 

unidades. Entre os itens abordados, estão retratadas perguntas sobre a recepção 

dos usuários, estrutura física das unidades, motivo pela procura do atendimento 

além de sugestões para a melhoria da qualidade dos serviços, sendo recolhidos 

dados sobre os usuários, visando identificar o perfil de quem procura os serviços. 

Os aspectos metodológicos utilizados nesta dissertação vão de encontro com 

Programa da Qualidade no Serviço Público — PQSP, será utilizado a avaliação de 
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valores pessoas e organizacionais, tendo como principal foco a satisfação do usuário 

quanto ao atendimento oferecido pela unidade e por um grupo de profissionais 

formados por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, 

assistente social e auxiliares de limpeza. 

 

 
Figura 19 – Cálculo da amostra – nível de confiança da pesquisa 

 

Existe uma proporcionalidade na distribuição dos questionários, após o 

acompanhamento do fluxo de pacientes por um mês nas unidades, foi possível 

observar que em alguns turnos apresenta um volume maior de pacientes, ficando 

definida nesta pesquisa, após este acompanhamento, a distribuição do questionário 

por percentual sendo 40% no turno da manhã, 33% no turno da tarde e 27% no 

turno da noite (figura 19) essa proporcionalidade foi aplicada a uma média de 15 

questionários por dia (figura 20). 
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Figura 20 – Planejamento de aplicação do questionário 

 

Na parte inicial do questionário privilegiou-se os dados de identificação do 

usuário do módulo do IPPS (figura 21), seja os dados do atendimento ou os dados 

pessoas, que também teve enfoque no social, com a finalidade de conhecer quem 

são os clientes das UPAs. A identificação nominal do paciente não é obrigatória para 

a pesquisa. Porém, aqueles que aceitarem ser identificado o sigilo será mantido pelo 

pesquisador. 

 

 
Figura 21 - Dados de identificação do usuário 

 

As questões 02, 03 e 04 do mesmo modo que as questões anteriores foram 

retiradas do IPPS (figura 22), trata da aceitação e a acessibilidade do usuário a UPA, 

com estas questões busca-se identificar o contexto organizacional ao qual este 

cliente está inserido, tais como a localização e facilidade de acesso, o que levou ele 

até a UPA, se já esteve na UPA e retornou, o que o trouxe de volta. 
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Figura 22 – aceitação e acessibilidade  da UPA pelo usuário 

 

Através da questão 05 e seus desdobramentos, busca-se identificar o motivo 

da desistência ao atendimento dos usuários destas UPA estudadas (figura 23), este 

indicador de desistência é considerado pelos gestores das unidades estudadas 

como o nível de insatisfação dos usários. 

 

 
Figura 23 – Nível de insatisfação dos usuários 

 

Outro fator critico do atendimento  medido nas unidades é o tempo de espera, 

a pergunta 06 (figura 24) procura analisar qual é o nível de tolerância do usuário que 

aguarda o atendimento médico. 

 

 
Figura 24 – Nível de tolerância ao atendimento 

 

A pergunta 07 e 08 (figura 25) foi adaptada do questionário já utilizado na 

UPA, através desta é possível analisar  a satisfação dos usuários com relação a 
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estrutura e os serviços prestados na UPA, mas também é possível avaliar os 

processos, a Gestão de Pessoas, Gestão Pública e a Qualidade do atendimento. 

 

 
Figura 25 – Avaliação da estrutura e avaliação dos serviços da UPA 

 

A satisfação do usuário de uma forma geral pode ser analisada pela questão 

09 (figura 26), caso a resposta seja sim, existe a possibilidade do usuário estar 

satisfeito com a forma de gestão da unidade ou com a qualidade do atendimento 

prestado. A  resposta sendo contrária ele pode estar insatisfeito com algum serviço 

prestado na unidade. 

 

 
Figura 26 – Satisfação do usário com relação a gestão da unidade 

 

O questionário termina com um espaço para sugestão de melhorias (figura 

27). As sugestão serão encaminhadas para os administradores. A resposta a esta 

pergunta também indica se as pessoas estão envolvidas com a unidade na qual 

estão sendo atendidas. Na fase de análise da pesquisa são quantificados os 

entrevistados que deram suas sugestões e a relevância dessa contribuição. 
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Figura 27 - Sugestão e comentários 

 

O quadro 09 faz a correlação das variáveis com as bases Scielo, Scopus, ISI 

WEB e o questionário IPPS. 

 

TEMA 
CENTRAL 

ARTIGOS BASE SCIELO 

ARTIGOS 
IDENTIFICADOS NA 
BASE SCOPUS e ISI 
WEB OF SCIENCE 

QUESTIONÁRIO 
IPPS 

Qualidade 
do 

atendimento 

Jorge et al (2013), Duarte 
e Silvino (2012), Morais e 
Costa (2014) 

Machado et al (2013), 
Oja et al (2006) 

PERGUNTA 01, 
02, 03,04, 07, 08 
e 09 

Pesquisa de 
Satisfação 

 

Boyer et al (2006), 
Wong et al (2013), Oja 
et al (2006) 

PERGUNTA 05, 
06, 07, 08, 09 e 
10 

Quadro 10 – Tabulação por critérios nas bases Scielo, Scopus, ISI WEB e questionário IPPS 

 

A correlação do quadro 09, através das variáveis, nos permite perceber o 

alinhamento do referencial teórico com as questões do questionário construído. Essa 

estratégia proporciona um diagnóstico mais preciso das unidades estudadas, com 

relação ao atendimento de qualidade. 

 

 

4.5 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTINÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

Este item trata da análise e tratamento dos dados apurados na análise da 

pesquisa de satisfação dos usuários, feitas através da aplicação do questionário 

construído. 

Para a pesquisa diagnóstica, apresentada nesta dissertação, foi aplicado 

igualmente nas duas unidades um total de 106 questionários nos horários da manhã, 

tarde e noite de segunda a domingo, por um período de 07 dias. O levantamento de 

dados da pesquisa se deu em dois momentos, simultaneamente, a pesquisa foi 
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aplicada para os pacientes na sala de espera (antes do atendimento médico) e na 

parte interna da UPA (depois do atendimento médico). A pesquisa foi feita por 

entrevistadores que não fazem parte do corpo de trabalhadores das unidades 

estudadas. A escolha dos usuários foi aleatória, entre aqueles que quiseram 

participar da entrevista dentro do número estipulado para aquele dia foram ouvidos. 

Ao analisar os dados dos pacientes entrevistados na sala de espera da UPA 

SJDR (figura 28) pode-se observar que 80,36% dos pacientes foram classificados na 

cor verde, e na UPA SP (figura 29) 70,83% tiveram a mesma classificação, 

considerada não urgente pelo sistema de Protocolo Manchester. Este índice vai de 

comum acordo com os índices obtidos anteriormente pela pesquisa de desempenho 

utilizada nas unidades (figura 07 e 08). É possível observar que o atendimento das 

UPAS, está desvirtuado, pois onde deveria se ter atendimento emergencial, temos 

um número significativos de não urgentes. Segundo o fluxo da Rede de Urgência e 

Emergência (BRASIL, 2013) estes pacientes considerados como não urgentes 

deveriam ir para as unidades básicas de saúde. 

 

 

 
Figura 28 - Classificação de risco dos entrevistados na 
sala de espera – UPA SJDR . Fonte: Questionário 
IPPS 

 
Figura 29 - Classificação de risco dos entrevistados na 
sala de espera da UPASP. Fonte: Questionário IPPS 

 

 

Com relação aos dados dos usuários que frequentam as UPAs, foram 

considerados alguns dados que poderiam ter impacto na percepção de qualidade 

por estarem relacionados às características dos pacientes que frequentam a UPA, 

com relação a idade, sexo e renda familiar. O que se observou é que 31,13% dos 

pacientes que frequentam a UPA SJDR são idosos, o que requer uma atenção 

especial, 51,89% estão na faixa etária de 26 a 60 anos de idade, prevalecendo a 
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fase adulta de usuários (figura 30). Já na UPA SP observa-se um número menor de 

idosos, porém, ainda bastante significativo uma média de 21,18% são considerados 

idosos, 58,82% dos usuários estão na faixa dos adultos. Os atendimentos de 

crianças, adolescentes e jovens nas duas unidades não passa de 20% (figura 31). 

 

 

 
Figura 30 - Faixa etária dos pacientes da UPA SJDR 

 

 
Figura 31 - Faixa etária dos pacientes da UPA SP 

 

 

Com relação aos dados arrolados sobre o sexo dos pacientes que frequentam 

as UPAs estudadas, na amostra estudada, não houve uma diferença significativa 

das mulheres e homens como respondentes. Na UPA SJDR 56,60% (figura 32) dos 

entrevistados são mulheres, já na UPA SP o percentual de mulheres entrevistadas 

foi de 51,72% (figura 33). 

 
Figura 32 - Sexo dos pacientes que frequentam a UPA 
SJDR 

 
Figura 33 - Sexo dos pacientes que frequentam a UPA 
SP 

 

Com relação à renda familiar dos entrevistados, foi possível observar que nas 

duas UPAs, a tendência é de usuários que realmente têm a necessidade de 
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atendimento público. Na UPA SJDR 92,45% (figura 34) e na UPA SP 72,62 % (figura 

35) dos 106 entrevistados possuem renda familiar de até dois salários mínimos. 

 

 
Figura 34 - Renda familiar UPASJDR 

 
Figura 35 - Renda familiar UPASP 

 

 

A pergunta 02 do questionário IPPS faz referência ao motivo pelo qual o 

usuário escolheu ser atendido na UPA. Os respondentes da UPA SP em sua maioria 

priorizaram a localização (figura 36). Na figura 37 pode ser observado que 43,21 % 

moram na região do bairro aonde está situada a UPA, a facilidade de acesso a este 

serviço de saúde predominou nesta UPA. Outro fator predominante para estes 

usuários foi a experiência anterior, ou seja, 29,89% já haviam usados os serviços 

oferecidos nesta unidade de saúde. 

 

 
Figura 36 - Porque escolheu a UPA SP 

 
Figura 37 – relação de bairros atendidos na Unidade - 
UPA SP 
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Na UPA SJDR os usuários , quando questionados porque escolheram a UPA, 

priorizaram a experiência anterior (figura 38), 75,47% das pessoas entrevistadas 

nesta unidade já tiveram lá em outros momentos e retornaram. A UPA de SJDR 

atende a 17 municípios sendo a única porta aberta para a Urgência e Emergência da 

Região. Isto corrobora que os hospitais da região não atendem este tipo de 

demanda, sendo esta concentrada nesta unidade. 

A localização da UPA SJDR vem em segunda prioridade, apenas 17% dos 

entrevistados consideraram facilidade de acesso, haja vista, que está UPA está 

localizado em bairro nobre de SJDR e longe do centro da cidade. Dentre os 106 

entrevistados, 0,98% são usuários do bairro Caieiras, onde a UPA está localizada. 

Este dado revela que eles não utilizam os serviços da UPA (figura 39), diferente de 

Juiz de Fora, onde os usuários do bairro São Pedro são os que mais utilizam a 

unidade (figura 37). 

 

 
Figura 38 - Porque escolheu a UPA SJDR? 

 
Figura 39 – Relação de bairros atendidos na Unidade - 
UPA SJDR 

 

Com relação a frequencia que os usuários vão a UPA SJDR, observamos que 

mais de 65% dos usuários já estiveram na unidade de 03 a 05 ou mais vezes. O 

difícil acesso a UPA SJDR, por estar localizada em um bairro nobre, poderia 

restringir a ida da população com renda familiar mais baixa. Porém, esta dificuldade 

não limita as pessoas de estar na Unidade, isto ocorre por esta ser a única 

instituição de porta aberta da região. Logo é possível verificar uma alta frequência de 

usuários nesta unidade (figura 40). 
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Na UPA SP a média de pessoas que frequentaram a UPA por mais de 3 a 5 

vezes ou mais é semelhante a das registradas na UPA SJDR. 67,74 % das pessoas 

já estiveram na UPA SP anteriormente, retornando ao atendimento (figura 41). 

 

 

 
Figura 40 - UPA SJDR- Quantas vezes já esteve na 
unidade? 

 

 
Figura 41 – UPA SJDR - Quantas vezes já esteve na 
unidade? 

 

Fato inusitado ocorre quando se observa as respostas da UPA SJDR com 

relação a pergunta ―já desistiu do atendimento?‖, nenhum dos entrevistados tinha 

desistido do atendimento. Ou seja, 100% dos respondentes esperaram até serem 

atendidos (figura 42). 

Diferente do que ocorre na UPA SJDR 14% dos entrevistados na UPA SP já 

desistiram do atendimento, o percentual dos que desistiram é baixo se 

considerarmos que, 86 % dos entrevistados não desistiram  do atendimento (figura 

43). 

 

 
Figura 42 - UPA SJDR - Já desistiu do atendimento? 

 

 
Figura 43 - UPA SP- Já desistiu do atendimento? 
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Um dos pontos críticos a ser observado neste processo de diagnóstico é 

porque as pessoas desistem do atendimento. Dos 14% que desistiram do 

atendimento na UPA SP  todos desistiram por causa do tempo de espera (figura 44) 

No caso específico da UPA SJDR as pessoas entrevistadas nunca desistiram, 

porém, quando questionadas ―O que te faria desistir (do atendimento)?‖ (figura 45), a 

resposta é unânime, todos desistiriam por causa do tempo de espera. 

 

 

 
Figura 44 - UPA SP – O que te fez desistir do 
atendimento? 

 
Figura 45 - UPA SJDR - O que te faria desistir? 

 

Avaliando para onde os desistêntes da UPA SP foram depois que não 

esperaram o atendimento, 100% foram para casa, caracterizando a percepção de 

não urgência (figura 46). 

 

 
Figura 46 - UPA SP – Para onde foi quando desistiu? 
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Os 50% dos desistentes voltaram a UPA SP no dia seguinte para serem 

atendidos (figura 47). 

 

 
Figura 47 - UPA SP- retorno a UPA depois de desistir do atendimento 

 

Dos 86% que não desistiram do atendimento na UPA SP o tempo de espera 

incomoda a 52% destes entrevistados, fato novo é que 37% não toleram o mal 

atendimento, até o desconforto na espera apareceu neste diagnóstico, apontado 

como um dos motivos possíveis para estes usuarios desistirem (figura 48). 

 

 
Figura 48 – UPA SP – O que te faria desistir do atendimento? 

 

Com relação a tolerância ao tempo para ser atendido na UPA SJDR, o que se 

observa é que apesar dessas pessoas suportarem esperar, elas têm um nível de 

tolerância muito baixo, com relação ao tempo de espera para o atendimento, 68% 

dos entrevistados consideram 30 minutos um tempo aceitável para se esperar, 
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apenas 2% das pessoas entrevistadas consideram duas horas aceitável. Fator 

importante a ponderar é que 80,36 % das pessoas entrevistadas foram classificadas 

como verdes, que pela classificação de risco podem esperar até 120 minutos, e os 

1,74% classificados como azuis até 240 minutos, ou seja, até 04 horas, sendo que 

0% dos respondentes toleram aguardar esse tempo (figura 49). 

No estudo de Wong et al (2013) com relação ao tempo de espera a maioria 

dos participantes expressaram opiniões fortes em esperar o tempo, seja através de 

emergência ou internação planejada. Muitos se queixam que duas horas é um 

tempo muito demorado para esperar um atendimento. 

 

 

 
Figura 49 - UPA SJDR - Qual o tempo de espera que 
você considera aceitável? 

 

 
Figura 50 - UPA SP - Qual o tempo de espera que você 
considera aceitável? 

 

Na UPA SP as pessoas demostraram ser mais tolerantes ao tempo de 

espera, 54% dos entrevistados acham que 01 hora é um tempo razoavel para se 

esperar, 16% toleram esperar até 02 horas e apenas 30% tem um nível de 

intolerancia ao atendimento inferior a 30 minutos. O que comprova a não 

concordância dos usuários com o sistema de classificação de risco, onde o usuário 

classificado como verde e azul podem esperar de duas até quatro horas se for 

preciso (figura 50). 

Com relação a desistência ao atendimento da UPA SJDR, por analogia das 

perguntas até então respondidas, onde 100% dos entrevistados não desitiram do 

atendimento, sendo o que mais incomoda a esses usuário ser o tempo de espera, e 

68% estimarem que o nível de tolerância a esse tempo deveria ser de 30 minutos. 

Analisando que 85% dos respondentes quando indagados ―Se desistisse para onde 

iriam?‖ (figura 51), a resposta foi que iriam para casa e quando perguntados ―se 
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desistisse voltaria na UPA no dia seguinte?‖ 100% responderam que voltariam no 

dia seguinte (figura 52). Pode-se inferir que eles só toleram esperar pelo 

atendimento porque não têm outras opções de  unidade de saúde acessíveis que 

possam ir. Logo, o nível de desistência apresenta-se mais baixo que na outra 

unidade estudada. 

 

 

 
Figura 51 - UPA SJDR - Se desistisse para onde iria? 

 

 
Figura 52 - UPA SJDR - Se desistisse voltaria na UPA no 
dia seguinte? 

 

Diferente do que ocorre na UPA SJDR, a UPA SP localizada em Juiz de Fora, 

quando questionados aos seus usuários ―se desistissem para onde iriam?‖. Como 

esses usuários têm outras opções de atendimento na cidade, caso desistam podem 

procurar outros estabelecimentos na rede de saúde da sua região, 56% procuraria 

outro local para ser atendido (figura 53). 

 

 

 
Figura 53 - UPA SP - Se desistisse para onde iria? 

 

 
Figura 54 - UPA SP - Se desistisse voltaria na UPA no 
dia seguinte? 
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O fato do usuário ter outras opções para ser atendido, não determina que ele 

se desistir de ser atendido não vai querer ser atendido novamente na UPA. A 

pergunta ―se desistisse voltaria na UPA no dia seguinte?‖, vem demonstrar que 

apesar de não ter sido atendido naquele momento, existe a possibilidade dele voltar 

no dia seguinte, por causa de outros fatores, tais como o ambiente ser bem 

estruturado, ser bem atendido, a localização ser boa dentre outros fatores. No caso 

específico da UPA SP 63% destes usuarios voltariam na UPA SP no dia seguinte e 

37% não voltariam, revelando que, apesar de ser a minoria de usuários, as outras 

opções de estabelecimentos de saúde influenciam na decisão dessas pessoas 

quanto a retornarem na unidade para serem atendidos (figura 54). 

A estrutura da UPA SJDR foi considerada por 93% dos respondentes como 

ótima (figura 55), considerado um importante nível de avaliação de uma unidade de 

saúde pública. 

 

 

 
Figura 55 - UPA SJDR - Como avalia a estrutura 
(espaço físico) da unidade? 

 

 
Figura 56 - UPA SP - como avalia a estrutura (espaço 
físico) da unidade? 

 

A percepção dos usuários da UPA SP, aparece com mais rigor com relação a 

estrutura física, apenas 20% dos entrevistados consideram como ótimo, 46% como 

muito bom e 34% como bom (figura 56). Apesar dos espaços físico das UPA serem 

similares, por possuírem leitos com equipamentos modernos, monitores e ambientes 

limpos e organizados (figuras 57 e 58), percebe-se um nível elevado de exigência, 

quanto a estrutura, desses usuários da UPA SP. 
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Figura 57 – Estrutura física da UPA SP 

 
Figura 58 – Estrutura física da UPA SJDR 

 

A avaliação dos serviços foi analisada em dois momentos, na sala de espera 

antes do atendimento médico (parte externa) e depois do atendimento médico (parte 

interna das UPAs). 

Nas salas de esperas foram avaliados os serviços de recepção diurno e 

noturno, o serviço de enfermagem na triagem diurno e noturno e a higiene e limpeza 

da unidade. 

Na parte interna das UPAs foram avaliados os serviços de Recepção Diurna e 

Noturna, Enfermagem Assistência Diurno e Noturna, Médico Plantonista, Higiene e 

Limpeza, Alimentação, Rouparia, Radiologia, Laboratório e Eletrocardiograma. 

Na UPA SJDR mais de 90% dos respondentes avaliam os serviços 

relacionadas ao atendimento na sala de espera como ótimo ou muito bom  (figura 

59), indicando significativa de aprovação dos serviços prestados. 
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Figura 59 - UPA SJDR - Assinale a sua opinião sobre a qualidade dos serviços 

 

Na UPASP a média geral entre ótimo e muito bom relacionadas ao 

atendimento na sala de espera é de 76% (figura 60). A média geral da avaliação dos 

atendimentos da UPA SP, estão de certa forma abaixo dos índices apresentados 

pelos usuários da UPA SJDR. 

 

 
Figura 60 - UPA SP - Assinale a sua opinião sobre a qualidade dos serviços 

 

Os usuários internos da UPA, após serem atendidos pelos médicos, 

responderam as perguntas feitas pelos entrevistadores relacionadas a avaliação dos 

serviços. Fato inusitado é que os entrevistados de SJDR mantiveram o nível de 

valoração ao atendimento como ótimo cerca de 98,1 % (figura 61). Na UPA SP 
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74,5% dos usuários após serem atendidos apresentaram um nível de satisfação bem 

diversificado. A frequencia de avaliação "muito bom" superou a de "ótimo, até o nível 

pessimo para alguns serviços foram evidênciados neste momento (figura 62). 

 

 
Figura 61 – UPA SJDR - avaliação dos serviços usuário interno 

 

 
Figura 62 – UPA SP - avaliação dos serviços usuário interno 

 

A Gestão da Saúde, a qualidade do atendimento e a satisfação do usuário, 

podem ser avaliadas na penúltima pergunta do questionário quando o usuário 

aprova ou não o atendimento. 
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De uma forma geral o atendimento nas duas unidades obteve a aprovação 

dos usuários, na UPA SJDR 94% (figura 63) e na UPA SP 100% (figura 64) das 

pessoas entrevistadas recomendariam a unidade para outras pessoas.  

 

 

 
Figura 63 - Você recomendaria a UPA SJDR para 
alguém que necessite? 

 

 
Figura 64 - Você recomendaria a UPA SP para alguém 
que necessite? 

 

Ao final do questionário havia espaço para contribuição com comentários. Na 

UPA SJDR 42% dos entrevistados registraram comentários sobre o atendimento. Já 

na UPA SP somente 13% dos entrevistados registraram comentários. A baixa taxa 

de participação dos entrevistados da UPA-SP com propostas de melhorias ou 

opiniões sobre o atendimento sugere que estes usuários têm menos interesse em se 

envolver diretamente com os problemas destas unidades. Também procuram um 

atendimento de qualidade, mas estão de uma forma geral satisfeitos com o que 

encontram nestes ambientes. 

Todos os comentários foram analisados e foram agrupados nas seguintes 

categorias: Elogios, Reclamações relativas ao tempo de espera, Reclamações 

relativas a atendimento pouco humanizado, Reclamações relativas a dificuldade de 

informação e Outros. Na categoria outros foram agrupados comentários que não se 

repetiram como pedido de colocação de lanchonete e telefone público na UPA, 

sugestão de haver uma UPA em cada bairro, disponibilização de médico pediatra, 

aviso de vazamento em um pia de um banheiro etc. Os resultados estão 

apresentados nas figuras 65 e 66. 
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Figura 65 - Sugestão e comentários - UPA SJDR 

 

 
Figura 66 - Sugestão e comentários - UPA SP 

 

A análise das sugestões e comentários (figuras 65 e 66) mostra que nas duas 

unidades predominam reclamações relativas ao tempo de espera. As reclamações 

relativas ao atendimento ficaram dispersar entre críticas ao atendimento de 

recepção, enfermeiros e médicos de diferentes turnos. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Segundo Machado (2013) a avaliação da qualidade de serviços ganhou 

importância na área da saúde e em todo o mundo, sendo impulsionada pela 

demanda de financiadores, prestadores, profissionais e do público. O 

desenvolvimento e a implementação de metodologias nessa área têm sido 

recorrentes e relacionam-se com os esforços para garantir transparência nos gastos, 

controlar os custos assistenciais crescentes, prestar cuidados adequados e 

equânimes e reduzir variações na prática clínica. 

Através da análise dos resultados de indicadores de desempenho das 

unidades em uma série histórica abrangendo um período de seis meses, foi 

verificado que os índices se mostravam melhores na unidade de São João del Rei, 

que tinha menos recursos humanos e financeiros, do que na UPA SP.  Os 

indicadores sistematicamente acompanhados pelos gestores das unidades para 

avaliação comparativa do desempenho das UPAs eram a quantidade de pacientes 

atendidos no mês, o índice de desistência e a classificação da qualidade do 

atendimento, esta última avaliada através de pesquisa de satisfação. 

Foi realizada uma análise do conjunto de indicadores e da pesquisa de 

satisfação utilizados para avaliar sua adequação para medir a satisfação usuário e 

identificar os fatores que fazem variar os resultados. A partir desta análise e da 

pesquisa bibliográfica foi construído um novo instrumento de pesquisa, com uso do 

sistema IPPS, já utilizado em serviços públicos. 

O diagnóstico revelou que as unidades estudadas têm boa aceitação dos 

usuários quanto aos serviços prestados. O percentual de avaliações como ótimo ou 

muito bom ultrapassa 95%. A estrutura e espaço físico das unidades também estão 

considerados como bom, muito bom ou ótimo por mais de 90% dos respondentes. 

A avaliação de serviços considerada como ótimo superou as expectativas na 

UPA SJDR tanto antes quanto depois do atendimento médico. Na UPA SP, mesmo 

predominando a avaliação positiva, ela é melhor sobre os serviços de recepção do 

que sobre os serviços de atendimento médico. Depois do atendimento médico a 

avaliação apresenta até um pequeno percentual de classificação como péssimo em 

alguns serviços como de enfermagem noturna, plantão médico e higiene e limpeza. 

Isso demostra que é preciso um estudo de observação detalhado para entender 
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essas diferenças, haja visto, que o atendimento é padronizado e as estruturas física 

das UPA são similares. 

Com esse diagnóstico ficou evidenciado que as desistências ocorrem 

predominantemente devido ao tempo de espera e não porque os usuários não são 

bem atendidos, ou porque os profissionais são considerados desqualificados. Os 

dois fatores que incomodaram mais os usuários entrevistados foram o tempo de 

espera e o fato de que, se desistissem, teriam poucas opções de atendimento em 

sua região, ou até mesmo teriam que voltar para casa. 

Para os usuários da UPA SP, caso desistam do atendimento, o leque de 

opções para o atendimento é maior que em SJDR, haja vista as outras opções de 

serviços públicos existentes na cidade de Juiz de Fora. Os dados revelaram que 

56% dos usuários da UPA SP procurariam outras opções de atendimento e 37% não 

voltariam a UPA no dia seguinte. Já no caso dos usuários da UPA SJDR, 100% dos 

entrevistados voltariam na UPA no dia seguinte, confirmando a falta de opção de 

outras instituições disponíveis na cidade para absorver esta demanda. Isto revela 

que fatores externos a UPA influenciam nas decisões sobre desistência e retorno à 

UPA. 

Ficou evidenciado também que o sistema de classificação por risco, através 

do protocolo de Manchester, utilizado nas unidades, culturalmente não foi bem 

aceito pelos entrevistados. O nível de tolerância na UPA SJDR, por exemplo é de 

trinta minutos de espera para 68% dos entrevistados. Na UPA SP as pessoas já se 

mostraram mais tolerantes, considerando o prazo de uma hora um bom tempo para 

ser atendido. Ainda assim, esta expectativa está muito mais rigorosa que os padrões 

estabelecidos. Por exemplo, para casos pouco urgentes e não urgentes, que 

predominam nas duas unidades, o protocolo estabelece como limites 

respectivamente os tempos de duas e quatro horas de espera. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Sistemas de gestão da qualidade, além de visar a promoção da melhoria da 

qualidade, procuram incluir métodos de levantamento e melhoria da percepção dos 

usuários sobre a qualidade. Esforços para elevar a qualidade dos serviços têm sido 

realizados em diversas unidades componentes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAs-24h) têm papel importante no SUS 

e portanto na qualidade dos serviços públicos de saúde oferecidos à população 

brasileira. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo contribuir para o 

aprimoramento da gestão da qualidade das UPA 24h, através da avaliação e revisão 

dos métodos de levantamento da percepção da qualidade pelos usuários. Para 

tanto, foi realizado um estudo de caso comparativo de duas UPAs 24h localizadas 

no estado de Minas Gerais, identificando características e resultados da gestão da 

qualidade. 

As definições sobre a construção do instrumento de levantamento da 

percepção dos usuários tiveram como base a pesquisa bibliográfica relacionada a 

temas de gestão hospitalar, gestão de qualidade nos hospitais e pesquisa de 

satisfação em serviços de saúde. Como resultado da pesquisa e da análise das 

UPAs foi possível construir um instrumento de pesquisa diagnóstica para levantar a 

percepção dos usuários. Foi utilizado o sistema IPPS (Instrumento Padrão de 

Pesquisa de Satisfação), desenvolvido pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GesPública) para se adequar a qualquer organização pública 

que busca investigar o nível de satisfação dos usuários. O sistema dá suporte à 

construção do questionário, oferecendo um conjunto de questões prontas e a 

possibilidade de adaptação de questões, além de apoiar o cálculo do tamanho e 

distribuição da amostra e facilitar a compilação e análise estatística dos dados. 

O instrumento de pesquisa mostrou-se adequado tanto para levantamento 

quanto para análise da percepção dos usuários. A partir da aplicação do instrumento 

de pesquisa desenvolvido foi verificado um elevado índice de satisfação com o 

atendimento e identificado que o tempo de espera é o principal fator de insatisfação. 

A avaliação comparativa entre os resultados das duas UPAs precisou 

considerar as diferenças nas ofertas de serviços públicos entre as regiões onde 

estão localizadas as duas unidades. Em Juiz de Fora, onde há mais opções, os 
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usuários mostraram-se mais críticos em relação infraestrutura e classificação da 

qualidade dos serviços.  

O tempo de espera foi identificado como o principal fator de insatisfação e de 

desistência do atendimento. Com o novo instrumento de pesquisa foi possível 

levantar as percepções e expectativas dos clientes em relação ao tempo de espera. 

A análise dos resultados indica um descolamento entre a expectativa dos usuários e 

as metas das UPAs. Mais de 95% dos usuários consideram que mais de uma hora 

de espera não é aceitável, enquanto a estrutura de serviço foi planejada para 

atender ao protocolo internacional que estabelece, por exemplo, que para casos 

pouco urgentes o limite são duas horas de espera. 

As metas de tempo máximo de espera nas UPA variam em função da 

classificação de urgência, de acordo com o estabelecido no protocolo de 

Manchester. Este tempo de espera inclui o tempo decorrido desde a chegada do 

paciente na unidade até o início do atendimento médico. 

A UPA-SP dispõe de um sistema informatizado, que foi doado pela Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) na época de implantação da UPA e é capaz de registrar 

todos os componentes do tempo de espera do usuário: da  entrada na recepção até 

a triagem; da triagem até o início do atendimento médico; o tempo de permanência 

no consultório e para aqueles que precisam permanecer por mais tempo em 

observação esse tempo também é contabilizado. Este sistema é interligado com a 

SES, que visualiza em tempo real todas as unidades que possuem este sistema. Em 

alguns casos de atraso, a Secretaria pode entrar em contato com a unidade e 

procurar saber o porquê da demora. Já a UPA SJDR não possui este sistema 

informatizado de controle de tempo de espera. Este é controlado de forma manual, 

registrando o horário em que o usuário faz a ficha na recepção e o horário em que o 

paciente é chamado para ser atendido. Isto fica anotado na ficha do paciente.  

As informações sobre tempo de espera de cada paciente estão disponíveis 

em diferentes meios nas unidades, no entanto, não há uma sistemática de análise 

destes resultados. Uma vez que o tempo de espera é um fator crítico para a 

percepção de qualidade por parte dos usuários, uma oportunidade de melhoria do 

sistema de gestão da qualidade é implementação da avaliação sistemática do tempo 

de espera.  

A satisfação está também relacionada ao gerenciamento de expectativas. 

Portanto há de se pensar que apesar do sistema de classificação de riscos ser 
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considerado por diversos autores como eficiente e nas unidades este ter se 

mostrado eficaz na organização de atendimento, muitos usuários das UPAs o 

desconhecem. Portanto este instrumento de gestão não deve ser simplesmente 

implantado nas unidades. É importante que a equipe da UPA mantenha a prática de 

socializações constantes para esclarecimento dos usuários sobre este protocolo 

internacional adotado como referência nas UPAs e em vários países do mundo. 

Também é indicado informar sobre o tempo real de espera que cada UPA tem 

conseguido garantir. A expectativa e percepção dos usuários podem ser favorecida 

também pela exposição dos resultados destes indicadores, exibindo tanto os valores 

de referência para cada categoria de urgência quanto o percentual de atendimentos 

realizados dentro do tempo previsto. 

Ficou evidenciada nesta pesquisa uma distorção no fluxo de pacientes do 

SUS, onde em parte as UPAs têm suprido a deficiência da atenção primária. Nas 

duas unidades estudadas, pacientes classificados como azul (não urgente) ou verde 

(pouco urgente) somam mais de 80% dos atendimentos realizados. Estes pacientes 

deveriam estar sendo atendidos em unidades básicas de saúde (UBS) e não em 

UPAs-24h, destinadas a atendimento prioritário emergencial.  

As equipes das UPAs orientam os usuários classificados como não urgentes 

a procurar as UBS, destacando a importância do tratamento continuo na unidade 

básica de saúde para a qualidade de vida do paciente. Nas UPAs não está previsto 

um acompanhamento do paciente até o fim do tratamento. Sem acompanhamento, o 

paciente acaba retornando com frequência a UPA. No entanto, alguns pacientes 

preferem procurar as UPAs em função da proximidade, da possibilidade de 

atendimento 24h e comodidade do exame ser realizado no mesmo dia, 

proporcionando um diagnóstico mais rápido. Esta prática causa superlotação e 

aumento no tempo de espera dos pacientes das UPAs. 

O índice de desistência também é em parte influenciada pelo fato das UPAs 

estarem atendendo a um percentual tão elevado de pacientes não urgentes. Quando 

não há urgência e a fila de espera está longa, alguns pacientes preferem não 

esperar e voltar outro dia. Por isso, a análise do indicador de desistência também 

deve considerar a classificação de risco do paciente desistente para que os gestores 

possam ter uma compreensão melhor do perfil de desistentes e da gravidade da 

desistência. A implantação de um controle amostral na saída dos pacientes 

desistentes, mesmo antes da informatização, poderia contribuir para o levantamento 
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dos tempos de espera até a desistência. É possível que a tolerância real para 

espera seja diferente da declarada como resposta ao questionário. 

Vários fatores externos a UPA influenciam na qualidade do atendimento 

oferecido nestes ambientes organizacionais. O papel destas unidades na rede do 

SUS, a forma como cada cidade se organiza na questão do fluxo de pacientes, a 

eficiência da saúde básica e a rede de retaguarda das UPAs em funcionamento para 

diminuir a permanência do usuário neste ambiente, tornam-se fatores importantes de 

avaliação. Este contexto externo não pode ser diretamente alterado pelas equipes 

gestoras das UPA, mas influenciam diretamente na prestação de serviços oferecidos 

por essas unidades de saúde, refletindo na percepção dos usuários sobre a 

qualidade do atendimento destes estabelecimentos. Por isso, este contexto deve ser 

monitorado e considerado na definição de metas e avaliação de resultados. Além 

disso estas questões devem ser encaminhadas junto a Secretaria Estadual de 

Saúde (SES)  e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

Através do envolvimento dos Administradores das UPAs, esta pesquisa 

promoveu o aprendizado das organizações estudadas no sistema de avaliação da 

percepção de satisfação dos usuários. As respostas dos usuários foram 

encaminhadas para os gestores das unidades, as demandas foram estudadas em 

grupo com as chefias de serviço destas unidades. Nas reuniões dos grupos vem 

sendo construído um projeto de melhoria que inclui desde ações para dar retorno 

aos usuários sobre questionamentos pontuais que surgem ao longo de um dia de 

atendimento até o encaminhamento de ações sistêmicas que envolvem outras 

esferas do SUS, SES e SMS. 

Esta pesquisa pôde contribuir com a melhoria do sistema de gestão da 

qualidade através do novo questionário para levantamento de perfil, expectativas, 

percepção de qualidade dos usuários. Foram construídas sugestões de alteração no 

sistema de indicadores de desempenho e no acompanhamento do contexto externo 

que pode influir na qualidade dos serviços prestados. 

A realização de estudo de caso comparativo em duas UPAs do mesmo 

estado e gerenciadas pela mesma fundação permitiu o aprofundamento e 

possibilitou a identificação de fatores comuns ao sistema de gestão. Por outro lado, 

também evidenciou alguns fatores que precisam ser observados para evitar que a 

insuficiência nas informações utilizadas na comparação de desempenho das UPAs 

leve à tomada de decisões inadequadas. 
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Através da realização de pesquisas similares em outras UPAs de diferentes 

estados ou gerenciadas por diferentes instituições poderia ser verificado o grau de 

generalização possível, além de viabilizar um processo de levantamento e 

compartilhamento de boas práticas de gestão. A articulação de estudos em outras 

esferas do SUS possibilitaria uma compreensão mais ampliada dos fatores que 

impactam a qualidade do atendimento aos usuários da rede de saúde e elevaria as 

chances de implementação de ações sistêmicas. 
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